Vigilie ve středu 6. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Tuto píseň mohou zpívat jen panny a panici
Úvod:
Moji drazí bratři a sestry,
nedokážete pochopit, jakou mám dnes v noci radost, dokáže to
pochopit jen moje Matka Maria, nikdo jiný na zemi to nedokáže
pochopit, jen moje Matka Maria. Ona je příčinou mojí radosti. Nyní
už doopravdy plně rozumím tomu, co mi řekla: „Oslavuj každé
poledne moje, Mariino, povolání a moje „ano“ Bohu a každou
půlnoc oslavuj to svoje – povolání otce Lásky, svoje
„ano“ Bohu.“ Toto „ano“ je absolutní, toto „ano“ je nekompromisní,
toto „ano“ je neotřesitelné, toto „ano“ je nedotknutelné, toto
„ano“ je nekonečné, toto „ano“ je věčné. Bůh Marii na toto
„ano“ připravil, On si jej od ní vyžádal a On ji také dal milost
odpovědět „ano“. To je význam toho, co Marii řekl anděl: „Maria,
neboj se, Duch Svatý na tebe sestoupí, moc Nejvyššího tě
zastíní.“ Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé
všechno.
Dnes v noci chci říct jen dvě slova. Zaprvé: panenství, čistota,
svatost. Bez panenství, čistoty, svatosti nikdy nemůže nastat vláda

Dvou Srdcí Lásky. Bez modlitby, bez této modlitby, bez sjednocení
s Nejsvětější Eucharistií nikdy nemůže nastat vláda Dvou Srdcí
Lásky. Hlásat to a kázat znamená, že chodíte a šíříte to. Maria po
vtělení udělala to nejlepší kázání – kde? Když pozdravila Alžbětu:
„Dobré ráno, Alžběto,“ co se stalo? I dítě v jejím lůně poskočilo
radostí. Pokud jste opravdu s Bohem, cokoliv, co řeknete, bude
kázáním.
Marie Magdalena poznala Ježíše podle toho, jak ji pozdravil.
Zavolal na ni: „Marie!“ Už jen to, jak lidi pozdravíte, je kázáním.
To, jak se pohybujete, jak adorujete, jak konáte prostraci, jak
poklekáte, dokonce i jak jíte, to všechno už je kázáním. Papež Jan
Pavel II. byl nazván nejlépe oblečeným mužem na světě. Co nosil?
Ornát, mitru a berlu. Sláva Boží. Všechno, co konáte, je kázáním:
všechny vaše skutky, protože jste v jednotě s Bohem. Lidé žijící v
panenství mají tu největší plodnost. Někteří lidé, kteří žijí v
manželství, dají život jednomu, dvěma nebo třem dětem, ale lidé
žijící v panenství dají život milionům dětí naráz. Proto Pán při svém
druhém příchodu vyžaduje pouze panice (srov. Zj 14,3-4).
On znovu přišel v této modlitbě Dvou Srdcí Lásky. Tuto modlitbu
mohou žít jen panny a panici. Jen oni mohou zpívat tu píseň.
Podívejte se na malé děti, poslouchejte jejich hlasy – když přijdou
do puberty, jejich hlas se pokazí. Tuto píseň mohou zpívat jen panny
a panici. Tento modlitební život je neustálým zpěvem, vaše srdce

ji zpívá, vaše pohyby ji zpívají, slyšíte tu píseň všude, i ve vzduchu,
v trávě… Panny a panici jsou ti, kdo se zcela odevzdali Bohu, pouze
Bohu, svou duší i duchem – Totus tuus, jsem zcela tvůj, jako Panna
Maria, zcela tvůj, nalož se mnou, jak chceš. Můj Bože, děkuji ti,
děkuji, děkuji.

Kázání:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Tak jako Panna Maria řekla své „ano“ v poledne v Nazaretě, tak
otec Láska říká své „ano“ Bohu o půlnoci. Toto „ano“ je absolutní.
Mariino „ano“ nám přineslo Spasitele, vtělil se. „Ano“ otce Lásky
nás přivedlo do sjednocení se Dvěma zraněnými a krvácejícími
Srdci Lásky, což je jediná podmínka pro spásu všech duší. Panna
Maria nám přinesla Spasitele, otec Láska a ti, kdo ho následují, nám
přinesli spásu všech duší – skrze své „ano“ Bohu, „ano“ Boží vůli,
„ano“

