
Vigilie v úterý 28. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Nikdo by se neměl přiblížit k Ugwu-Nso, pokud to není pro vládu 

Dvou Srdcí Lásky 

 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Existují dvě svrchovaně důležité pravdy, o kterých ďábel nechce, 

abych dnes v noci kázal – ale kdo nebo co jsi, pane ďáble? Existují 

svrchovaně pravdivá poselství, na které ďábel nechce, aby si lidé 

vůbec vzpomněli, natož aby o nich kázali. 

Pán Ježíš řekl dvě věci, které si zdánlivě protiřečí, ale ve skutečnosti 

se naprosto doplňují: „Nikdo nemůže přijít ke mně, pokud ho 

nepřitáhne můj Otec“ a „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“. 

Otec poslal Ježíše, aby byl plností Božství, Bůh tak miloval svět, že 

poslal svého Jednorozeného Syna. „Jako si Otec zamiloval mne, tak 

jsem si já zamiloval vás – milujte se navzájem.“ Kristus nás učil: 

„Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Nikdo nezná 

Syna než Otec…“ Teď to převedu na naši situaci. 

To, co jsem právě citoval, má mě a vás připravit na to, co je 

svrchovanou a věčnou Boží vůlí – co je to? „Nikdo nezná Otce než 

Syn a nikdo nezná Syna než Otec. Nikdo nemůže přijít ke mně, k 

Synu, pokud ho nepřitáhne Otec.“ V tom vidíte jednotu Trojice. 



Tady na Ugwu-Nso Bůh chce, aby to bylo také takové, aby zde tatáž 

pravda byla poznána, milována a žita. Kéž bychom se toho drželi – 

to je totiž vrcholná vláda Dvou Srdcí Lásky. Nikdo by se neměl 

přiblížit k vám, k Ugwu-Nso, k poustevně otce Lásky, pokud to není 

pro vládu Dvou Srdcí Lásky. On nepřišel konat svou vlastní vůli, 

ale vůli toho, který Ho poslal. Lidé k vám mohou přicházet kvůli 

něčemu, čím nejste, mohou se k vám přiblížit kvůli něčemu, čím 

nejste – to je klam, klamou sebe i ostatní. Nikdo by se k vám neměl 

přiblížit, nikdo by neměl přijít do centra Dvou Srdcí Lásky, pokud 

to není kvůli Dvěma Srdcím Lásky, kvůli tomuto modlitebnímu 

životu, vládě Dvou Srdcí Lásky, lásce k Eucharistii, lásce k Trojici, 

spáse všech duší. A ani vy byste neměli přijít k nikomu, nechoďte 

nikam k nikomu, pokud to není kvůli Dvěma Srdcím Lásky. Byli 

jste varováni: mimo Dvě Srdce Lásky nebudete mít žádný úspěch. 

Jak poznáte, že lidé přicházejí kvůli Dvěma Srdcím Lásky? Zkrátka 

podle toho, že milují a žijí tento modlitební život. Konají prostraci, 

adorují, vystupují na Svaté schody, jdou sem na mši – každý, kdo 

sem přijde kvůli něčemu jinému, je poslán od ďábla a musí být 

poslán pryč. Nesmíme dát ďáblovi žádnou šanci. Tato modlitba je 

bojem, zbraní i vítězstvím. Tato modlitba, tato modlitba, tato 

modlitba – to je boj, zbraň i vítězství. 

Pokud se tohohle budeme držet, je to vrcholné vítězství. Proto 

každého, kdo sem přijde a nepřidá se k modlitebnímu životu, 



musíme poslat pryč. Dovedete si představit, že by někdo nastoupil 

do letadla, a přitom odmítal letět? To by byl ničitel, životy všech v 

letadle by byly v ohrožení. Musíte zjistit ještě před tím, než letadlo 

vzlétne, jestli všichni mají jedno srdce, jeho tělo, jednu mysl. Když 

Jonáš prchal před Boží vůlí a vstoupil na loď, celá loď se začala 

potápět. V ten nezapomenutelný den 11. září se celé letadlo stalo 

bombou, která zničila budovy. 

Ježíš řekl: „Buď v této věci velmi tvrdý.“ Dovedete si představit, že 

by někdo přišel do nebe, a přitom odmítal uctívat Boha? Takový 

člověk tam žádným způsobem nemůže vstoupit. Tady je nebe na 

zemi. A pokud všichni, kdo tu jsou, budou žít tento život dokonale, 

Bůh zjeví svou lásky v celém světě, vylije mimořádný pokoj a lásku 

do celého světa, už nebude smrt, už nebude podezírání, podvody, 

lži, žádný hřích. 

V letadle nelze udržovat rozestupy. Lidé se musí otestovat na 

koronavirus, než nastoupí do letadla, a musí také projít 

bezpečnostní prohlídkou, aby se zjistilo, jestli u sebe nemají nůž, 

aby všichni lidé v letadle byli v bezpečí a mohli být klidní. 

Nechoďte sem, pokud si nejste jistí, že přicházíte kvůli Dvěma 

Srdcím Lásky. Podmínky příchodu budou velmi přísné. Jako řekl 

svatý Augustin: „Miluj a dělej, co chceš“. Všichni tady budou moci 

být klidní, že tu není nikdo, kdo by jim mohl ublížit, nebudou muset 

mít strach. 



Chci tedy poděkovat Bohu za toto zjevení. Musíte sem chodit jen 

kvůli Dvěma Srdcím Lásky, proto je to zde nazýváno Univerzální 

centrum Dvou Srdcí Lásky. Nejen Univerzální centrum, ale 

Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky. U brány bude důkladná 

prohlídka. Ugwu-Nso není jen Noemovou archou, kde je možné se 

zachránit, Ugwu-Nso je víc než Noemova archa, je to Dům Boží a 

Brána Nebes. Jakmile sem vstoupíte, vplouváte do nebe. 

Kéž bychom se toho drželi, my všichni – buďte strážci svého bratra, 

buďte jednoho srdce, jedné mysli, jedné duše, jednoho ducha. 

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

Všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání, všechna čest 

náleží tobě nyní i navěky věků. Amen. Když to takhle uděláme, 

Ugwu-Nso bude tím nejbezpečnějším místem v celém stvoření – 

nebude tu žádný strach, žádné ubližování. Bože, náš Otče, 

děkujeme ti, dej nám svou milost, abychom tady na Ugwu-Nso 

plnili tvou vůli dokonale. Amen. 


