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Děkujeme Bohu za všechno, celý náš život by měl být díkůvzdáním Bohu za všechno, v každé 

situaci byste měli stále děkovat Bohu, protože Bůh dává v každé situaci to nejlepší. Bůh nám v 

každé situaci dává to nejlepší. Aby zajistil, že obdržíte to nejlepší, dává nám, žádá nás, abychom žili 

tento život Srdcí Lásky dokonale. Dokud žijeme tento život dokonale, nestane se nám ani kolem nás 

nic než to, co chce Bůh. Tohle je tedy záruka, že všechno, co se děje nám i kolem nás, je Jeho vůlí, 

když dbáte na to, abyste konali Jeho vůli dokonale.  

Ale pokud jste zhřešili, je zde něco, co se stalo a co Bůh nechce, On (pouze) dopustil, aby se něco 

stalo – to je dopouštějící Boží vůle. Ale aktivní vůle je to, co On sám koná, co žádá od lidí, aby 

konali. A těm, které Bůh miluje a kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. 

Chceme Bohu poděkovat za naši drahou sestru Marii-Pierre, která se už raduje v nebi. A dnes je 

také svátek sv. Ludvíka. V tento den před dvanácti lety Bůh povolal Marii-Pierre do nebe. Devět let 

po odchodu Marie-Pierre si Bůh povolal naši matku generální představenou, která mi řekla: „Jdu 

vám připravit místo.“ – „Vy nemůžete odejít přede mnou, ne!“ Ona se jen usmála. „Jdu vám 

připravit místo.“ 

Jsme si naprosto jisti tím, že ony obě jsou s Bohem, že jsou v nebi, jsou to naše světice, které se za 

nás přimlouvají, žily tady na zemi zcela jasně a přesvědčivě svatým životem a ty, náš Pane Bože, 

víš, proč sis je povolal právě v takovou chvíli. 

Z Knihy Moudrosti víte, proč si Bůh svaté volá k sobě brzy. Proč? V Knize Moudrosti je to napsáno 

jasně: „Stáří nezáleží v délce věku…“ Povolal si je, aby nebyli poskvrněni hříšným světem. Kolik 

se jich odchýlilo z cesty? Není snadné zůstat věrný až do konce, je to mimořádná, nejmimořádnější 

milost od Boha.  

Marie Goretti křičela: „Ne! Ne! Ne! Ne! Raději smrt než hřích!“ Kolik z nás dokáže takhle křičet? 

Kolik z vás dokáže křičet jako Marie Goretti? Pokud můžete, křičte tak této noci, teď při Vigilii. Co 

máte křičet? „Raději smrt než spát při Vigilii!“ Dokážete to křičet? Dokážete to říci? Pokud 

nedokážete říct „Raději smrt než spát při Vigilii“, nedokážete říct „Raději smrt než hřích“. Najdete 

si důvod, abyste mohli říct: „On mě přiměl spát, smilnit, masturbovat, on mě přiměl krást, on mě 

přiměl lhát, on mě přiměl k tomuhle…“ Najdete si důvody. To je nesmysl. 

Pokud nedokážete křičet „Raději smrt než spát při Vigilii“, pokud nedokážete křičet „Raději smrt 

než přijít pozdě na modlitbu“, pokud nedokážete křičet „Raději smrt než nebýt na 

modlitbě,“ neodkážete říct „Raději smrt než hřích“. Nemůžete být mučedníkem. Mučedníci jsou ti, 

kdo raději zemřou, než aby šli proti vůli Boží. 

A pokud máte dobrou matku, podpoří vás, abyste raději zemřeli, než abyste zhřešili. Pokud máte 

dobrého bližního, pokud máte dobrou sestru, dobrého bratra, podpoří vás, abyste raději zemřeli, než 

abyste řekli malou lež, než abyste přišli pozdě na modlitbu, než abyste spali při Vigilii – lepší je 

zemřít. Jako matka sedmi Makabejců, která povzbuzovala své děti, povzbuzovala je všechny, aby 

raději zemřeli, než aby jedli vepřové maso. 

Někdo řekl: „Oklameme krále, připravíme rybu, kozí maso, kuřecí maso a řekneme, že je to 

vepřové, vy to sníte, a budete svobodní.“ – „Ne! Ani předstíraně to neudělám! Nebudu předstírat 

hřích.“ – „Proč?“ – „Když budu předstírat hřích, co se stane s těmi, kdo mě následují? Uvidí, že 

jsem jedl vepřové maso, a budou mě v tom následovat, a já se tak stanu příčinou jejich hříchu, 

způsobím, že oni zhřeší. Ne!“ Buďte dobrým příkladem. Ukazujte jim přesvědčivě a mocně dobrý 

příklad. Raději smrt než hřích. 