Boží

lásce,

„ano“

každonoční

vigilní

mši

svaté,

„ano“ každodenní Svaté hodině, „ano“ dokonalému žití života Srdcí
Lásky, „ano“ spáse všech duší, „ano“ lásce ke všem.
Nemůžete zachránit někoho, koho nenávidíte. To, co milujete,
sjednocujete se sebou samotným. Spása všech duší znamená
milovat všechny láskou Ježíše a Panny Marie. Děkuji Bohu za
dnešní noc, za vás všechny, a prosím o milost setrvat při tomto

„ano“. Bůh koná všechno, my jsme jen Jeho nástroji. Zcela se
poddávám Bohu: Pane, nalož se mnou, jak chceš. Dnešní noci má
tato modlitba ten největší význam: „Ježíši, Maria, miluji vás,
vezměte mě v sebe, vám patří má úplná oddanost – jsem vaše oběť
lásky.“ Oběť je obětována. Bůh může učinit cokoliv, co chce – může
ji spálit na popel… Cokoliv s námi chce. Takový je náš zdejší život.
Žít náš život a vytrvat v něm, to je sláva, kterou Bůh chce ode mě,
od vás, od nás. Toho se držte a nikdy se nevracejte nazpět, nikdy se
nedívejte nahoru ani dolů, před sebe ani za sebe… Proč byste se
měli dívat kolem sebe? Co hledáte? Vy už jste to našli. Tak za tím
jděte. Bůh vám zjevil toto jediné řešení, jiné řešení neexistuje.
Když jste už poznali, že pro spásu celého stvoření neexistuje žádné
jiné řešení než toto, žijme nyní toto jediné řešení dokonale. Prosím
vás, naléhám na vás, učím vás: pokud jste přijali toto učení, zůstaňte.
Nakonec poznáte, že to, co vás učím, je jediné řešení. Ti, kdo mají
od Boha milost to přijmout, tomu porozumí. Když Kristus učil o
celibátu, řekl (Mt 19,11-12): „Někteří nežijí v manželství, protože
jsou k tomu od narození nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství,
protože je nezpůsobilými učinili lidé – ti, kdo jsou vykastrovaní – ;
a někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království
nebeské.“ Ne všichni přijmou toto učení, ale jen ti, kteří k tomu mají
milost. Proto neočekávejte, že toto učení přijmou všichni, ale

všichni jej musí slyšet. Nakonec to pochopí. Chápat něco znamená
více než vědět. Můžete něco vědět, a přitom to nepřijímat.
Pokud vám někdo řekne, že měl nehodu a zlomil si obě nohy,
můžete to přijmout, ale teprve když uvidíte, že ten člověk nemůže
stát, pochopíte, že nemá nohy. Realita vás přesvědčí. Má zlomené
obě nohy. I oni to pochopí, budou přesvědčeni to pochopit. Realita
je přesvědčí, jiná možnost neexistuje. „Uvědomí ti, že přicházíš ode
mě.“ Když si uvědomíte, že nemáte nohy, nikdo vám nebude (muset)
říkat, abyste si přestali leštit boty. Nikdo vám nebude (muset) říkat,
abyste zapomněli na to, že ještě někdy budete moci stát. Prostě to
budete vědět. Takhle to Bůh udělá, oni si to uvědomí. Ale nyní je
učte, mluvte s nimi, hlásejte jim.
Prosím, pokud jste si už uvědomili, že víte, že toto je jediné Bohem
dané řešení, co by potom mohlo způsobit, že přijdete pozdě na
modlitbu nebo že se budete zabývat nečistými myšlenkami? Pokud
jste si plně vědomi, že na tom závisí spása vaší duše i spása všech
duší, dodržujte všechny modlitební časy. Podle čeho se poznají tito
lidé? Nikdy nehazardují s hříchem, se zlem, nikdy si nebudou
zahrávat, ať by se cokoliv snažilo odvést jejich pozornost.
V hutní peci je takový žár, že žádný kov, žádné železo tam nemůže
vstoupit, aniž by se roztavilo. Takový žár, takové světlo bude zářit
kolem obětí lásky, nic nebude moci přijít do vaší blízkosti, aniž by

