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O DRUHÉM PŘÍCHODU KRISTA VE SLÁVĚ

Mezinárodního setkání kněží ve Valdragone (San Mariano) se obvykle účastnilo vždy přes 
300 kněží a více než dvacet biskupů a také kardinál Echeverria z Ekvádoru, který se rád nazývá 
„kardinálem Mariánského kněžského hnutí“. 

Ale podívejme se na to, co řekl Don Gobbi 24. června 1995 před tímto shromážděním:

Drazí bratři! Byli jsme vybráni pro slavné vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie…

Jak se můžeme stát nástroji tohoto slavného vítězství?

Panna Maria musí zvítězit v našem životě. Aby to Panna Maria mohla uskutečnit, přeje si, aby-
chom se zasvětili jejímu Neposkvrněnému Srdci, a Ona aby tak mohla vstoupit do našich kněžských 
životů jako matka. Nyní nás začíná přetvářet, aby nás stále více a více utvářela v kněze podle Nej-
světějšího Srdce Ježíšova. Jakmile vidí, že jsme se stali podobnými jejímu Synu Ježíši, pak v nás 
vítězí její Neposkvrněné Srdce.

Aby nás na této cestě podpořila, žádá nás, abychom se shromažďovali v tzv. večeřadlech, aby 
nás mohl přetvořit Duch Svatý. Ona nás přetváří skrze svá poselství a tak nám pomáhá, aby-
chom mohli prožívat své zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci, které pak může slavně vítě-
zit v našem životě.

Jestliže v našem životě slavně zvítězí, budeme schopni stát se nástroji slavného vítězství jejího 
Neposkvrněného Srdce ve světě.

Tyto myšlenky nás přivádějí k hlavnímu tématu, které se týká druhého slavného příchodu Kris-
ta ve slávě.

Kde slavně vítězí Neposkvrněné Srdce Panny Marie?

Její Neposkvrněné Srdce slavně vítězí pouze ve slavném vítězství Krista.
Je to námět meditace, o kterém mohu hovořit s porozuměním, a to proto, že je to nové téma, kte-

ré jsem já sám s překvapením odhalil v poselstvích, která mi dala Panna Maria.
Přirozeně jsem nebyl na tuto stránku věci připraven. Slavné vítězství Mariina Neposkvrněného 

Srdce skrze druhý příchod Ježíše Krista ve slávě nebylo součástí mých teologických studií.
Drazí bratři, je to jasně a důrazně vyjádřeno v poselstvích Panny Marie. Prohlédl jsem její prvá 

poselství, abych zjistil, kdy se Panna poprvé o tomto tématu zmínila, a všiml jsem si, že to bylo už 
v jejích prvních poselstvích.

Bylo to už 24. prosince 1975, tedy před 21 lety, kdy řekla: 

„Nebojte se! Jako vám mé Neposkvrněné Srdce darovalo Spasitele, tak vám v těchto dnech mé 
Neposkvrněné Srdce dává radost z jeho spásy.

Brzy se bude celý svět, temnotou zahalený a vyrvaný mému Synu, konečně radovat z plodů té-
to Svaté noci. Slavný triumf mého Neposkvrněného Srdce nastane s novým narozením Ježíšovým 
v srdcích a duších mých zbloudilých dětí.
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Mějte jen důvěru a ať se vás nezmocní úzkost ani malomyslnost! Budoucnost, která vás čeká, bu-
de novým zrozením Božího světla pro celý svět, který pak už bude očištěn.“

Tématem znovuzrození Krista v srdcích lidí se zabývá a vysvětluje ho poselství z 24. prosince 
1978 a na toto téma se opakovaně odkazuje. Poslední poselství stále tuto skutečnost opakují. Proto 
je nemůžeme popřít, ale musíme se jimi zabývat do hloubky, tj. musíme hledat příčiny této skuteč-
nosti a vysvětlovat je těm, kteří nás o to žádají – pokud se týkají naděje v nás, jak říká papež.