Včera jsem se radoval a řekl jsem: „Budu první člověk v pekle, který se bude v pekelném ohni 

usmívat, první člověk, který bude uvržen do pekelného ohně a bude zpívat: Aleluja, Ježíši, Maria, 

miluji vás… Vezměte mě v sebe, stravte mě – ať mě stráví pekelný oheň. Očisti mě pekelnými 

plameny. 

Budu v pekle rád, pokud budu do pekla uvržen kvůli Ugwu-Nso, kvůli každonoční Vigilii, kvůli mši 

svaté, kvůli adoraci, kvůli Svatým schodům, půjdu do pekla a budu zpívat: Aleluja, aleluja, aleluja! 

Půjdu do pekla a budu tam zpívat aleluja, a tak změním peklo v nebe. 

Když muslimové porazí křesťany, zaberou naše katedrály a kostely, jejich představení přijdou do 

katedrály a nezničí ji – co s ní udělají? Odstraní sochy, odstraní kříž a potom zvolají: „Alláh!“ A tím 

se z katedrály stane mešita. Prostě to jen řeknou. Není to moudré? Prostě tam přijdou, zvolají 

„Alláh!“, a katedrála je překřtěna na mešitu. 

Budu-li tedy uvržen do pekla, řeknu tam: „Ježíši, Maria, miluji vás! Ó Srdce Lásky!“ A z pekla se 

stane nebe. Pokud mě Bůh uvrhne do pekla, já tam půjdu a změním peklo v nebe. Každé místo, kde 

konáte Boží vůli, se stane nebem. (Když tam konáte) Boží vůli stoprocentně. Kristus se modlil: 

„Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ Jakmile to tak bude, přijdou nová nebesa a nová země. 

Proto se nebojte, pokud žijete tento život Srdcí Lásky dokonale, nebojte se ničeho a nikoho. Jediná 

věc, které byste se měli bát, je urazit Boha. Žádný strach. Děkuji ti, můj Bože. 

Takže (pokud jde o) Marii-Pierre – když jsem nesl její tělo, tělo své světice, byla to slavnost, nesli 

jsme její tělo do kostela v průvodu s palmami. Lidé říkali: „Proč nesete při pohřbu palmy v 

průvodu?“ Já jsem řekl: „Ona je panna a mučednice.“ Marie-Pierre, panna a mučednice, stejně jako 

matka Chukwuemeka Maria, panna a mučednice. Než bylo tělo Marie Chukwuemeky pohřbeno, 

přišel specializovaný gynekolog a vyšetřil její tělo a řekl, že její panenská blána je neporušená, 

neprotržená. Ona je pannou tělesně i duchovně. 

Děkuji za tyhle lidi Bohu. Marie-Pierre, přimlouvej se za mě, získej pro mě milost už nikdy nespat 

při Vigilii – řekněte Amen. Milost raději zemřít než zhřešit. Pokud je jisté, že zhřeším dvě minuty 

po (určité) hodině, ať zemřu pět minut před tou hodinou. Pokud je jisté, že dvě minuty po (určité) 

hodině přijde hřích, ať zemřu pět minut před tou hodinou. To znamená, že nikdy nenastane hodina, 

kdy určitě zhřeším. 

Adamův hřích byl nazván nezbytným. Byl to nezbytný hřích? Zpíváme to každý rok v Exultetu. Jak 

může hřích být nezbytný? To se zdá jako hereze. Jediné, co hřích přidal k vtělení, byl kříž, smrt na 

kříži. Bůh by se stal člověkem i bez Adamova hříchu. Jediné, co k tomu hřích přidal, je utrpení a 

smrt na kříži. Protože Božím původním plánem bylo, že jednoho dne se Bůh stane člověkem, ať už 

dojde ke hříchu, nebo ne. Ale potom hřích způsobil, že bylo nezbytné, aby zemřel. 

Je to nezbytný hřích, protože tento hřích přivedl Spasitele, který za nás zemřel. Nezbytnost hříchu je 

nezbytnost smrti na kříži. Božím původním plánem bylo, že jednoho dne se Jeho Syn stane 

člověkem, ať už dojde ke hříchu, nebo ne, ale potom hřích způsobil, že bylo nezbytné, aby zemřel. 

Stal by se člověkem, ale nezemřel by na kříži, nezemřel by, nebylo by potřeba, aby zemřel. Ale 

potom hřích způsobil, že bylo nezbytné, aby zemřel. 

