Vigilie v neděli 26. 9. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Na zemi neexistuje nic, co by Bůh chtěl více než spásu
všech duší
Úvod:
Vítám vás všechny na této nejslavnější slavnosti Boží lásky, na této
půlnoční mši svaté, o kterou žádá sám náš Pán Ježíš Kristus pro
spásu všech duší – On zakotvil spásu všech duší v této každonoční
půlnoční mši svaté.
Víte, jaká je závažnost této žádosti? Jak to zpíváme na Velký pátek,
když držíme kříž a zpíváme: „Ecce lignum crucis, in quo salus
mundi pependit. Venite adoremus! – Hle, dřevo kříže, na tomto
dřevě visí spása celého světa.“ Potom poklekneme, abychom uctili
kříž. Na této půlnoční mši svaté visí spása všech duší. Takhle to Bůh
učinil. Všichni ti, kdo bojují proti nám, kdo bojují proti této
půlnoční mši svaté, proti tomuto modlitebnímu životu Dvou Srdcí
Lásky, kdo bojují proti nám, proti našim členům – ti všichni bojují
proti Bohu, proti duším, proti spáse celého stvoření. Jsou proti
Církvi, proti spáse všech duší. Nejvyšším zákonem všech zákonů
Katolické církve je spása duší. Láska k Bohu a láska k bližnímu je

shrnuta ve spáse duší. A to nám Bůh dal nést, to je naše koruna a
náš kříž.
Každý, kdo miluje duše, musí milovat půlnoční mši a vážit si jí. Pán
mi řekl: „I kdybys nedělal nic jiného, jen slavil tuto mši, udělal jsi
všechno dobře.“
Pro ty, kdo jsou povoláni být kněží, bratři, sestry, apoštolové, oběti
lásky nebo přidružení členové Dvou Srdcí Lásky, je tou
nejdůležitější věcí tato půlnoční mše a adorace. Ustoupit od toho je
jako vraždit duše. Byla nám dána rada: „Nebojte se těch, kdo
zabíjejí tělo, bojte se těch, kdo mohou zahubit duši (Mt
10,28).“ Když začnete ničit tuto půlnoční mši, ničíte duše, jste tím
nejhorším nepřítelem duší, a na prvním místě své vlastní duše.
Ale pokud podporujete a milujete tuto půlnoční mši a pomáháte
vzdávat Bohu nejvyšší slávu a čest, jste nejlepším přítelem Církve,
nejlepším přítelem všech duší, nejlepším přítelem celého stvoření.
Chci vám říci: Neexistuje větší láska než dát svůj život za spásu
ostatních, v celém stvoření neexistuje větší láska, kterou můžete mít
k Bohu, k Církvi, k duším, k sobě samému, než když se aktivně
účastníte této půlnoční mše. Nemůžete udělat nic většího než toto.
Když Jan Pavel navštěvoval různé země, největší věcí, kterou tam
dělal, bylo, že slavil mši svatou. Největší věc, jakou může papež
udělat, je sloužit mši svatou. Kristus nařídil apoštolům při Poslední

večeři: „To konejte na mou památku.“ Díky Bohu, že to Církev
věrně dodržuje, to je sláva Katolické církve. Dokud Církev žije
tento život Nejsvětější Eucharistie, je Církev nedotknutelná, žádná
moc ji nemůže potlačit a zničit.
Kristus nám řekl: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce (Mt
28,20).“ Jak je Kristus s námi? V Eucharistii. Jeho přítomnost nás
vyživuje. Na světě neexistuje větší, bližší, vznešenější Boží
přítomnost než eucharistická přítomnost v Nejsvětější Svátosti. V
celém stvoření neexistuje hmatatelnější Boží přítomnost než ve
Svaté Eucharistii. A druhá po Svaté Eucharistii je modlitba Dvou
Srdcí Lásky.
Při Vigilii v žádném případě nespěte, dělejte všechno pro to, abyste
se udrželi vzhůru. Nikdo, kdo nedokáže bdít během Vigilie, není
povolán ke Dvěma Srdcím Lásky. Pokud zůstanete doma a budete
spát, budete požehnaní, ale pokud přijdete spát sem, jste od ďábla.
Ďábel nemůže milovat. Ďábel nemůže žít tento život lásky. Ďábel
se může snažit skrývat, jak chce, ale nemůže žít tento život. Může
hrát divadlo, ale nemůže dokonale žít tento život. Některé lidi
můžete občas oklamat, někdy můžete oklamat všechny lidi, ale
nemůžete neustále klamat všechny lidi. Jednoho dne budete
odhaleni. Používejme to k rozlišování těch, kdo jsou povoláni.