Vraťme se k poselství z 24. prosince 1978, které se nazývá „Jeho druhý příchod“:

„Jeho druhý příchod bude podobný prvnímu, přemilí synové. Jako jeho zrození této noci, tak 
bude Ježíšův návrat ve slávě před jeho posledním příchodem k poslednímu soudu, jehož hodina je 
zatím ještě skryta v tajemných úradcích Otce. Svět bude úplně zahalen temnotou popírání Boha, tvr-
došíjného odmítání Boha a vzpoury proti jeho zákonu lásky. Led nenávisti učiní také pustými cesty 
světa. Téměř nikdo nebude ochoten Ho přijmout. Velcí si na Něho ani nevzpomenou, bohatí před 
Ním zavřou dveře, zatímco jeho lidé budou velmi zaujati hledáním a prosazováním sebe samých… 
»Až přijde Syn člověka, nalezne ještě víru na zemi?« Přijde znenadání a svět nebude na jeho pří-
chod připraven. Přijde obnovit ve světě své království po porážce a zničení svých nepřátel. Také 
při tomto druhém příchodu přijde Syn k vám prostřednictvím své Matky. Jako Slovo Otce použilo 
mého panenského lůna, aby přišlo k vám, tak Ježíš použije mého Neposkvrněného Srdce, aby přišel 
k vám, kralovat mezi vámi.“

Co znamená slavné vítězství?

Na tomto místě se na to ptám sám sebe. Matka Boží hovořila o slavném vítězství svého Nepo-
skvrněného Srdce. Matka řekla, že lidé budou všemožně bránit slavnému vítězství církve, Matka 
Boží použila zcela jasně termín „slavné vítězství“. Místo slov „radost“ nebo „útěcha“ používá ter-
mín „slavné vítězství“.

Slavné vítězství není pouhým naplněním radosti. Slavné vítězství znamená radost, která přichází 
po velikém vítězství. A slavné vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie předpokládá veliké ví-
tězství.

A nyní sám sobě kladu následující otázku:
Kde může Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, dosáhnout svého vítězství? – Pouze ve slavném 

vítězství jejího Syna!
Jestliže Syn nevítězí ve slávě, také Srdce Matky nevítězí ve slávě. A co je to, slavné vítězství? Je 

vyvrcholením velikého vítězství. Jedině tehdy, když Syn získá své veliké vítězství, až opět přijde ve 
slávě. Proto teď rozumím slovům poselství Panny Marie, ve kterých říká, že slavné vítězství jejího 
Neposkvrněného Srdce se naplní zároveň s příchodem Krista ve slávě.

Jak si máme vysvětlovat tento Kristův příchod ve slávě?

Nejdříve vám přečtu několik slov z Úvodu k naší knize a zde se můžeme spolehnout na Mons. 
Dona Cabrejose Vidarte Miguela (světící biskup z Limy v Peru, který má doktorát exegetiky), jenž 
je tady dnes přítomen a souhlasí s tímto úvodem:
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„Dalším příkladem jsou často opakované – na první pohled snad matoucí – věty, ve kterých se tvr-
dí, že triumf Mariina Neposkvrněného Srdce se kryje se slavným příchodem Kristova království.“

Možná jste se setkali s termíny konec časů, konec světa?

Tyto věty se vysvětlují přirozeně ve světle Písma svatého (Zj 20,1–7) a autentického učitelské-
ho úřadu církve. V této věci si povšimněme častých poukazů papeže Jana Pavla II., které uvádí ve 
své první encyklice „Redemptor hominis“ i v jiných důležitých dokumentech o druhém adventu 
církve, která očekává druhý příchod Ježíšův.

Podle našeho navyklého způsobu uvažování jsme si vždycky mysleli, že druhý příchod Krista 
je totožný s jeho příchodem k Poslednímu soudu. Tímto tématem se do hloubky nezabývá žádná 
teologická studie. Je tomu tak i u jiných pravd, kterým člověk věří, aniž by kdy byly do hloubky 
rozebrány v nějakých studiích.