Proč se Bůh tedy i přesto stal člověkem? Protože Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě, v 

jednotě s člověkem. Takový je Boží plán pro člověka, Boží přání, že Bůh a člověk mají být jedno. 

„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“, to je původní Boží plán, aby Bůh a 

člověk byli jedno. Tak je to v knize Genesis – učiňme člověka, aby byl naším obrazem, aby byl jako 

my. Jednota mezi Bohem a člověkem, to je původní Boží plán pro člověka, abychom s Ním byli 

jedno. Ale tato jednota je nyní těžká, a to kvůli hříchu. Hřích způsobil, že je to těžké. 

Podívejte se na Mgbee a Orlu (dvě sousední města v Nigérii), jsou to bratři, příbuzní. Kdyby tu 

nebyly žádné kopce, byly by na stejné úrovni, na stejné úrovni terénu, říkaly by si: „Ahoj, bratře 



Orlu“, „Ahoj, sestro Mgbee“ – byly by jedno. Ale protože je tam kopec, musíte přetrpět cestu přes 

kopec, abyste došli z Mgbee do Orlu. Kvůli kopcům je to těžké. To je to, co způsobil hřích, způsobil, 

že vtělení bylo těžké, že když se Bůh stal člověkem, (znamenalo to) bolest, břemeno, utrpení. 

Je to shrnuto v igboském katechismu (pokračuje v jazyce igbo). Tohle všechno přivodil prvotní 

hřích, my jsme nyní narozeni mimo Boží milost. Nemáme už právo na nebe. Nebe bylo vrozeným 

právem. Když se narodíte jako člověk, určitě půjdete do nebe. Ale kvůli hříchu už to není vrozeným 

právem. Musíte o nebe usilovat, ztratili jsme ho. Předtím bylo velmi, velmi, velmi, velmi snadné 

konat dobro, lhát bylo hrozně těžké. 

Jíst z toho zakázaného stromu nebylo snadné, bylo to hrozné, bylo to strašné, jako vstoupit do ohně.  

Pro Adama a Evu bylo snazší konat dobro než hřešit. Proč vůbec zhřešili? Dokážete si představit, že 

bych já kouřil cigarety? Jak bych to mohl dělat? Nebo mluvme o smilstvu – jak bych něco takového 

mohl udělat? Jak by to bylo možné? Jeden muž v den, kdy jeho syn poprvé zalhal – pokud řekněte 

jednu lež, musíte říct ještě více lží, abyste tu první lež obhájili – co ten muž udělal? Šel a uvařil 

vodu, přinesl houbu, přinesl saponát: „Vyplázni jazyk“ a smyl mu z něj tu lež. Ale potom prvotní 

hřích způsobil, že je pro nás snazší hřešit. 

Nedokážu si představit, co se se mnou stane, pokud budu spát během Vigilie, pokud budu ležet v 

posteli do dvanácti, do jedné, do dvou… Co se stane? Mé tělo bude v ohni. Nedokážu si ani 

představit, co se se mnou stane, pokud budu spát do dvanácti, do jedné… Je to možné? Pokud bude 

hrozit, že přijdu pozdě, Bůh pošle ještěrky, komáry, aby mě vzbudili. Dovedete si představit, co se 

stane, pokud budu dál takhle spát? Potom Bůh pošle… armádu mravenců, kteří zaplní celé to místo 

a budou mě kousat. Děkuji ti, můj Bože, za tento život, který jsi nám dal, abychom jej žili. 

Marie-Pierre, oroduj za nás, ty jsi v nebi, získej pro mě – já jsem tvůj otec ve víře, ty jsi moje 

světice v nebi – milost od Boha, abych žil tento život dokonale. Marie-Pierre, získej pro nás milost, 

abychom dokončili tyhle Svaté schody před narozeninami Maminky Marie (8. 9.), to bude znamení, 

že jsi v nebi, když dokončíme tyhle Svaté schody – potřebujeme ještě více písku, abychom nasypali 

ještě kolik stop?… Pomoz nám, Marie-Pierre, pohni lidmi, aby nám pomohli jak s prací, tak s 

naplňováním potřeb. 

Neříkám „jestli“, já vím, že jsi v nebi, nepotřebujeme ani žádné znamení, je to jen modlitba. 

Nežádám od tebe znamení, já vím, že jsi v nebi. Vím to, protože nic nemohlo způsobit, abys nešla 

do nebe. Svatá novicka. Byla to ta nejlepší novicka, jakou jsme měli. Nejlepší. Nejlepší v adoraci, 

nejlepší v modlitbě, nejlepší v pomáhání, v umývání talířů, v umývání hrnků, nejlepší ve službě. 

Jedla málo. Byla to ta nejlepší novicka. 

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. 


