Vigili v sobotu 25. 9. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Nejvyšším úkolem papeže je vyhlásit vládu Srdcí Lásky
Úvod:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Děkujeme Bohu za všechno, děkujeme mu zejména za Ugwu-Nso,
za toto nejposvátnější místo, za uctívání Dvou Srdcí Lásky na celém
světě, za to, že nám dal toto jediné řešení pro spásu všech duší –
sjednocení s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.
Ve světě existují dvě síly: síly dobra a zla, síly spásy a zatracení.
Síly dobra se poznají podle toho, že (vedou ke) sjednocení vaší vůle
s vůlí Boží. Síly zla jsou ti, kdo jsou sjednoceni se zlem, se zkázou,
se zatracením. To není náš prostor. Naším prostorem je spása, láska,
abychom zajistili, že se sjednotíme s Boží vůlí pro spásu všech. Bůh
nám dal tuto moc, tuto zodpovědnost, toto poslání. Ale nepřítel
bojuje za to, aby rozptyloval, ničil, uzavíral, odváděl od spásy, od
tohoto jediného řešení – a ten nejhorší nepřítel vstoupil do řad těch,
kdo by měli být šampiony spásy.
Odvedl je od jejich soustředěnosti na čistotu, modlitbu a hlásání,
oslabil je v modlitbě, přiměl je spát během Svaté hodiny a během
Vigilie místo toho, aby se soustředili. Představte si, že by byl

fotbalový zápas a jeden z týmů by byl mdlý a ospalý. Kdo zvítězí?
Ten tým už to má prohrané. Představte si bitevní pole, na němž
bojují dvě nepřátelské strany, a jedna strana sice má zbraně, ale spí.
Co se stane? Jsou ztraceni.
To se stalo i v Getsemanech – Ježíšovi obránci, tři nejlepší
apoštolové spali, zatímco ten nejhorší, Jidáš, byl velmi činný. Ty
stejné staré triky ďábel provádí i teď. Když Kristus vstal z mrtvých,
ďábel použil náboženské autority, nejlepší náboženské a politické
autority té doby, aby bojoval proti pravdě. Apoštolům, kteří
vydávali svědectví pravdě, bylo vyhrožováno: „Neopovažujte se o
tom mluvit!“ Vojáci byli naučeni lhát, šířit lži.
To samé se děje i teď: lháři jsou podporováni, zatímco věrní synové
a dcery jsou utlačováni. Když jsme kontaktovali seminář, zeptali se
nás: „Patříte k Affusimu? Ne? Tak sem nechoďte.“ My o tom
nemůžeme mlčet. Pravda o vzkříšení rozbila svět na kusy – kázání
o vzkříšení zničilo římské i židovské politické síly. To, že
(apoštolové) žili a kázali vzkříšení.
To samé se děje i tady a teď: to, že žijeme a kážeme toto jediné
řešení, svrhne každou zlou mocnost na celém světě. Když tak
budeme žít a ohlašovat to, každá ďáblova mocnost bude rozbita na
kusy, proto nemůžeme mlčet, musíme to dokonale žít a ohlašovat.

Nemohou nás umlčet. Teď je třeba ze všech sil hlásat toto jedno a
jediné řešení, které dal Bůh celému světu.
Nemohou nám toto řešení ukrást a zničit jej. Ta největší lež, jakou
teď o mně šíří – říkají: „Náš otec zakladatel nechtěl, abychom
svolali kapitulu, nechtěl nám umožnit růst.“ Jak je možné, aby otec
nechtěl svým dětem umožnit růst? Ale kdybyste byli lvem a vaše
mládě by si začalo hledat k jídlu trávu a mravence, mohli byste ho
nazývat svým mládětem? Kdybyste byli orlem a váš potomek by se
začal místo létání plazit po zemi jako had, nazývali byste ho svým
mládětem? Kdybyste byli Kristus a vaše Církev by začala
propagovat homosexuály a lesby a světit je dokonce na biskupy a
kněze, nazývali byste ji s radostí svým Tělem?
Kdybyste byli otec Láska a vaši synové a dcery by odhodili
modlitební život, zničili modlitební život, udělali si takový střih
hábitů, že je jim vidět klín – to je nečistota –, nazývali byste je s
radostí dílem, které jste založili?
Kdybyste byli Abrahám a vaše děti by nedbaly na obřízku, byly by
doopravdy vašimi dětmi? Stejným způsobem musí křesťané dbát na
křest. A synové, dcery a (ostatní) členové Dvou Srdcí Lásky musí
dbát na Vigilii, tento modlitební život musí být středem jejich života
– pokud ne, jsou to rebelové a Bohu nejsou k ničemu.