V nedávné době, potom co se některá tato poselství zmiňovala o tom, že Kristus se vrátí ve slá-
vě na tento svět, se objevila na toto téma hluboká teologická studie.

Co říká Písmo svaté o druhém příchodu Krista?

Před několika lety jsem dostal ve Španělsku od jednoho teologa knihu, abych ji nechal přeložit 
do italštiny, ale naneštěstí jsem tuto knihu někde cestou ztratil. V této knize vysvětluje, že z Písma 
svatého a z děl prvních církevních otců je zcela zřejmé, že Kristus se na tento svět vrátí ve slávě pro-
to, aby vybudoval své království, a že se pak nakonec vrátí jako Soudce.

Některé pasáže Písma svatého mluví jasně – jsou to pasáže, ve kterých se hovoří o Posledním 
soudu. Když náš Pán například říká: „...protože byl jsem hladový a vy jste mi dali najíst…, udě-
lali jste to pro mne“ (Mt 25), tak hovoří k těm, kteří jsou po jeho pravici. A těm, co jsou po jeho 
levici, říká, že oni to pro Něj neudělali, a proto: „Odejděte ode mne, prokletí, do věčného ohně.“ 
(Mt 25,41) Už neexistuje čas, už neexistuje svět.

Ale některé úryvky Písma svatého se speciálně zmiňují o druhém příchodu Krista na tento 
svět.

Chci poukázat na následující skutečnosti:
Nejdříve se vrátím k poselství z 24. prosince 1978, o kterém jsem se zmínil výše: „Ale když při-

jde Syn člověka, najde na zemi víru?“ (Lk 18,8) Jestliže chce na zemi najít víru, pak se na tuto ze-
mi musí vrátit, drazí bratři! Protože když nastane Poslední soud, země už nebude existovat. Bude 
Poslední soud, ráj nebo peklo, ale země už v té době nebude. Když se Syn Boží vrátí, aby na zemi 
našel víru, pak se na tuto zemi musí vrátit. A země musí existovat.

A pak, milovaní bratři, je důležité, že výše citovaná pasáž z Knihy zjevení (Zj 20) se zmi-
ňuje o nesmírném pronásledování, ale nakonec bude moc Satana zničena, protože Satan bude 
spoután a svržen do propasti. Písmo svaté dále říká: „Anděl ho zapečetil, takže už nebude mo-
ci svádět lidi na scestí…“ (srov. Zj 20,3) Takže moc Satanova bude spoutána. Je samozřejmé, 
že číslo 1000 mohlo být použito jako symbol pro nějakou dobu. Avšak nezávisle na této časové 
posloupnosti zůstává skutečnost, která je popsána jasně: Kristus bude kralovat, až bude zničena 
moc Satana, až se stane bezmocným. To je řeč Písma svatého! 

(Poznámka překladatele do angličtiny: v poznámce ke Zj 13,11–18 čteme: „Druhá šelma je 
popisována jako falešní proroci (srov. Zj 16,13; 19,20; 20,10), kteří doprovázejí falešné Me-
siáše (první šelmu). (srov. Mt 24,24; Mk 13,22; 2 Sol 2,9; srov. také Dt 13,2–4) Křesťané mě-
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li uctívat buď císaře, nebo jeho obraz, anebo trpět jako mučedníci. Z toho vyplývá, že falešný 
prorok nebude svržen do moře žhavé síry teprve až na konci světa. Jeho moc mu bude odňata 
před, a ne na konci světa při příchodu Pána. Protože čteme v 2 Sol 2,8: „A pak hned se objeví 
onen bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí jediným svým slovem a tím, že slavně přijde.“ Proto 
se Pán objeví a vrátí už před koncem světa.)

Jaké je učení církve?

