Vigilie ve středu 22. 9. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Na celé stvoření čeká ta největší slavnost

Úvod:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Se srdcem plným radosti a díkůvzdání Bohu vítám všechny vás zde
přítomné, všechny daleké i blízké, na této slavnosti Boží lásky. Bůh
si žádá tuto slavnost, jak to řekl svým apoštolům při Poslední večeři:
„To konejte na mou památku. Jako Otec miloval mě, tak jsem já
miloval vás. Jako jsem já miloval vás, tak se i vy navzájem milujte.
Není větší lásky než dát svůj život za druhé.“ A v zahradě tajně učil
své bratry, jak trpět a jak zemřít (píseň).
Řekl mi, abych tady zůstal až do své smrti, a já to udělám moc rád,
je to má největší radost, jistota, naplnění, žít tento život pro Boha,
pro všechny duše. A všechno, co tady konáme, se dotýká každé duše
v celém stvoření, i těch v nebi, i těch v pekelném ohni. Největší
účinek to má pro ty, kdo jsou v očistci a na zemi. Ti, kdo jsou v nebi,
jsou už spaseni, ti, kdo jsou v pekle, jsou už zatraceni. Ti, kdo jsou
v očistci, čekají. Ti, kdo jsou na zemi, bojují. V nebi se radují, jsou
šťastní, přidávají se k nám, chrání nás svými přímluvami. Pro ty,

kdo jsou v pekle, je to jako atomová bomba, která jimi otřásá a
spaluje je. Jednoho dne bude pekelný oheň zničen. Jednoho dne už
ďábel nebude existovat. Bůh může ukončit existenci jakékoliv části
stvoření. Bůh může říci Slunci: „Slunce, přestaň existovat“, Měsíci:
„Už nebuď“, oceánům: „Už nebuďte“. Se vším, co Bůh stvořil, si
může dělat, co chce. Ďábla Bůh nestvořil – ten je odmítnutím Boží
lásky, ale Bůh má moc nade vším, On je Všemohoucí.
Na této Svaté Hoře Bůh rozhodl, že odstraní smuteční závoj, který
přikrývá všechny národy, odstraní veškerou nemoc, zlobu, hřích,
navždy se vypořádá se smrtí. Na této Svaté Hoře smrt zemře. Záleží
to na mně a na vás, jestli budeme žít tento život dokonale – jako ti
služebníci v Káně, kteří naplnili džbány vodou, a začala ta největší
slavnost.
Zde na nás čeká ta největší slavnost: naplňte džbány vodou a na
celém světě nastane největší slavnost, v každé rodině, v každém
společenství, v každém člověku, v celém stvoření. To je triumf,
vláda Dvou Srdcí Lásky. Tato Dvě Srdce jsou jediným řešením,
které Bůh vyvolil, rozhodl už od věčnosti, že zachrání všechny ve
své lásky, ve Dvou Srdcích Lásky Ježíše a Marie a skrze ně.
Nyní, ať jsme kdekoliv, musíme žít tento život dokonale, ať už je to
zde na Svaté Hoře, v poustevně otce Lásky, ať už je to v příbytcích

bratří a sester, ve školách, v pekárně, v drůbežárně… Bůh mě
varoval: „Mimo Dvě Srdce Lásky nebudeš mít žádný úspěch.“
Bůh mi také řekl: „Dám ti ten největší úspěch v celém stvoření.“ Ale
my mu musíme vzdát tu největší slávu. Vzdát mu největší slávu, dát
mu největší lásku, a on nám dá největší úspěch: největší úspěch
Jeho jména, Jeho díla. My jsme jen jeho nástroji, Bůh je ten, kdo to
koná. On je hrnčíř, my jsme hlína.
Skutečně, život, který žijeme, není náš vlastní život. Pes, kočka,
ryba, dokonce i stromy si žijí svůj vlastní život, ale lidé nežijí svůj
vlastní život. Jak to? Když Bůh stvořil kočku, měsíc, hvězdy, oceán,
pouze řekl: „Kočko, žij“. Ale člověk, kterého stvořil z prachu země,
začal existoval až poté, co do něj Bůh vdechl svůj vlastní dech.
Takže to, co nás činí živými, je dech samotného Boha. To je naším
křížem i naší korunou. Naším křížem je, že nežijeme sami podle
sebe, a naší korunou je, že žijeme pro Boha. Jsme stvořeni k Božímu
obrazu a podobě.
Tahle žárovka nemůže svítit bez generátoru. Musí být napojena na
zdroj energie. Toto napojení na Dvě Srdce Lásky je naší korunou i
naším křížem. A je naprosto jasné, že to je jediné řešení, jak
zachránit všechny: sjednotit všechny s těmito Dvěma zraněnými a
krvácejícími Srdci. Žádnému jinému stvoření nebyla dána taková
sláva, že by bylo stvořeno k Božímu obrazu a podobě. To je naším

