Vigilie v pondělí 18. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Dva sloupy – Svatá Eucharistie a modlitba Dvou Srdcí Lásky

Moji drazí bratři, mé drahé sestry, pokoj!
Chci děkovat Bohu, protože mu nikdy nemůžu dost poděkovat za
to, že mně a nám ve Dvou Srdcích Lásky Ježíše a Panny Marie
zjevil svůj věčný plán pro spásu všech. Ten plán Bůh připravil už
od věčnosti. Pán řekl: „Tato modlitba Dvou Srdcí Lásky je moje
neomylné řešení.“ Papež je neomylný, Církev je neomylná, což
znamená, že nikdy nemůže nastat situace, kdy by mu nějaký
katolický křesťan nemohl věřit. Když papež předkládá celému
světu nějaké učení, nelze ho vinit z omylu. Proč to říkám? (Protože)
tohle je neomylné řešení, které mi Bůh dal. Tato modlitba Srdcí
Lásky je neomylným řešením, nemůže se zmýlit, nemůže chybit.
„Můj synu, má lásko, už jsi velmi dobře začal, tak v tom pokračuj,
formuj sám sebe i všechny, kteří ti jakýmkoliv způsobem pomáhají
– jsou to tvoji pomocníci a vědí to. Můj synu, ať ty dva sloupy –
Svatá Eucharistie a modlitba Dvou Srdcí Lásky – jsou životem a
oporou všech, které buduješ a formuješ.“ Svatý Jan Bosco měl
vidění potápějící se lodi symbolizující Církev, která vplula mezi dva
sloupy, Eucharistii a Pannu Marii, a tak se zachránila. Ty dva sloupy

jsou Eucharistie a tato modlitba Dvou Srdcí Lásky. Církev musí
vstoupit mezi ně, aby se zachránila. I ve Starém zákoně byly dva
sloupy – Bůh vedl lid do zaslíbené země ve dne pomocí oblakového
sloupu a v noci pomocí ohnivého sloupu. Kristus nám dal dvě
přikázání: milovat Boha a milovat bližního. Dá se říci, že i ve
Starém zákoně bylo Desatero přikázání shrnuto do dvou, napsaných
na dvou deskách: 1.-3. přikázání se vztahuje k Bohu, 4.-10. k
bližnímu.
„Dvě nejdůležitější modlitební hodiny jsou Svatá hodina ve dne a
Vigilie v noci – ty ať jsou oporou všeho, co buduješ. Ať se děje
cokoliv, tyto sloupy se nepohnou, jsou zcela zakořeněny ve Svaté
Eucharistii a v modlitbě Dvou Srdcí Lásky. Má lásko, celé poslání
Dvou Srdcí Lásky je jen o lásce a modlitbě, o lásce k této modlitbě.
Charisma tohoto poslání lze shrnout do lásky k tomuto
modlitebnímu životu – nic více, nic méně. Přiveď všechny k Boží
lásce a sjednoť všechny s Nejsvětější Trojicí skrze Dvě Srdce Lásky,
s nimi a v nich. Sjednocení všech se Dvěma Srdci Lásky se může
uskutečnit jen skrze tuto modlitbu.
„Otevři oči všech lidí, aby viděli divy tajemného plánu, který jsem
připravil už od věčnosti – plánu pro spásu všech. Prostředek, který
jsem ti dal proti každému zlu, dokonce i proti démonu drog, proti
hladu, zemětřesení, sopečným výbuchům, nemocem… – to
všechno je zlo. Ať všichni moji členové vědí, že prostředkem proti