Drazí bratři, chci vám přečíst několik úryvků z toho, co říkal Jan Pavel II. Pak uvidíme, že se 
shodujeme nejen s Písmem svatým, ale také s učením církve.

Z proslovu papeže Jana Pavla II. v Edmontu v Kanadě 17. září 1984:
„Ať je s námi Bůh pokoje, tady v Kanadě a všude na celém světě! Ať se spravedlnost a pokoj 

ještě jednou obejmou (srov. Žalm 85, 10) na konci druhého tisíciletí, které se připravuje na druhý 
příchod Krista ve slávě.“

Při velkém Setkání mladých v Denveru v USA v roce 1993 řekl Svatý otec během vigilie slav-
nosti Nanebevzetí Panny Marie:

„Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za tvé slovo: Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnos-
ti. (J 10,10) Mladí lidé shromáždění na 8. setkání mládeže světa Ti děkují z celého srdce. Marana-
tha! Z tohoto shromáždění mládeže celého světa tady v Cherry Creek State Park v Denveru voláme: 
„Maranatha! Přijď, Pane!“ (Zj 22,22)

Další den řekl papež 500 000 mladých lidí: „Tato pouť musí pokračovat!… Musí pokračovat 
v životě církve v době, kdy církev čeká na třetí křesťanské milénium. Musí pokračovat jako „nový 
advent“, jako čas naděje a očekávání až do druhého příchodu Pána ve slávě…“

Kdybychom museli čekat dalších 10 000 let na druhý příchod našeho Pána, pak bychom byli po-
šetilí, kdybychom se už teď začali na tento příchod připravovat. Toto papežovo pozvání má smysl 
tehdy, jestliže Pán přijde brzy…

A konečně poslední úryvek. Při příležitosti Světového setkání mládeže v Manile v roce 1995 ře-
kl papež 1. ledna 1995: „Ať Bůh, který začal toto dílo u vás Filipiňanů před 400 lety, a u ostatních 
jsou to víceméně století, pokračuje dál, aby své dílo dokončil do doby, než přijde Ježíš Kristus! 
(srov. Flp 1,6) Amen. Toto je konec mé cesty a ze srdce vám všem přeji, aby tomu také tak bylo na 
konci v Den našeho Pána Ježíše Krista! Ježíši Kriste! Ježíši Kriste! Amen!“

Drazí bratři, teď chápete, co se myslí slovy „Den Páně“.
Tak se shodujeme s Písmem svatým a s učením církve, když věříme, že Pán přijde ve slávě na 

tuto zem. Jistě se musíme otevřít takovému novému pohledu do budoucnosti.
Následující otázka byla před nějakou dobou adresována Kongregaci pro nauku víry: 
Jak máme chápat druhý příchod Krista ve slávě? Druhý příchod při Posledním soudu, nebo 

ještě na této zemi? – Odpověď zní: „Církev ještě nikdy k tomuto problému nezaujala oficiální sta-
novisko. Takže jej člověk může chápat tak či onak…“

Ukázal jsem vám důvody, proč my v souladu s Písmem svatým a učením církve věříme tomu 
druhému vysvětlení: Druhý příchod Krista ve slávě se bude konat ještě na této zemi.

Co tomu bude předcházet? 

Na tomto místě bude užitečné, když se sami sebe zeptáme, co všechno – a je toho hodně a je to 
krásné – s sebou přinese druhý příchod Krista. Ale nejdříve mi dovolte, abych se zeptal:
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Jaký bude druhý příchod Krista?
Kristus žije ve slávě v ráji. Až se vrátí, bude to nádherný projev jeho bytí, tj. ve slávě. Tady od-

mítneme jistá vysvětlení některých dětinských a exaltovaných vidoucích, kteří tvrdí: Až se Ježíš 
vrátí ve slávě, objeví se tam (tj. na určitém místě), bude žít v té či oné osobě… Odmítněme to!

