Vigilie v úterý 5. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Dal jsem ti svatou Faustýnu, aby byla andělem po tvém
boku
Pokoj! Moji drazí bratři a sestry, děkujeme Bohu za všechno a
prosíme Ho, aby nám dal milost zde na Ugwu-Nso dokonale znát a
plnit Jeho vůli. Tento modlitební život, tento modlitební život, tento
modlitební život – to je Boží vlastní a jediné řešení pro spásu všech
duší. Děkujeme Bohu, že jej dal nám, Církvi i všem. Pane, buď vůle
Tvá.
Musím děkovat Bohu za všechno, děkovat Bohu za vás všechny. Je
vrcholně důležité, abyste tohle věděli – pokud to nevíte, nedokážete
ocenit, co Bůh koná. „Tak jako Nejsvětější Eucharistie je vrcholem
a zdrojem života Církve, tak jím je i modlitba Srdcí Lásky. Tak jako
Nejsvětější Eucharistie je zdrojem i vrcholem prvního Kristova
příchodu, jak to opakujeme při každém Eucharistickém slavení ve
vyznání víry: „Tvou smrt zvěstujeme… na tvůj příchod čekáme“, a
On sám řekl: „Od této chvíle nebudu s vámi pít z tohoto kalicha,
dokud nepřijde království Boží (Lk 22,18)“ – stejně tak je modlitba
Dvou Srdcí Lásky nositelem druhého příchodu. Je to modlitba
druhého Kristova příchodu. Tak jako je Eucharistie zdrojem a
nejvyšší modlitbou prvního Kristova příchodu, tak je modlitba

Dvou Srdcí Lásky nejvyšší modlitbou druhého Kristova příchodu.
Tak jako Bůh trpělivě čekal na své vtělení, čekal, až se objeví
dokonalá osoba, v níž by se Bůh mohl vtělit – Maria, jenom v ní se
mohl vtělit – tak Bůh čeká, až se objeví osoba a společenství, kde
bude tato modlitba Dvou Srdcí Lásky plně a naprosto dokonale žít
a zářit. Tento modlitební život přitáhne Krista, aby přišel ve slávě.
Přijde ve slávě, až tady bude člověk a společenství dokonale plnící
Boží vůli na zemi tak, jak je plněna v nebi.
Jako ďábel zdržel první příchod tím, že přiměl Adama a Evu zhřešit
– Bůh se nemohl vtělit v hříšném těle – tak ďábel klade překážky
dokonalému společenství, jaké Bůh chce, ale nyní Pán Bůh zcela
převzal vládu – jako zcela převzal vládu v Marii a uchránil ji od
prvotního hříchu, tak Bůh musí převzít vládu v tomto člověku a
společenství, aby je uchránil.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo Bůh. To samé Slovo, Bůh
přišel k nám ve vtělení, v Nejsvětější Svátosti, v modlitbě Dvou
Srdcí Lásky. Tato modlitba je Jeho přítomností.
Když se Bůh zjevoval ve Starém zákoně, co Židé prožívali?
Přečtěte si to v 19. kapitole Exodu: „Hospodin řekl Mojžíšovi: ,Hle,
přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit,
a aby ti věřili.‘ Hospodin dále Mojžíšovi řekl: ,Jdi k lidu a dnes i
zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště… Vymezíš kolem lidu hranici

a řekneš: Střezte se vystoupit na horu nebo i dotknout se jejího
okraje.‘“ Mojžíš šel k lidu a posvětil jej – to je úlohou vůdce. Musíte
vést lidi k tomu, aby plnili Boží vůli. A vyprali si pláště. „Buďte
připraveni na třetí den; nepřistupujte k ženě.“ Pořád ta žena –
nejhorším ničitelem je nečistota. Dělá vás neužitečnými. Čistota je
velmi, velmi důležitá. Ale lidé čistotu odhodili. Když odhodíte svou
čistotu, odhodíte své nebe. Bůh čekal, až se objeví Panna, aby se
mohl vtělit. Proto i zde musí být společenství panen. Při zjevení
Boha museli být čistí. Samson byl zničen ženou, David byl zničen
ženou.
Lid se shromáždil u úpatí hory, která byla zahalena dýmem. Mojžíš
mluvil a Bůh mu odpovídal v hromu. Bůh promluvil všechna tato
slova: „Já jsem tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne,
nebudeš se klanět jiným bohům. Já jsem Bůh žárlivě milující a
stíhám vinu otců na synech. Nezneužiješ jména Hospodina, svého
Boha.“ A dal jim Desatero přikázání. Když lid viděl horu zahalenou
dýmem, všichni se hrozně báli. „Mluv s námi ty, Mojžíši, a budeme
poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli.“ (Gen
20,1-19)
Proto máme tady na Ugwu-Nso místa, kam se nesmí chodit, kvůli
posvátnosti

tohoto

místa,

nejsvětějšího,

nejposvátnějšího

pozemského místa úcty ke Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie –

ten stejný Bůh, který žil včera, žije i dnes a zítra, On se nemění. Můj
Bože, vyučuj mě, pomoz mi pomáhat lidem.
„Můj synu, má lásko, dal jsem ti svatou Faustýnu, aby byla andělem
po tvém boku, prosím naslouchej jí. Bez překážek šiř mou lásku v
celém světě. Já tě nikdy nezklamu, budu tě posilovat. Já jsem tvá
láska. Ať k tobě promluví svatá Faustýna: ,Já jsem tvůj malý anděl,
který tě inspiruje. Všechny překážky nejsou ničím jiným než tvým
strachem. Byla jsem ti dána, abych ti pomáhala. Úspěch mého díla
leží v úspěchu tvého díla. Já jsem skrze poselství a úctu k Božímu
milosrdenství připravila cestu pro Boží lásku. Boží láska je vyšší
než Boží milosrdenství. Prosím, buď tím, kým jsi. Neboj se, nedělej
si starosti. Nakládej velmi, velmi přísně se sebou samotným, se
svým časem, se svým posláním, se svým dílem, se všemi, kdo jsou
kolem tebe.‘ “
Už nesmíme dopustit, aby něco mělo šanci jakýmkoliv způsobem
zdržet, zmařit, zničit nebo umenšit tento modlitební život, který je
jediným řešením, jedinou odpovědí na spásu všech duší, na druhý
Kristův příchod. Svatá Faustýna mi řekla, co je jediným důvodem
překážek vládě Lásky: tvůj strach, tvůj stud, tvoje slabost. Musíš
znát Boží vůli a nebát se důsledků.
Můj Bože, odstraň ze mě i z mého okolí každý strach, každý stud,
každou nedokonalost, abys se mnou mohl nakládat, jak se ti líbí.

Jako jsi použil Marii, tak použij i mě, vždyť ti zcela náležím. A také
z těch, které jsi mi dal, odstraň všechno, co není tvou vůlí, aby tvá
vůle byla plněna na zemi tak jako v nebi.

