STRUČNĚ – VĚCNĚ - JASNĚ : VYJÁDŘENÍ WAF ČR K PANDEMII
KŘÍŽ – ZNAMENÍ KŘESŤANA = VERTIKÁLA A HORIZONTÁLA
HORIZONTÁLA = PŘIROZENO
Respektujeme a zachováváme všechny pokyny a nařízení vlády a krizového
štábu, které mají zabránit šíření pandemie, i když z pochopitelných důvodů
(stav šíření koronaviru a jeho klinická podstata není doposud jasná) - některé
pokyny a nařízení působí chaoticky.
VERTIKÁLA = NADPŘIROZENO
Naprostá většina vzdělaných lidí ví, že existuje nadpřirozená síla a energie BŮH.
A to i přesto, že satan mate všemi způsoby a brání tak jasnému poznání pravého osobního Boha skrze jeho
zjevení v Ježíši Kristu.
Evropa a naše země skrze věrozvěsty – svaté Cyrila a Metoděje toto poznání přijaly a přes všechny hříchy,
rozdělení a slabosti se staly křesťanskými.
Ze zjevení Boha víme, že je stále platný a neměnný zákon Boží, platný jak ve Starém, tak Novém Zákoně, a
to je DESATERO. Těchto 10 zákonů Boha ve vztahu k člověku tvoří vertikálu: Miluj Boha a horizontálu:
Miluj člověka.
Ve světě stále sílí jak přímý, tak i nepřímý odpor vůči zákonu Boha - Desateru.
Tento odpor s sebou přináší hřích = zlo, které má stejně jako dobro sociální charakter, kumuluje se a způsobuje
pak v důsledcích různé podoby zla. A to buď lokální např. při zemětřeseních, povodních, požárech aj., tak
kontinentálních či celosvětových, jako jsou války, mor, epidemie, pandemie a nyní PANDEMIE
KORONAVIRU.
PROTO JAKO NÁRODNÍ PREZIDENT WAF ČR - HNUTÍ FATIMY - PROSÍM KAŽDÉHO, KDO JE
KROMĚ ZODPOVĚDNÉHO PŮSOBENÍ V PŘIROZENU SCHOPEN VYTVÁŘET HODNOTY DOBRA
A SMÍRU VE VERTIKÁLE NADPŘIROZENA. (MODLITBA - SV. RŮŽENEC AJ.)
A každého, kdo toho schopen není, prosím o zamyšlení nad možností (stačí jen si tuto myšlenku aspoň
připustit), zda přímý, ale také nepřímý odpor vůči Zákonu Boha – Desateru (především lhostejnost) - nemůže
mít vliv na tuto podobu zla - celosvětovou pandemii, ale také na další formy, které budou zcela jistě
následovat.
Konkrétně: 1. Poznat a věřit - mít kladný vztah k Bohu. 2. Nešířit hrůznou nákazu braním jména Božího:
Ježíš – Maria - jak citoslovce úplně hromadně a bežně. 3. Pamatovat na neděli - zvláště pokřtění. 4. Zachovávat
rodinu - otec, matka, dítě. Nenahrazovat jinými pravidly a seskupeními 5. Nezabíjet, nepřipravovat o život
sebe, kohokoliv druhého - od početí až po přirozenou smrt a neubližovat nikomu – sobě - ostatním lidem i
zvířatům. 6. Nesesmilníš = nezneužívat pohlavního pudu k šíření zla. A to nejen u dětí (pedofilie), ale také u
dospělých, a to podle naprosto základní normy: Jakýkoliv pohlavní styk mimo svátostné = platné manželství
je závažným hříchem. Tedy i předmanželský pohlavní život muže a ženy i u mladých lidí. Samozřejmě také
pohlavní styk muže s mužem a ženy s ženou, pohlavní styk se zvířaty a jiné formy hromadného sexu.
7. Neopatřovat si jakýkoliv majetek či prospěch nepoctivým způsobem. 8.Sdělovat pravdu – tj. skutečnost
správně poznanou - tedy nelhat. 9. a 10. Rodinné a majetkové vztahy.
Toto jasné stanovisko přijmi ve svém srdci a nabízej vhodně druhému “jako ochrannou roušku“ před již nyní
nekontrolovatelným šířením zla.
V úctě ke svobodě každého, kterou respektuje i sám zákonodárce Bůh
vám děkuji a žehnám
Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF ČR
V Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav 20. 3. 2020
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