křížem i korunou. Tady na Svaté Hoře je život Srdcí Lásky, kázání,
láska, práce, Svatá hodina, Vigilie mou korunou, kterou mi Bůh zde
na zemi dal, a já s velkou radostí nosím tuto korunu, tento kříž.
Když Ježíše korunovali trním, byla to zároveň koruna i kříž. Když
Církev zobrazuje své svaté, mají vždy svatozář kolem hlavy, jsou
ve světle. Když tedy dávali Kristu trnovou korunu, nevěděli, co činí.
Když mě pronásledují, nevědí, co činí. Ugwu-Nso je mým nebem
na zemi. Jsem na této zemi v nebi. Když Ježíš Kristus opustil
Otcovo nebe a stal se člověkem, vstoupil do nebe, kterým byla
Matka. Opustil lůno Otcovo a vstoupil do lůna Matky. On mi řekl:
„Jsou tři lůna, ve kterých nejraději spočívám. Zaprvé: lůno mého
nebeského Otce. Zadruhé: lůno mé Matky Marie. Zatřetí: tvé vlastní
lůno.“ On rád žije ve mně a já žiji v Něm, má rád, když je ode mě
přijímán a já Ho přijímám, má rád, když je se mnou jedno a já jsem
jedno s Ním. Jako je jedno s Otcem, tak je jedno se mnou, jako je
jedno s Matkou Marií, tak je jedno se mnou.
Já nejsem nic, jsem jen zcela Jeho. Proto vy, kdo mě následujete,
vězte, že když jste tady, jste už v nebi. Život čistoty, svatosti, hlásání.
Ugwu-Nso je Svatá Hora, není to hora kamení a skal, ale hora mší
svatých, ta nejvyšší hora. Neexistuje žádná hora na zemi, kde by
bylo slaveno tolik mší svatých. Nyní jsme tady jen dva kněží, ale
zítra tu budou tisíce kněží a tisíce oltářů zasvěcených všem svatým.

Jedna z nejkrásnějších věcí v katolické Církvi je, když se slaví mše
ve Vatikánu. Každé ráno se tam slaví stovky mší, jakmile jste platně
vysvěceným katolickým knězem, dají vám v sakristii všechno, co
potřebujete – chléb, víno, ministranty. Je tam mnoho oltářů. Mše
stoupají vzhůru, jsou slaveny. Je to překrásné. Lidé to nevidí,
neuvědomují si to, není to přenášeno ve vysílání, ale děje se to
každé ráno. Stovky kněží, stovky mší. Když přijdou poutníci, naplní
celý prostor.
Zde na Ugwu-Nso to nebude jen ráno, ale po celý den i noc. Až
přijde vláda lásky, budou sem přicházet kněží z celého světa.
Na místo, kde byl Kristus pohřben, přicházejí všichni křesťané z
celého světa, musí se předem přihlásit, že tam chtějí mši. To byl
jeden z mých nejkrásnějších zážitků, když jsem sloužil mši svatou
v Božím hrobě. Když jsem tu mši odsloužil, připadal jsem si, jako
bych kráčel v oblacích. Nejkrásnější zážitek.
Až přijde vláda, Bůh pošle dělníky na svou žeň, všechny duše
budou spaseny. Když může být jeden pacient a kolem něj mnoho
lékařů, proč by nemohlo být mnoho kněží, kteří se modlí za jednu
duši? Jako máme mnoho andělů, tak potřebujeme i mnoho kněží.
Katolických kněží je pět set tisíc, to je příliš málo. Žeň je hojná, ale
dělníků málo.