to bylo stráveno ohněm. Bůh nás chce dovést na ten nejvyšší vrchol.
Proto Bůh řekl: „Vzdej mi nejvyšší slávu, prokaž mi nejvyšší lásku“,
tak jako Izák požádal Ezaua: „Připrav pro mě ten nejlepší pokrm
(srov. Gen 27,4).“
Toto požehnání poplyne ke všem, tak jako Panna Maria přijala
požehnání a sdílela ho celému stvoření – Matka Boží, Prostřednice
všech milostí. Stejně tak chce Bůh použít mě a vás, abychom sdíleli
Jeho spásu všem. Je možné zachránit všechny duše. Bylo vám
zjeveno jediné řešení, nelze ztrácet čas ničím jiným na zemi.
Soustřeďte se jen na tento život a žijte ho dokonale. Nikdy nemohu
přestat obdivovat Katolickou církev, chválit Boha za Jeho Církev,
za to, jak Církev poznala Boží vůli, jak o ní mluví, jak ji žije, káže
a šíří. Podívejte se na Eucharistii – Kristus tehdy řekl: „To konejte
na mou památku.“ Kolem ní jsou tudíž postaveny všechny (ostatní)
svátosti, všechny katedrály, baziliky, kaple, společenství, všechno,
všechno je postaveno kolem Eucharistie. Ona je zdrojem i vrcholem
našeho života.
Podobné to bylo s Pannou Marií, když přijala vtělení – jak to říká
adventní preface: „Jeho s láskou čekala Panna Maria.“ Ona už od
svého dětství toužila po Spasiteli, ale nevěděla, že ona je tou, která
ho bude nosit. Když se potom dozvěděla, že bude Jeho matkou,
přijala, že to Bůh učiní, a čekala Dítě s láskou, jakou nelze
vypovědět.

Můj Bože, protože tohle je tvá vůle, protože sis mě vybral jako svůj
nástroj, abych nesl Dvě Srdce Lásky, já to přijímám. Proto nemám
čas na nějaké nesmysly. Během této mše svaté mě napadlo, že
panenská plodnost je větší než plodnost v manželství. Vdané ženy
mohou zrodit možná tři děti, možná deset dětí, ale panna zrodí
miliony. Tímto způsobem Maria, když zrodila Ježíše Krista, zrodila
celou Církev: celou, minulou, přítomnou i budoucí, vítěznou církev
v nebi, trpící církev v očistci, bojující církev na zemi. Všechny duše
budou spaseny, děkuji ti, můj Bože, že jsi dal člověku takové
požehnání, takovou moc. Bůh věděl, že Maria, ač bude čelit
těžkostem s Josefem nebo s Herodem, nikdy ani nepomyslí na to,
že by Dítě opustila. Stejné je to s námi, Bůh vám nikdy nesvěří duše,
pokud bude vědět, že vy ty duše zahodíte. Dříve než vzlétnete,
musíte vědět, kde přistanete. Bůh ví všechno. On ví všechno, on je
Vševědoucí, Všemohoucí, Všudypřítomný.
Děkuji ti, můj Bože, že mě miluješ. Můj Bože, této noci se ti zcela
poddávám, tak jako Maria. Maminko Maria, zcela se ti poddávám.
Moje Matko Maria, jsem totus tuus, celý tvůj, všechno ve mně i
kolem mě musí sloužit tomuto jednomu a jedinému řešení. A chci,
aby kolem mě na Svaté Hoře žili jen ti, kdo jsou zcela a naprosto
oddáni tomuto (jedinému řešení). Ničemu jinému, žádné směšování,
tak jako Maria neměla ve svém lůně žádnou smíšeninu, ale nosila
jen Ježíše a nic jiného až dosud, až navěky. Láska nikdy nekončí.

Ti, kdo se od nás odloučili, nikdy nebyli s námi. Ti skuteční
(členové) nás nikdy neopustí, ať se stane cokoliv, zůstanou věrní
bez ohledu na pokušení. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko,
děkuji ti, mé Všechno.
Proto se nikdy neodvažujte vstoupit na území ďábla, ale zůstaňte na
našem území Dvou Srdcí Lásky – to je naše poslání, naše povolání.
Mimo Dvě Srdce Lásky nechci nic, nechci nic, co je mimo Dvě
Srdce Lásky, netoužím po ničem než po Dvou Srdcích Lásky.
Nechci vidět ani slyšet nic jiného, pouze Dvě Srdce Lásky. Všechno,
co jsem, co mám, co mohu být a co mohu mít, je toto: milovat Boha
víc, než možno vypovědět. Uvidíte, jak budeme skákat radostí, plní
života, jak budeme plavat v Boží slávě.
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. Amen.

