
Vigilie v pondělí 4. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Člověk je zosobněním Boží lásky 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Mělo by nám být naprosto jasné, co nám Pán Bůh uložil, abychom 

vykonali pro Něj, pro všechny, pro Církev, pro svět, pro duše: toto 

je práce všech dětí Srdcí Lásky, všichni členové Srdcí Lásky mají 

milovat Boha a přivádět všechny k Boží lásce v Srdcích Lásky 

Ježíše a Marie a skrze ně. Toto poslání přivést všechny k Srdcím 

Lásky musí být naplněno. Jediný způsob, jak zachránit všechny, je 

přivést všechny ke Dvěma Srdcím Lásky. 

Srdce lásky musí vládnout, láska musí vládnout, Dvě Srdce Lásky 

musí zvítězit, láska Nejsvětější Trojice Lásky musí zvítězit. Láska 

musí vládnout ve všech a skrze všechny. Pán Bůh sám, Nejsvětější 

Trojice Lásky je Bohem a Pánem všech. „Já jsem Ten, který jsem, 

Bůh Lásky“ – je to Jeho vůle, On to tak chce, On to tak rozhodl, 

zorganizoval kvůli tomu všechno v celém stvoření. To, co my 

děláme, tedy je podle věčného Božího plánu. 

Bratři a sestry, ať nás nikdo a nic nerozptyluje, neumenšuje naši 

lásku, naši oddanost Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie, 

eucharistické lásce. Ať nikdo a nic neumenšuje naši lásku, spíše by 



měla růst – jak? Tak, že budeme slavit Mši svatou s větší láskou, 

modlit se na Svatých schodech s větší láskou a častěji. Láska se 

měří obětí. Dvě Srdce Lásky jsou jedinou cestou k Bohu, jedinou 

cestou k Bohu je Ježíš a Maria. Kristus řekl: „Já jsem cesta, pravda 

a život“, jediná spásná pravda. Každá jiná pravda je nesmysl. Jedna 

plus jedna jsou dvě – ale co s tím? Je to pravda, ale neužitečná 

pravda, jediná spásná pravda je láska Boží, láska Ježíše a Panny 

Marie – cesta, pravda a život. On vyvolil a ustanovil (Dvě Srdce 

Lásky) jako cestu ke sjednocení s Nejsvětější Trojicí Lásky. Pravda 

Dvou Srdcí Lásky je pravdou Nejsvětější Trojice Lásky. 

Mé drahé děti, nebojte se a nestyďte se žít a učit všechny tuto 

pravdu Dvou Srdcí Lásky – je to v plnosti cesta a pravda Nejsvětější 

Trojice Lásky. Proto Ježíš řekl, že nikdo k němu nemůže přijít, 

pokud ho nepřitáhne Otec (Jan 6,44). Nejsvětější Trojice Lásky si 

vybrala cestu Marie, aby byla cestou zjevení nekonečného tajemství 

Nejsvětější Trojice. Tou cestou je vtělení. Ježíš Marií jen neprošel, 

ale přijal z ní všechno, co má a co je: své oči, nos, uši, kosti, kůži, 

krev, vodu, mozek, vlasy, zuby, všechno, dokonce i jazyk, všechno, 

co přijal jako člověk, přijal z Marie. Ježíš na sebe vzal Marii, 

všechno z Marie. Tak jako Maria je celá v Ježíšovi, tak je Ježíš celý 

v Marii. Jsou stále sjednoceni v lásce. Láska bere na sebe, přijímá 

a nalézá zálibu v podobě a přirozenosti a bytí toho druhého. Bůh 

tak miloval svět, že se stal člověkem – kromě hříchu. 



Láska je sjednocení v nejvnitřnějším bytí, v srdci, v osobě. Láska je 

sjednocení v nejvnitřnějším bytí, v srdci, ve vůli osoby – to je láska 

v Nejsvětější Trojici. To je láska ve Dvou Srdcích Lásky, to je láska 

ve mně, ve vás, to je láska v Církvi, ve Svaté Eucharistii. Spása 

znamená právě toto. Spása znamená sjednocení. Pouze to, co je 

sjednoceno s Ježíšem Kristem, s Nejsvětější Trojicí Lásky, se 

Dvěma Srdcí Lásky, bude spaseno. Toto je láska. Láska je spása. 

Sjednocení srdcí je spása. Proto Bůh stvořil člověka ke svému 

obrazu a podobě. Bůh tak miloval člověka, více než cokoliv jiného 

ze svého stvoření. Původem člověka je láska. Jiný původ, počátek, 

cíl či završení člověka než v Bohu být nemůže. 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! Musíme pomoci člověku, musíme 

zachránit člověka, musíme obnovit člověka a přivést ho zpět k jeho 

původu a naplnění v Boží lásce. Prosím, milujte všechny Boží děti. 

Prosím, přivádějte člověka k Boží lásce. Dělejme všechno, co 

můžeme, abychom přivedli veškeré stvoření, každé srdce, každou 

duši, každého člověka, každou rodinu, každé společenství, celou 

Církev, celé stvoření zpět k jednotě s Boží láskou. Přivádějte 

člověka k Boží lásce, protože Boží láska je to, co člověk doopravdy 

je: žijící, fyzická láska, které je možno se dotknout, vidět ji a slyšet. 

Člověk je zosobněná láska. Jako je Bůh zosobněná láska, tak je i 

člověk podle Jeho obrazu a podoby. 



Prosím, milujme Boha, mějme soucit s člověkem a přiveďme ho k 

Boží lásce. Pomáhejme člověku, aby znal a miloval sebe a aby 

miloval Boha. Jediný původ člověka, jeho bytí, povolání a naplnění 

je v této lásce, v Boží lásce. Bez Boha není člověk ničím, bez lásky 

není člověk ničím. Pouze v Boží lásce má člověk své naplnění. 

Prosím, pomáhejme člověku, pomáhejme duším, zachraňme 

člověka, zachraňme duše, zachraňme lidstvo. Přiveďme člověka 

zpět k čisté a svaté lásce: lásce k Bohu a lásce k bližnímu. Pomozme 

člověku být tím, čím doopravdy je: láskou. Sjednoťme všechna 

srdce, všechnu lásku, všechnu krev – „protkni mě svými šípy a 

nechej stékat mou krev…“ – sjednoťme všechnu krev, všechnu 

lásku v jedné Boží lásce ve sjednocení se Srdci Lásky Ježíše a 

Panny Marie a skrze toto sjednocení. Přiveďme všechny ke 

slavnému sjednocení se Dvěma Srdci Lásky. 

Ty jako člověk stvořený k Božímu obrazu a podobě, nositel Boží 

lásky, přítomnosti a svatosti, neznesvěcuj tento dar, neposkvrň se, 

zůstaň čistou a svatou láskou k člověku, láskou k Bohu, láskou k 

Nejsvětější Trojici Lásky – láskou, láskou. Děkuji ti, můj Bože, 

děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Děkuji vám všem, kéž 

Bůh všem požehná a všechny odmění. 

Zdrávas Maria… 