Až se Kristus zjeví ve slávě, bude to slavné vítězství Krista – uvědomme si to, bratři!
Takže co znamená druhý příchod Ježíše Krista: Kristus je v ráji. Vrátí se, protože už tady byl v lidské 

podobě. Zase přijde relativně, protože Ježíš – ve svém Božství a samozřejmě také ve své lidskosti – je už 
přítomen v Eucharistii. Přijde zase, pokud se chce sám zjevit tomuto světu ve slávě a přinést své království 
na tento svět.

Při svém druhém příchodu s sebou Kristus přinese následující skutečnosti, které vzbuzují nadě-
ji:

1. Konečně dojde úplného naplnění prosba, kterou nás Kristus naučil vyslovovat v modlitbě Otče 
náš: „Buď vůle tvá na zemi jako v nebi.“ Všichni tvorové budou dokonale konat Boží vůli. Pro-
to přijde na zemi království Boží vůle.

2. Stane se to zároveň s druhým příchodem Ducha Svatého.
3. Bude to největší zázrak Božího milosrdenství, nebo řečeno jinak, bude to slavné vítězství milo-

srdné lásky Ježíše, který tomuto světu otevře nové období, tj. novou civilizaci, aby konečně po-
znal civilizaci lásky.

4. Avšak především doba slavného vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie skrze druhý 
příchod Krista ve slávě bude souhlasit s dobou příchodu eucharistického království Ježíše.

5. Sjednocení všeho v Kristu! 

 Ad 1  Dokonalé splnění vůle Věčného Otce
Ježíš nás naučil modlitbu Otče náš – sladký Ježíši, už 2000 let ji opakujeme! – Ježíši, naučil jsi 

nás modlit se ji, ale naše modlitba je stále málo účinná a nepřinesla ty pravé plody. Co jsi nás na-
učil, oč máme žádat? „Otče náš na nebesích, posvěť se jméno tvé – buď oslaveno. Přijď království 
tvé, buď vůle tvá.“

Drazí bratři, Otec byl oslaven, když stvořil vesmír. Jeho stvoření poskvrnil Satan hříchem. Kris-
tus nám dává spásu skrze svou smrt na kříži a skrze své utrpení – to je historický Kristus.

Mystický Kristus musí podstoupit utrpení, aby se podílel na spáse.
Musím dodat ještě toto: Ke konečnému vítězství Krista nad Satanem došlo skrze jeho Vzkříšení, 

konečné vítězství Krista nad Satanem při jeho druhém příchodu ve slávě bude spočívat v úplném 
zničení moci Satana nad světem, takže svět bude schopen přijmout Kristovo království a bude scho-
pen oslavit Otce tak dokonale, jako tomu bylo na počátku stvoření.

Proto druhý příchod Krista se uskuteční zároveň s nejvyšší možnou oslavou Nebeského Otce.
Mohlo by se stát, že by Kristovo království, za které se lidstvo modlí už 2000 let, nepřišlo? Ono 

přijde, aby byl Otec dokonale oslaven. Až toto království Krista přijde, pomůže všemu stvoření do-
konale splnit Otcovu vůli… Protože první, kdo zabránil tomu, aby se dokonale splnila Otcova vůle, 
byl Satan. V čem spočívalo jeho vítězství v pozemském ráji? Svedl naše prarodiče k tomu, aby se 
rozhodli tak, že to bylo proti vůli nebeského Otce.

„Můžete jíst plody ze všech stromů v zahradě, jen plody ze stromu uprostřed zahrady jíst nesmí-
te…“ (srov. Gn 3, 2 a 3) Ale podívejte se, tento prokletý had svedl naše prarodiče. Ale neznepoko-
jujte se, jeho hlava bude rozdrcena. Nebeský Otec řekl, že se to stane skrze její potomstvo, tj.: Kris-
tus v Ní, Panna Maria v Kristu, Matka sjednocená se svým Synem, Syn sjednocený se svou Matkou, 
proto to bude také jeho Matka, která rozdrtí hlavu hada.
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A nakonec bude moc hada zlomena, on bude bezmocný, už nebude moci dále svádět tvorstvo 
k tomu, aby řeklo Boží vůli „ne“. Tvorstvo řekne Boží vůli „ano“.