Pokud nějaké církevní shromáždění zanedbává svátosti, Eucharistii,
je démonické. Ve Dvou Srdcích Lásky, kde mě Bůh použil, aby
založil rodinu Dvou Srdcí Lásky, kdo nedbá na tento modlitební
život, takový člověk tam není k ničemu.
Papež jednou plakal nad tím, že Satanův dým vstoupil do Katolické
církve, ale teď už to není jen dým, Satan nyní sedí na biskupském
stolci, byl vysvěcen na jáhna, kněze, biskupa, složil řeholní sliby v
mnoha kongregacích. Oni se nyní dopouštějí těch nejhorších
manipulací, okultních manipulací, a to nazývají svou kapitulou.
Teď zabili a spálili důkaz o svém démonickém činu. Co je skryto,
musí být odhaleno. Abyste zahájili proces uzdravování v hnijící
ráně, musíte ji nejprve otevřít a vyčistit, pokud ji zakryjete, bude
hnít dál a ten člověk nakonec zemře. Pokud ji otevřete a vyčistíte,
nastane uzdravování.
Proto musíme hlásat toto řešení, ať je to vhod či nevhod. Kéž nám
Bůh dá milost, abychom toto jediné řešení hlásali všem. Všechny
duše musí být spaseny, protože Bůh to tak chce, On stvořil všechny
duše pro spásu. Ani Lucifer nebyl stvořen pro peklo, Bůh ho stvořil
pro nebe. Ani Jidáš nebyl stvořen pro zatracení, neexistuje žádná
duše, žádné stvoření, které by Bůh stvořil pro zatracení. Děkuji ti,
můj Bože, za tvou dobrotu, za tvou lásku, dej nám svou sílu milovat
tě a přivést všechny ke sjednocení s tebou.

Kázání:
…Kristus zredukoval všechna přikázání na dvě: milovat Boha a
milovat bližního – láska, Eucharistie, spása všech duší. Přivést
všechny k eucharistické lásce, přivést lidská srdce ke sjednocení s
Bohem, jako je sjednoceno Nejsvětější Srdce Ježíšovo a
Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Nakonec musí být všichni
sjednoceni s Bohem.
Bůh mi řekl: „Nejhorší hřích mých kněží dnes je, že nehlásají mou
svatost, mou moc. Kážou o počasí, o tom, jestli je zima, horko nebo
sněží, kážou o změnách, kážou o ničem.“ Potom mě prosil: „Prosím,
má lásko, ty hlásej mě, měl bys hlásat mě, o mně bys měl kázat.
Každé kázání, které nehlásá mě, je horší než nicotnost.“ Potom
nařídil, přikázal: „Ať všichni mí kněží hlásají mě. Ať ke mně
přijdou všichni.“ Kázat znamená přivádět všechny k Boží lásce.
Když Petr kázal v den Letnic, ptali se ho: „Co máme dělat?“ Každé
kázání musí vést lidi k otázce: „Co máme dělat?“ V divadle je to
tak, že se lidé zasmějí, zatleskají, pak jdou domů a nic z toho nemají,
promarnili čas a příležitost. Každé kázání musí vést lidi k tomu, aby
přišli blíže a hlouběji k Boží lásce.
„Ať mě přijme celá má Církev. Ať se mi klaní celé mé stvoření.
Jsem váš Bůh uprostřed vás. Já jsem život všech, já jsem život světa.