Ale Kristova krev prolitá na Kalvárii přikryla celé stvoření, jedna
kapka Jeho krve zachránila všechny. My tady děláme to, že
aplikujeme jeho milost na všechny duše. Jako to řekl svatý Pavel:
„Doplňuji na svém těle to, co zbývá do plné míry utrpení
Kristových“, když přináším všechny k jednotě s Kristem. To, co
zbývá do plné míry Kristových utrpení, je toto sjednocení s Kristem.
Každá duše, která je přinesena ke Kristu, bude určitě spasena. Je to
jako žárovka, která přestane svítit, když není napojena na zdroj
energie.
Naším posláním je přivést všechny duše k tomuto sjednocení –
buďme v tomto poslání velmi, velmi oddaní, svědomití, horliví,
neochvějní. Choďte za nimi, zůstávejte s nimi, mluvte s nimi o
tomto sjednocení, noste je ve svém srdci a zasvěcujte je v modlitbě,
modlete se za ně, ať jsou kdekoliv. Setník řekl: „Nejsem hoden,
abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a můj služebník
bude uzdraven.“
Zasvěťte každou duši. Tato práce je tou největší i nejsnazší prací.
Mé jho netíží – spása všech duší. Víte, že pilotovat letadlo je snazší
než jet na kole? Na kole vydáte víc energie, než když pilotujete
letadlo. Stejné je to s Boží vůlí. Když konáte svou vlastní vůli, trpíte
zbytečným utrpením. Když konáte Boží vůli, vás život je snadný.
Mé jho netlačí a mé břemeno netíží. Spása duší – je to Boží dílo,
my jsme jen Jeho nástroji.

Panna Maria mě včera učila: „Cestou, jak překonávat obtíže, je
zcela se poddat Boží vůli, potom Bůh bude všechno dělat sám.“ Ptal
jsem se jedné ženy, která porodila velmi krásného, zdravého
chlapečka: „Jak jste ve svém lůně stvořila takové dítě?“ – „Já jsem
nedělala nic, jen jsem nechala Boha, aby to dítě stvořil.“ Ona to dítě
jen nosila ve svém lůně, Bůh udělal všechno.
Anděl řekl Marii: „Maria, neboj se, Duch Svatý na tebe sestoupí,
moc Nejvyššího tě zastíní. U Boha není nic nemožného.“ Bůh mi
řekl: „Má lásko, je možné zachránit všechny duše. Jen mi dej sto
procent.“ My už jsme dosáhli těch sta procent, jsme šťastní, plní
radosti, požehnaní, celý svět, celé stvoření je požehnáno, dokonce i
ti, kdo nás pronásledují. Každý bude požehnán, bude to jako slunce,
jako déšť, nemáme důvod být smutní. Dovolme Bohu, aby nás
použil ke spáse všech. Všichni budou spaseni. Všichni budou
spaseni.
Děkuji ti, můj Bože, že sis mě vyvolil a že mě používáš. Můj Bože,
nebudu už skrývat tvou slávu, dám ti jako Matka Maria sto procent
všeho, co jsem, co mám a co můžu být, to všechno je tvé. Jsem zcela
tvůj. Nalož se mnou, jak chceš. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má
Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
To je to, co teď oslavujeme. Panna Maria mi řekla: „Při každé
půlnoční mši svaté oslavuj své povolání, tak jako každé poledne

oslavuješ mé povolání, kdy jsem řekla své „ano“ Ježíšovi, ty jsi řekl
„ano“ svému povolání o půlnoci, „ano“ sjednocení se Dvěma Srdci,
„ano“

všem

duším.