V tomto dokonalém splnění Boží vůle bude stvoření přetvořeno téměř do původní podoby, do 
podoby nového ráje na zemi, ve kterém všechno tvorstvo říká božské vůli nebeského Otce „ano“.

Tady v Itálii jistá paní Luisa Piccarreta, jejíž beatifikační proces pokračuje, napsala skvělou kni-
hu o Boží vůli. Když jsem byl jednou v Mexiku, ukázali mi pasáže z knihy. Dovolte mi všimnout 
si jednoho úryvku z její knihy. Říká, že 2000 let po stvoření světa přišla Potopa, aby voda očistila 
lidstvo; za 2000 let potom přišla potopa krve: Vykoupení; a za dalších 2000 let přijde záplava ohně 
– doufám, že duchovního ohně – a na tento svět konečně přijde království Boží vůle, protože každý 
tvor bude dokonale plnit vůli Boží.

A tak si myslím: druhý příchod Krista ve slávě nastolí království Boží vůle. Každý tvor bude do-
konale plnit vůli Otce a tak nebeský Otec bude oslaven svými dětmi, které řeknou „ano“ jeho Božské 
vůli. Kristus nastolí své království, království svatosti a pokorné poslušnosti vůli nebeského Otce.

Moc Satana bude zničena, ačkoliv slabost hříšné povahy lidí zůstane.
Je jasné, že nám zůstane i po druhém příchodu Krista ve slávě naše slabá povaha. Nebude zni-

čena naše slabá povaha, ale moc Satana. Ten má dosud na naši slabou, hříšnou povahu velký vliv. 
Dnes nás všechno nutí ke hříchu: ateistické a pohanské prostředí, ve kterém žijeme, vliv hromad-
ných sdělovacích prostředků, téměř všechny z nich jsou síly zla. Dnešní svět je sídlem zla. Zlo 
má nesmírně silný vliv, právě v něm na nás čeká pokušení, různé svody a špatné příklady: to vše 
nás chce přivést k pádu.

Dnes je Zlý všemocný. Ale zítra, až bude jeho moc zničena, nás všechno povede k dobrým skut-
kům.

Takže slabost lidské povahy zůstává, ale dostane se jí opory, aby konala dobro; a to bude pravý 
opak toho, co se děje dnes, opak každého pokušení ke zlému.

Ad 2  Druhý příchod Ducha Svatého
Srdce a duše budou očištěny. Ale to se může stát jen skrze vylití Ducha Svatého; tj. skrze druhý 

příchod Ducha Svatého.
Náš biskup (biskup ze San Marina) dnes na toto téma hovořil. Řekl, že Maria je první předchůd-

kyní druhého adventu. Zatleskejme našemu biskupovi! Já jsem ještě více potěšen díky tomu, že náš 
biskup je předsedou Asociace světových katolických univerzit.

Celému světu se dostává ohně, ohnivých jazyků, duchovních jazyků – to není výmysl Dona 
Stefana, ale v prorockém duchu o tom hovořili Jan XXIII., Pavel VI. a současný papež. Hovořili 
o druhých Letnicích. Proč druhých? Protože ty první se už uskutečnily v místnosti Poslední večeře 
v Jeruzalémě a přetvořily Kristovy učedníky do té míry, že se někteří lidé ptali: „Jsou tito opilí už 
v 9 hodin ráno?“

Drazí bratři, proto se druhý příchod Krista uskuteční zároveň s druhým příchodem Ducha Sva-
tého.