zlu, proti nenávisti, zlobě a hříchu, proti ďáblovi a jeho zlým
následovníkům je tato modlitba, modlitba, modlitba. Ať všichni
pochopí, že prostředkem, který jsem jim dal proti každému zlu, je
tato modlitba. Tato modlitba je mým neomylným řešením, (které
jsem připravil) od věčnosti, abych sjednotil všechno ve svém Synu,
v Otci… Ať všichni členové vědí, že byla vyhlášena válka, že zuří
válka. Nepřítel ví, že nemůže čelit mým Obětem lásky. Jsou
proměňovány v planoucí oheň mé Božské lásky.
Bůh viděl, jak zlo ničí svět, ale ďábel už předtím učinil lidi
hluchými a slepými, aby neslyšeli Boží hlas a neviděli dobro a zlo.
Proto nebuďte překvapeni, že vám možná nebudou naslouchat,
neporozumí vám a neocení to, co jim říkáte. Tebe i všechny členy
bude posilovat má nejsvětější a věčná vůle. Ta také jako jediná
posilovala Krista v jeho díle zde na zemi.
Má lásko, uč všechny mé členy, aby měli ducha naprosté
podřízenosti mé nejsvětější vůli. Co je mou nejsvětější vůlí pro ně,
to je velmi jasné, velmi,velmi jasné – není prostor pro nejasnosti,
všechno je to naprosto jasné. Co je mou nejsvětější vůlí pro ně, to
je velmi velmi jasné – tento modlitební život. Můj synu, kdyby to
tak nebylo, dal bych to jasně najevo, protože nechci, aby žádné z
mých dětí kráčelo v temnotě. I kdyby šli temným údolím, nejsou v
temnotě,
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doprovází.“ Hospodin je můj Pastýř… Jejich útěchou je Boží vůle.

Svět vás může obklopit temnotou, ale tam, kde jste, je světlo.
Podívejte se na Ugwu-Nso – všude je tma, ale tady je světlo.
„Má lásko, ať ke mně přijdou všichni, otevři se a dovol, aby se v
tobě vtělily a zviditelnily všechny divy a tajemství mé lásky. Otevři
se, aby všichni viděli zviditelněné a vtělené divy a tajemství mé
lásky. Ať jsou členové vyzbrojeni láskou, modlitbou, obětí,
sjednocením se mnou, s Ježíšem, s Nejsvětějším Srdcem a
Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Ať jsou všichni zcela ujištěni,
že každý, kdo je sjednocen se Dvěma Srdci Lásky, je sjednocen s
Nejsvětější Trojicí Lásky. Neboj se ničeho a nikoho, když děláš, co
ti nařizuji, já zajistím, aby všechno bylo dokonale v pořádku tak,
jak já to chci.
Má Lásko, dělej, co ti nařizuji, a uč všechny mé děti, aby dělaly
všechno, co jim říkám. Opozice v mé Církvi, v Katolické církvi, je
v hlavě. Ty jsi v srdci Dvou Srdcí Lásky. Ty jsi v srdci Nejsvětější
Trojice Lásky, ty už jsi přítomen v srdcích lidí, ty jsi v srdci Dvou
Srdcí Lásky, v srdci celého stvoření, protože všechno bylo stvořeno
z lásky. Ať láska vládne, ať láska září, ať Srdce Lásky vládnou, ať
Srdce Lásky září, ať láska Nejsvětější Trojice vládne. Ty jsi má
láska, já jsem Bůh Lásky.“ 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 věků. Amen.

V nitru zeměkoule je takový oheň, takový žár, že by ho žádné železo
nevydrželo. Bůh chce, aby tady hořel právě takový oheň lásky,
takový žár, který ale nic nezničí – jako hořící keř, který neničí, ale
přináší spásu, je to oheň, který neničí, ale zachraňuje všechny, proto
by zde měla být ta nejvyšší hora s nejvyšším žárem, hora mší
svatých slavených ve dne v noci. V bazilice svatého Petra, v hlavě
Církve, mohou jít spát, ale srdce pokračuje v práci. Papež může jít
spát, ale srdce musí bdít, musí pumpovat krev. Oči nebo mozek
mohou odpočívat, ale srdce nemůže odpočívat. Musí pracovat,
dokud nezemřeme. Proto jsme srdcem Katolické církve. Neustále
pumpujeme krev pomocí mší svatých a adorací. Bez přestávky.
Už jste pochopili, proč jste srdcem? Nohy nebo jazyk mohou
odpočívat, ale srdce nemůže. Srdce musí být neustále činné, od
mateřského lůna až do hrobu.