To

je

tvá

smlouva,

Pán

zachrání

všechny.“ Hojnost požehnání, požehnání, požehnání… tak to Bůh
připravil. Žádné oko nevidělo, ucho neslyšelo, co Bůh připravil pro
všechny národy. On mi to ukázal: Pojď do mého srdce. Pohleď, co
vlastníš a co vlastní tebe – je to nepopsatelné. Žádnými slovy to
nelze popsat.
Prosím, neztraťte své požehnání, pevně se držte svého požehnání.
Izrael se pevně držel Boha – „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“.
Je to mé požehnání, můj kříž, má koruna a já se toho budu držet.
Matko Maria, nic a nikdo mě nemůže odloučit od Boží lásky. Miluji
svého Ježíše, můj Ježíš miluje mě. Matko Maria, Matko Maria,
maminko, miluji tě (píseň).
Miluji tě, miluji tě, jsem zcela tvůj. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti,
má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Kázání:
Chci říci jen jednu věc. Jen jednu věc. Co to je? To, co mi řekl náš
Pán. To, co kážu pro vás, kážu na prvním místě sám pro sebe.
„Má Lásko, můj Synu, chci s tebou mluvit, chci tě dobře připravit
na to, co přichází, na poslání, (které spočívá v tom,) abys přivedl

všechny k Boží lásce. Až do nynějška ses skrýval. Když konáš toto
dílo lidskou mocí, a ne Božskou mocí, zdržuješ triumf Srdcí Lásky,
triumf Lásky. Ať lidé vydávají svědectví triumfu Lásky.
V tobě musí ten triumf nastat jako první, v tobě musí nastat triumf
Neposkvrněného Srdce. Musíš otevřeně vyjít jako apoštolové, když
hlásali: My jsme ho viděli, my jsme s ním jedli. Musíš vydávat
svědectví. Musíš otevřeně vyjít, jako otevřeně vyšel David, když
bojoval proti Goliášovi a Bůh mu dal vítězství. Ty zvítězíš nad
všemi Goliáši na celém světě. Bylo ustanoveno, že Boží láska musí
vládnout ve všem na zemi i pod zemí.
Proti každé, jakékoliv síle, která se snaží jít proti Boží vůli, musíš
bojovat a přinutit ji, aby se podřídila nejkrásnější a nejvíce milující
Boží vůli. Boží vůle je láska. Ty máš přivést všechna srdce k tomu,
aby milovala Boží vůli. Přiveď všechna srdce k jednotě se Dvěma
zraněnými a krvácejícími Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Čeká na to
celé stvoření.
Má lásko, nepromarni ani zlomek slova nebo energie na ničem, co
nevede k vládě Srdcí Lásky. Žádný jiný prostředek nemůže vést k
ustanovení vlády Lásky kromě toho, který jsem ti dal. Nikdy
nedělej kompromisy s Boží mocí. Bez čistoty, svatosti, modlitby a
hlásání nikdy nemůže nastat vláda Boží lásky na celém světě. To je

možné jen z moci Ducha Svatého. Dovol Duchu Svatému, aby nad
tebou zcela převzal kontrolu, a všechno bude v pořádku.“
Používejme nyní toto řešení naplno, nedívejme se na nikoho,
všechno ostatní je bez ceny, beze smyslu.
„Já jsem s vámi stále až do skonání času, proto se nebojte. Nikdy
nejednej ze strachu z člověka, jednej z přesvědčení, že jde o Boží
vůli. Musíš všechno překonat jen tím, že dál budeš konat mou
nejsvětější a nejkrásnější vůli. Já jsem s tebou nyní i navěky věků.
Amen.
Řekni všem mým dětem, které jsou pronásledovány za konání mé
nejsvětější vůle: Nedělejte si starosti, nebojte se, jen dál konejte
Boží vůli a veškeré vítězství bude vaše – moje, jejich. My jsme
poznali Boží vůli, nekonejme tedy nic jiného než Boží vůli. Děkuji
ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno, že jsi nám
svou vůli zjevil tak jasně.
Zdrávas Maria…