Na tomto místě budu citovat z poselství ze dne 4. června 1995 (Ohnivé jazyky):

– „Jazyky božského ohně dodají teplo a život lidstvu, prochladlému egoismem a nenávistí, násilím 
a válkami. Vyprahlá země se tak otevře vánku Božího Ducha, který ji promění v novou a podi-
vuhodnou zahradu a v ní bude s vámi stále přebývat Nejsvětější Trojice.

– Ohnivé jazyky sestoupí, aby osvítily a posvětily církev, která prožívá temnou hodinou Kalvárie 
a je bita v pastýřích, zraňována ve stádě, opouštěna a zrazována svými členy, vystavena vichru 
bludů, prosáklá ztrátou víry a odpadlictvím.
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– Božský oheň Ducha Svatého ji uzdraví z každé nemoci, očistí od každé skvrny a nevěry, oděje ji 
novou krásou, zahalí ji svým jasem, takže bude moci nalézt znovu svou jednotu a svatost a světu 
vydá plné, univerzální a dokonalé svědectví o Ježíšovi.

– Ohnivé jazyky sestoupí na vás, moji ubozí synové, které tak podvádí a svádí satan a všichni zlí 
duchové, kteří v těchto letech dosáhli velkého triumfu.

– A tak budete osvíceni tímto božským Světlem a uvidíte sebe samy v zrcadle pravdy a svatosti Boží.
– Bude to jako soud v malém, který otevře dveře vašeho srdce k přijetí velkého daru Božího milosrden-

ství.“

Ad 3  Největší zázrak Božího milosrdenství
A proto čas druhých Letnic se bude shodovat s dobou slavného vítězství Ježíšovy milosrdné lás-

ky, Božího milosrdenství, které na nás sestoupí.

„Duch Svatý tedy učiní nový zázrak všeobecné proměny v srdcích a v životě všech: hříšníci se 
obrátí, slabí budou posíleni, nemocní dosáhnout zdraví, zbloudilí se navrátí do Otcova domu, od-
dělení a rozdělení dojdou k plné jednotě.

Tak se uskuteční zázrak druhých Letnic, které přijdou s triumfem mého Neposkvrněného Srdce 
nad světem.

Teprve pak uvidíte, jak ohnivé jazyky Ducha Lásky obnoví celý svět a ten bude úplně proměněn 
největším projevem Božího milosrdenství.

Bude to království svatosti a spravedlnosti, čistoty, lásky, radosti a pokoje.

A jelikož z tohoto království bude vyloučen ten, kdo byl od počátku ničitel, ten, kdo nepřijímá 
Boha, kdo přináší na svět nenávist, sobectví, rozdělení, násilí a válku, pak bude zase mezi námi Bůh 
a my budeme konečně mít novou civilizaci, civilizaci dětí Božích, které budou žít v jeho království 
nové civilizace lásky.

Ad 4  Eucharistické království Krista
A v tomto obnoveném světě, ve kterém bude Otec oslaven a ve kterém Kristus zjeví své králov-

ství, kde vůle všech tvorů bude odrážet vůli Otce, ve kterém Duch Svatý obnovil celé lidstvo, kde 
bylo dovršeno Boží milosrdenství, kde myslíte, že bude střed Božího vlivu? Kristus v Eucharistii. 
Nyní může vylít všechnu svou božskou moc.

Drazí bratři, věříme, že Kristus je přítomen v Eucharistii se svým oslaveným tělem, se svým 
Božstvím. Tak jako v ráji, tak také zde na zemi – s tím rozdílem, že nám na zemi stojí v cestě pře-
kážky, které nám brání, abychom Ho viděli – vidíme Ho pod závojem Hostie. Ale jeho přítomnost 
je stejná.

Ale jak je Kristus přítomen v ráji? Je štěstím a radostí všech svatých. A zde na zemi v Eucharis-
tii? Proč nemůže vylít svou moc a být naší radostí, stát se naším největším štěstím? Proč ne?