Pokud jsou doopravdy povoláni, vytrvají, jejich láska neskončí, a
proto neskončí ani jejich bdění při Vigilii. Láska všechno vydrží.
Víra, naděje a láska – a největší z nich je láska. Pán mi řekl:
„Formuji duše, které budou mít velkou lásku ke mně, k Bohu, a
které budou pracovat s tebou.“ Budou pracovat se mnou, ne proti
mně. Pokud někdo pracuje nebo mluví proti otci Lásce, takový
člověk tady nemá žádné povolání. Takhle poznáme ty, kdo jsou
povoláni – musíte mít velkou lásku k Bohu a pracovat se mnou.
Tak jako hlava Katolické církve, papež, má na starost každou duši,
každého katolíka na celém světě, tak jako biskup je pastýřem své
diecéze a všichni kněží v diecézi mu pomáhají, tak mi Pán řekl: „Ty
jsi ten, komu jsem dal toto poslání, všichni ostatní jsou pomocníci,
kteří s tebou spolupracují. Nemohou pracovat proti tobě. Bez tebe
nemají žádné povolání. Neskrývej to, říkej to velmi jasně. Mohou
to odmítat, mohou proti tomu bojovat, ale je to pravda, svrchovaná
Boží vůle.“
Zcela se poddávám svrchované, krásné a milující Boží vůli. Můj
Bože, má Lásko, mé Všechno, buď vůle tvá!

Kázání:
Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli.
Bratři a sestry, každý den mi Pán otevírá oči, abych stále lépe viděl

divy Jeho lásky, abych viděl velikost Jeho majestátu, který si nikdo
nedokáže představit, velikost Boží. Maria se ptala: „Jak se to může
stát? Vždyť nežiji s mužem.“ – „Nebude to z lidské moci, ale z moci
Ducha Svatého, z moci Nejvyššího.“ Stvoření – jen Bůh může
stvořit. Není nikdo, kdo by mohl stvořit, jen Bůh. Spása stojí více
než stvoření. Stvoření stálo Boha jen slovo, jen to, že promluvil.
Ale aby spasil, musel se Bůh stát člověkem, zemřít a vstát z mrtvých.
Podívejte se na Krista na kříži a uvidíte cenu své duše. Cenu nějaké
věci poznáte podle toho, kolik stojí. Podívejte se, jaká je cena vaší
duše, kolik stojí: smrt Boha. Musel prolít všechnu svou krev,
(vytrpět) bičování, korunování trním.
Dnes jsme četli z poselství od svatého Josefa o tom, že boj je hrozný,
o moci, kterou Bůh dal svatému Josefovi, aby bojoval proti
Herodovi a utekl do Egypta… „Je mým povoláním a mým životem,
abych se staral o Ježíše a o Marii, a nyní mi Bůh dal ještě větší moc,
abych se staral o Dvě Srdce Lásky.“ Svatý Josefe, prosím, pomáhej
nám. Děkuji ti. Pomáhají nám všichni andělé a svatí. Proč se bojíte?
Chci se podívat na tu modlitbu, kterou se modlíme při proměňování.
Naučme se ji, někdo by ji měl zhudebnit, abychom ji mohli zpívat:
„Můj Bože, má Lásko, mé Všechno…“ – to je to nejmimořádnější,
nejdůvěrnější jméno, kterým Ho nazývám. Jako se zeptal apoštolů:
„Za koho mě pokládáte?“, tak se zeptal i mě: „Jak mě
nazýváš?“ Důvěrným jménem: můj Bože, má Lásko, mé Všechno.

