Vigilie v neděli 10. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Když dojde k nejhoršímu, náhle přijde to nejlepší
Víme už z Písma svatého, že když si člověk říká, že je všechno v
pořádku, najednou nastane to nejhorší (srov. 1Tes 5,3), ale Bůh také
zjevil a dnes v noci mi ukázal velmi jasně, že když dojde k
nejhoršímu, náhle přijde to nejlepší. Přesně tak to bylo v případě
vzkříšení. Když došlo k nejhoršímu – to nám velmi jasně ukazuje
příběh o učednících putujících do Emauz, když se Ježíšovi vysmáli
do tváře. Jak se mu vysmáli? „Ty jsi jediný člověk v Jeruzalémě,
který neví, co se tam děje.“ Ježíš si udělal čas na to, aby jim vyložil
Písmo. Dovolil jim použít jejich svobodu k tomu, aby ho pozvali do
svého domu. U stolu lámal chléb, oni Ho uviděli a On zmizel. Z
nejhoršího (se stalo) nejlepší.
Tato noc byla mou nejhorší nocí, ale nyní je nejlepší. Před několika
minutami pro mě Bůh udělal to nejlepší, něco, co se nikdy nestalo
a ani nikomu na této planetě Zemi nestane. Maminko Maria, děkuji
ti. Děkuji ti, můj Ježíši. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko,
děkuji ti, mé Všechno.
Proto chci, abyste vy všichni, když jste už dovolili Bohu, aby vás
používal, jak se mu zalíbí, abyste si už nedělali starosti s tím, co
přijde, když jste mu dali stoprocentní příležitost. Tady nejde o něco,

s čím byste si nebyli jistí, máte stoprocentní jistotu. Svatý Pavel řekl:
„Jsem si jist, bojoval jsem dobrý boj, znám svůj cíl.“ A požádal:
„Nyní mi dej korunu slávy.“ (srov. 2Tim 4,7-8) Když konáte to, co
těší Boha, můžete o ni požádat.
Jaká byla nejhorší chyba, které se dopustila Eva, když od ní Bůh
odešel? Ďábel Evě říkal, jak může být jako Bůh. Ale takový byl
Boží původní plán: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle
naší podoby (Gen 1,26).“ Nebylo to něco, o co by člověk žádal, ale
Bůh to tak rozhodl, že nás stvoří ke svému obrazu a podobě. A Bůh
člověku ukázal, jak na to: vyhýbat se tomuto konkrétnímu stromu.
Ze všech stromů v zahradě smíte jíst, ale nedotýkejte se stromu
uprostřed zahrady. Museli projít zkouškou.
Naší nynější zkouškou je sto procent, protože Bůh chce, abychom
byli dokonalým společenstvím, společenstvím svatých. Svatí musí
být „stoprocentní“. Podle toho poznáme, že jsme společenstvím
svatých. Proto každý, kdo žije méně než na sto procent, musí odejít.
Musí se to kontrolovat.
Když dojde k nejhoršímu, náhle přijde to nejlepší. Proto očekávejte,
že dojde k nejhoršímu – slyšíte mě? Jste připraveni na nejhorší? Z
toho nejhoršího udělá Bůh to nejlepší. Eva udělala tu chybu, že
poslechla hada a pak svedla Adama k tomu, aby udělal totéž. Adam
poslechl Evu místo Boha. Dovedu si představit to, co mi Bůh zjevil,

že panny zrodí více dětí. Dovedu si představit, že žena by měla počít
tak, jak počala Panna Maria Ježíše. Tímto způsobem počala také
uhnětená hlína a zrodila člověka. Co se s tou uhnětenou hlínou stalo?
Bůh do ní vdechl svůj dech a z hlíny se stal člověk. Stejným
způsobem Bůh naplánoval, že by mělo docházet i k početí.
Při každém početí Bůh dává duši. Vaše duše nepochází od vašeho
otce a matky, ale od Boha. Tělo od nich pochází, ale duše pochází
od Boha. Při každém početí Bůh vdechne do těla duši. Protože
Adam a Eva zhřešili, je až dodnes sex nejhorší zkázou člověka. Ale
přesto, když došlo k nejhoršímu, Bůh to obrací k nejlepšímu. Bůh
chce nastolit vládu Dvou Srdcí Lásky: nové pokolení panenských
lidí, neposkvrněných, jako jsou andělé v nebi. Tak jako je Boží vůle
plněna v nebi, nežení se tam a nevdávají a nerodí děti, tak Bůh chce,
aby to bylo i s lidmi, a víc než to. Člověk si může představovat, co
Bůh pro člověka naplánoval. Podívejte se na Pannu Marii, podívejte
se na našeho Pána Ježíše Krista – Boha a člověka.
Kdy je sex hříchem? Když nedovolujete, aby byl požehnán Bohem.
Proto se musíte vzít, být oddáni. Bůh dopustil, aby člověk padl –
aby si to dělal po svém. „Jak víte, že jste nazí, podle čeho jste
poznali, že jste nazí?“ Ztratili čistotu, jejich oči se otevřely zlu.
Když jdete do nějakého města, v každém městě je škola, nemocnice,
kostel, ale v každém městě jsou také pijáci, zloději, prostitutky.
Pokud jste i vy takoví, otevřete tomu své oči a budete v tom městě

hledat ostatní lupiče, pijáky a prostitutky. Nebo pokud jste knězem,
budete hledat ostatní kněze, půjdete do kostela. Pokud jste lékařem,
budete hledat ostatní lékaře, půjdete to nemocnice. V každém městě
otevíráte své oči tomu, co je dobré nebo zlé.
Prosím, neotvírejte své oči zlému. Blahoslavení jsou ti, kdo vidí
Boha. Čistota je oknem, kterým vidíte Boha. Bez čistoty Boha
nevidíte. Bez čistoty neexistuje vláda Dvou Srdcí Lásky. Nedovolte,
aby se k vám přiblížilo něco nečistého.
Zdrávas Maria…
Pamatujte, že jedna mše je rovnocenná všem slaveným mším. Proto
tu mši, kterou slavíme nyní, slavte s veškerou svou energií,
pozorností, s láskou až k vydání vlastního života. Nejlepší chvíle,
když můžete zemřít, je při mši. Vydejte všechno, co máte, nešetřete
se.