Dávám vám všechno, co mám, úplně a bezvýhradně, abyste měli
život. Můj lide, žij ve mně, já žiji v tobě, protože odloučený ode mě
nejsi ničím. Nedovol nikomu, aby tě ode mě oddělil. Všechno, co
děláš, ať je vykonáno z lásky ke mně (přítomnému) ve Svaté
Eucharistii a v modlitbě Srdcí Lásky. Největší skutek lásky, který
můžeš prokázat svému bližnímu, je přivést ho ke spáse.“
Největší skutek lásky není v tom, že dáte svému bližnímu pomeranč
nebo jablko, ale spásu. Jak toho dosáhneme? Tak, že budeme
vydávat svůj život, že budeme používat toto jediné řešení, modlitbu
Dvou Srdcí Lásky. Nepolevujte, ničím se nerozptylujte. Pokud si
někdo myslí, že tady ztrácíte čas, lituji takového člověka.
To, co my nyní konáme, je to nejdůležitější v celém stvoření:
Eucharistická oběť a adorace. Marie si vybrala nejlepší úděl. Vy jste
si vybrali to nejlepší ze všeho v celém stvoření: jediné řešení. Ať
vás tedy nikdo neodradí, že tady ztrácíte čas. Čas strávený zde je
ten nejlépe investovaný čas. Každý dolar, cent, euro, libra, naira,
kobo, každá částka investovaná do Ugwu-Nso je tou nejlepší
investicí v celém stvoření – je to investice do duší. Každá jiná
investice jednou zmizí, všechno je marnost. My tady investujeme
do věčnosti, do spásy všech duší – to je to nejvyšší a nejlepší.
Ať všechno, co si myslíte, říkáte a děláte, je z lásky k Bohu. Nikým
se nenechte zdržet. Neustále si přejte být stravováni tímto

modlitebním životem, touto láskou k druhým, být probodáváni
touto láskou. Modlete se za to. Když vystupujeme na Svaté schody,
plaveme v krvi Ježíše Krista, jsme jako kapka v oceánu, stáváme se
s Ním jedno. Děkujeme za to Bohu, nemůžeme mu nikdy dost
poděkovat za všechno, co pro nás koná. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji
ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
Když se přiznáte k Ježíšovi, On se přizná k vám. Jak je to psáno v
Evangeliu: „Když mě zapřete před lidmi, já vás zapřu před svým
nebeským Otcem. Když mě budete hlásat, já budu mluvit o vás před
svým Otcem (srov. Mt 10,32-33).“ Stejným způsobem Ježíš
promluvil ke mně: „Dnes se Já, Otec, Syn a Duch Svatý,
přiznáváme k tobě, k Srdcím Lásky – ty jsi viditelnými Srdci Lásky
v dnešním světě.“ Děkuji, můj Bože, za tento nejkrásnější úkol.
Musíme pomáhat Svatému Otci. „Pomoz mu uskutečnit jeho
poslání. Nejvyšším úkolem papeže je vyhlásit vládu Boží lásky,
(vyhlásit) Srdce Lásky celému světu – prosím, pomáhej mu,
pomáhej kněžím a biskupům. Miluj všechny, podporuj všechny,
pomáhej všem. Já a moje Matka,“ řekl Ježíš, „jsme stále zde,
abychom ti pomáhali. Hlásej slova lásky. Tato modlitba je po mši
svaté a Nejsvětější Svátosti tím největším darem Boží lásky celé
Církvi. Vylévej ji do celého stvoření. Já jsem zde, abych tě
zachránil.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé
Všechno.

Modlíme se: „Bože, dej nám své Božské schválení a svého
zaslíbeného papeže Dvou Srdcí Lásky“ – kdo to je? „Je to dobrý
pastýř, pastýř Srdcí Lásky. Je to vikář Kristův a je s Kristem jedno,
má velikou víru, naději a lásku. Má velikou lásku ke mně a k mé
Matce Marii, k mé Církvi, k mým andělům a svatým, k celému
lidstvu. Prosím, pomáhej mu, aby konal toto dílo, dílo Srdcí Lásky,
aby vyhlásil Srdce Lásky celému světu – to bude shrnutím,
završením a korunou jeho pontifikátu, že vyhlásí sjednocení se
Dvěma Srdci Lásky jako jediné řešení pro spásu všech duší. Až k
tomu dojde, vyliji hojný pokoj a lásku na celý svět, až ustanoví
svátek Dvou Srdcí Lásky, jak jsem to po mnohá staletí připravoval.
Stvořil jsem svět pro vládu své lásky. Má lásko, je mou věčnou vůlí,
aby má láska vládla všude a stále. Mně patří celé stvoření.“
Můj Bože, dej nám milost plnit tvou vůli dokonale. Ať v každé
situaci hlásáme a přivádíme všechny ke tvé lásce. Všichni musí být
přivedeni k tomuto sjednocení, všem se to musí hlásat, za všechny
je třeba se modlit, všichni musí být spaseni. Děkuji ti, můj Bože.
Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Všechna chvála,
všechno díkůvzdání, všechna sláva, všechna čest náleží tobě nyní i
navěky věků. Amen.
Zdrávas Maria…