Kristus nám nemůže ukázat svou moc, protože Mu stavíme do cesty překážky. Připomeňme si ato-
movou energii: je to nesmírně mocná síla, ale nebude mít žádnou účinnost, pokud nevytvoříme pod-
mínky nezbytné pro rozvoj vší její síly. Jen za takových podmínek může atomová energie explodovat.

Říkám, že Kristova moc v Eucharistii se nemůže vylít, pokud jí stavíme do cesty překážky. A tě-
mi jsou hříchy, hřích každého člověka, hřích společnosti, hřích, který se stává měřítkem našich či-
nů. Všechny tyto hříchy jsou odmítnutím a bariérami, které stavíme a kvůli nimž Kristus nemůže 
vylít svou moc v Eucharistii.

Avšak až bude Satan zatlačen do pekla a jeho moc bude zničena, pak budou odstraněny překáž-
ky a Ježíš bude moci ukázat všechnu svou moc v Eucharistii. Uvidíme Jej pod rouškou Hostie, pak 



8  Příloha č. 2 • MZ 1/2018

pocítíme jeho přítomnost, intenzivně pocítíme jeho božský vliv v nás, protože eucharistický Ježíš 
bude mezi námi v plnosti svého Božství. A tak promění naše srdce, naše duše, naše rodiny, naše ná-
rody.

Nakonec po tolika letech rozbrojů se křesťané sjednotí. Po tolika neúspěšných pokusech bude 
konečně dosaženo jednoty a my budeme mít Kristovo eucharistické království v nás. Takže bych 
skoro chtěl říci: Ježíš, který opět přijde a zjeví se ve slávě, sjednotí se s Ježíšem, který je přítomen 
v Eucharistii, a bude to, jako by otevřel dveře těchto Hostií, které Ho stále ukrývají, takže se bude 
moci ukázat se vší svou mocí, aby všechno obnovil a nakonec vytvořil na zemi nová nebesa. Proto 
druhý příchod Krista se bude časově shodovat s největším slavným vítězstvím Kristova eucharis-
tického království.

SHRNUTÍ

Drazí bratři, pokorně jsem se s vámi podělil o tyto myšlenky. Pevně věřím, že to, co řekla Pan-
na Maria ve svých poselstvích, je pravda a že její Neposkvrněné Srdce může slavně zvítězit jen ve 
slavném vítězství Krista. A Kristus slavně zvítězí teprve tehdy, až přinese své království na tuto zem 
a až bude zničen jeho nepřítel.

Ježíšovo Srdce se s velkou radostí otevře a řekne: „Otče, konečně jsi oslaven.“ A s touto rados-
tí se Ježíš skloní k nám a řekne: „Konečně se stalo vaší potravou, abyste plnili vůli Otce – tak jako 
se to stalo potravou mou, tak je to teď potravou vaší. V každém z vás se šíří mé království v radosti 
z poznání, že na každém z vás, koho jsem vykoupil, se dokonale vyplní vůle Otce.“

Duch Svatý se vylije a přinese všem nové Letnice milosti a svatosti, aby pomohl všem.
Hříšníci a ti, kdo se dostali na scestí, se vrátí na cestu spásy a budou vykoupeni díky milosrdné 

lásce Ježíše.
A konečně, poznáme novou civilizaci lásky, protože Ježíš, který je přítomen v Nejsvětější svá-

tosti, nás sjednotí. „Otče, jako my jsme jedno, učiň, aby i oni byli jedno ve mně a v Tobě.“
Nakonec Nejsvětější svátost oltářní rozvine veškerou svou božskou moc a my poznáme radost 

ze zakoušení všech účinků ráje, které s sebou přinese slavné vítězství Kristova eucharistického krá-
lovství: Nebudeme ještě v ráji, ale bude to ráj na zemi, který pro nás připravuje Panna Maria skrze 
slavné vítězství svého Neposkvrněného Srdce na tomto světě.

Laudetur Jesus Christus!  (Pochválen buď Ježíš Kristus!)