Pak ho prosíme: „Zachraň mě a postarej se o mě…“ Dnes v noci
jsem řekl Mamince Marii: „Maminko Maria, podívej se na mě, jsem
tak slabý, tak ubohý. Copak se nestaráš o vítězství svého
Neposkvrněného Srdce? Protože je podmínkou, že musím být
dokonalý, prosím, učiň mě dokonalým, jinak tvé Srdce nebude
vládnout.“
A co mi řekla? Modlil jsem se tak v naprosté důvěře. To, co mi řekla,
byla ta nejdůležitější, nejkrásnější věta. Víte, že kdyby Bůh neučinil
Maminku Marii dokonalou, nenastalo by vtělení. Když mě Bůh
neučiní dokonalým, nenastane spása všech duší. Tak jako ona je
nositelkou vtělení, tak jsem já nositelem spásy všech duší.
Je to jako ta prosba malomocného: „Chceš-li, můžeš mě očistit. Ty
máš tu moc, můžeš mě očistit, jestli chceš.“ A co Ježíš odpověděl?
„Buď čistý.“ Na zemi neexistuje nic, co by Bůh chtěl více než spásu
všech duší. Neexistuje nic, co by Bůh chtěl více než vítězství Dvou
Srdcí Lásky. Neexistuje nic, co by Bůh chtěl více než učinit mě
dokonalým. On to chce.
Řekl jsem biskupovi: „Chtěl bych žít tento život dokonale.“ – „A
co ti brání?“ Když se etiopský dvořan dozvěděl o křtu, zeptal se:
„Co brání, abych byl nyní pokřtěn?“ (Sk 8,36)
Zcela jsem se poddal Bohu. Pane, nalož se mnou, jak chceš, zcela
ti náležím. Jsem zcela tvůj.

Ježíš mi také řekl: „Můžu-li zachránit všechny duše skrze tebe,
neexistuje nic, co bych s tebou nemohl vykonat. Můžu-li zachránit
všechny duše, co je nemoc, co je rakovina, co je covid, co je malárie,
co je smrt, co je chudoba, co je choroba? Není to nic. Můžu-li
zachránit všechny duše skrze tebe, v tobě a s tebou, neexistuje nic,
co bych skrze tebe, v tobě a s tebou nemohl vykonat.“ Co nám tedy
brání konat co, co od nás Bůh žádá? Naplňte džbány vodou. Jen
dělejte všechno, co On vám říká, a vyhýbejte se všemu, co zakazuje
– to stačí. A On si nás potom použije ke spáse všech duší.
Když se Maminka Maria poddala Bohu: „Nalož se mnou, jak chceš,
jsem tvá služebnice,“ neexistovalo nic, co by s ní Bůh nemohl
vykonat. Učinil ji Královnou všeho.
Vyhýbejte se všemu, co (Bůh) zakazuje, a konejte všechno, co vám
říká, to stačí. A On nám jasně řekl, co zakazuje: všechno, co by vás
mohlo zdržet od modlitby nebo způsobit vaši nepřítomnost na
modlitbě, nečistotu, hřích, nenávist – tomu se musíte vyhýbat. Svatá
Terezie nám dala pravidlo: „Nedotýkejte se nikoho nad úrovní loktů,
kolen a pod úrovní šíje, a tím se vyhnete devadesáti procentům
všech pokušení. A pokud přijdete na každou modlitbu s
patnáctiminutovým předstihem, tím jste dosáhli devadesáti procent
úspěchu.“

Je to něco takového, jako byste skládali zkoušku a dosáhli
devadesáti procent ještě předtím, než začnete psát – prostě jen tím,
že jste přišli a sedíte tam připraveni na zkoušku, jste dosáhli
devadesáti procent. Maria se bála, když k ní přišel anděl. Anděl jí
řekl: „Čeho se bojíš? Nalezla jsi milost u Boha.“ Nejhlubším a
nejvyšším sjednocením v těchto Dvou Srdcích Lásky je sjednocení
naší vůle s vůlí Boží. Neexistuje větší sjednocení srdcí než
sjednocení se Srdci Lásky. Neexistuje žádné místo, žádná situace, v
níž byste mohli prokázat Bohu větší lásku, než když se vaše srdce
a vaše vůle stane jedním s Jeho vůlí.
Zdrávas Maria…
Maminko, děkuji ti. Můj Ježíši, děkuji ti.

