Vigilie ve čtvrtek 30. 9. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Nejvyšší obětí budete, až budete zcela stráveni – jen tehdy
vás Bůh promění v to, čím chce, abyste byli
Nebe není prostor, v nebi nemůže být prázdno – i kdyby tam byla
jen jedna osoba, ta osoba by zabírala celé nebe, nebe by bylo plné.
Nebe je stále plné, nemůže být prázdné, a stejné je to s Ugwu-Nso.
Je plná duší. Tady je město duší. Lidé sem mohou přicházet, protože
mají duši. Duši a tělo.
Musím trvat na tom, aby zde byla Boží vůle plněna na sto procent,
to je důvod, proč jsem dnes ještě na světě. Ti, kdo už vědí, co
znamená Vigilie, musí neustále zpívat a chválit Boha, pokud zrovna
není čtení nebo kázání – Vigilie je neustálým zpěvem, chválením
Boha, je to aktivní zpěv, aktivní účast. Když chce Bůh zjevit svou
slávu, využívá nástroje, o kterých si lidé myslí, že jsou neužitečné,
lidi a věci, o kterých byste si mysleli, že jsou neužitečné. Podívejte
se, jak to bylo v případě Gedeona – shromáždil k válce více než 200
tisíc vojáků, ale Bůh řekl: „Ne, pokud oni teď budou bojovat,
řeknou, že to bylo z jejich vlastní síly.“ David chtěl hodnotit svou
vlastní moc podle toho, kolik má vojáků, provedl sčítání lidu, a co
udělal Bůh? Bůh potrestal jeho i celou zemi, protože místo v Boha

důvěřoval ve své vojáky, a Bůh ho potrestal, dal mu na výběr ze tří
možných trestů.
Bůh chce zjevit, že spasí všechny, a proto si vybírá někoho, kdo je
zcela prázdný od sebe samého – Marii, která stojí na pozadí, aby se
mohla projevit Boží sláva. A když byla chválena, převedla svou
slávu na Boha: „Velebí má duše Hospodina.“ Bůh vás nebude
používat, pokud chcete ukazovat sami sebe, pokud blokujete Boží
slávu.
Jak to tedy bylo v případě Gedeona, kolik jich nakonec zůstalo? Tři
sta. Nepřítel zaplnil celé údolí a vojáci použili oheň a prázdné
džbány. Takhle je Bůh použil. A Bůh prokázal, že On je tím, kdo
začíná i dokončuje. Stejné je to tady na Ugwu-Nso. Bůh chce použít
někoho, kdo je velmi, velmi, velmi, velmi slabý, kdo stěží dokáže
vstát a lehnout si, kdo stěží otevře oči, ale Bůh ho používá.
Podívejte se na Davida a Goliáše – co (Bůh) použil? Prak a pět
oblázků. Podívejte se na Jericho – co Bůh použil? Procesí a
modlitbu. Varuji vás všechny: ať sem nikdo nechodí s žádnou jinou
zbraní. Jedinou zbraní, kterou tady používáme, je Mše svatá a
adorace s modlitbou Dvou Srdcí Lásky.
Kristus shrnul všechna přikázání a zákony obsažená v Bibli i v
tradici do pouhých dvou: Miluj Boha a miluj svého bližního. Stejné
tak i já shrnuji všechny prostředky k záchraně všech duší do dvou:

Mše svatá a tato modlitba Dvou Srdcí Lásky. Tohle chce Bůh použít,
aby spasil všechny. Lidé musí vědět, že to je dílo Pánovo.
Bůh je ten, kdo to koná, a ode mě žádá jen jedno: abych se zcela
podřídil Jeho vůli a aby také ti, kdo jsou se mnou, plnili Jeho vůli.
Bůh v celém stvoření hledá místo, kde je Jeho vůle na zemi plněna
tak, jak je plněna v nebi. Proto pokud nejste připraveni dokonale
plnit Boží vůli, nechoďte sem. Pouze ti, kdo jsou připraveni konat
jen to, co Bůh říká. Chci vám říci, že pokud si vás Bůh vyvolí pro
tohle dílo, volí si vás k tomu, aby vás rozdrtil, až se stanete ničím.
Nejvyšší obětí v Chrámu je celopal – ten je zcela spálen, stejně tak
i vy budete nejvyšší obětí, až budete zcela stráveni – jen tehdy vás
Bůh promění v to, čím Bůh chce, abyste byli. Musíte být rozdrceni
v nic – vaše vůle, vaše přání…
Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Dej
nám svou milost, abychom tě znali, milovali a následovali. Všechna
chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání, všechna čest náleží tobě
nyní i navěky věků.
Chci říci celému světu, že Ugwu-Nso je na správné cestě. To, na
čem záleží, je sto procent (v plnění Boží vůle). Na počtu vůbec
nezáleží, záleží na stoprocentním plnění Boží vůle, bez ohledu na
to, jak málo těch lidí je. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko,
děkuji ti, mé Všechno.

