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Tuto zemi na Ugwu-Nso odkazuji tobě a tvým dětem navěky věků 

Moji drazí bratři, mé drahé sestry, pokoj! 

Musíme děkovat Bohu, náš život musí být životem díkůvzdání, 

nekončícího díkůvzdání, neustálého díkůvzdání Bohu za veškerou 

jeho nekonečnou lásku, požehnání a dobrodiní. Ježíš řekl: „Jako si 

Otec zamiloval mě, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9). A svatý 

Jan napsal: „Otec tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný“ (Jan 3,16). Oba úryvky se zaměřují na Boží lásku. 

Když Bůh promluvil „Já jsem ten, který jsem“ (Ex 3,14) a v knize 

Genesis: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě“ (Gen 

1,26), obojí je zaměřeno na jedno: „Já jsem“ a „můj obraz a 

podoba“ – to je konkretizovaná Boží přítomnost v Jeho stvoření, 

takhle to Bůh měl v plánu. Bůh dal Adamovi pomocnici, a ta 

pomocnice měla být matkou stvoření, matkou Boží. „Kdo je má 

matka, má sestra a můj bratr? Ten, kdo plní vůli mého Otce (Mt 12, 

48-50).“ Vy jste moji bratři a sestry. 

Když Adam a Eva zhřešili, ztratili příležitost být nadále Božím 

obrazem a podobou, příležitost být matkou Boží. Bůh tedy začal 

znovu v Marii a v Ježíšovi, aby mohli všichni být spaseni. Oni trpěli. 



Kvůli hříchu Bůh přišel a trpěl. Kvůli hříchu byl přibit na kříž, aby 

zachránil všechny tím, že prolije svou krev a zemře. Neexistuje jiná 

cesta než kříž. To je jediná cesta jak odstranit hřích, vymýtit zlo. A 

nyní jediná cesta ke spáse všech duší je ve sjednocení s těmito 

Dvěma Srdci: s Božským Srdcem Ježíšovým a lidským Srdcem 

Mariiným. Dvě lásky, dvě Srdce, dva sloupy, dvě světla, ale přesto 

jsou jedno, jsou sjednocena. 

My jsme nositeli tohoto poselství, těchto Dvou: neseme je v sobě, 

přinášíme je, žijeme je, modlíme se je. Kéž nám Bůh dá milost to 

znát a konat dokonale a přitáhnout k tomu celý svět. Kéž to nyní 

žijeme dokonale – potom se k nám připojí všichni. Všichni jsme 

křesťané díky Marii – první a nejdokonalejší křesťance. Ti, kdo 

přišli po Marii, byli slabší – jako Petr. Ten kolísal, dokonalým se 

stal až později. My nyní už nesmíme kolísat. My zde musíme být 

silní, aby ti, kdo sem přijdou, viděli, že žijeme tento život Dvou 

Srdcí Lásky. Pokud přijdou a uvidí, že spíme při Vigilii, že žijeme 

tento život všelijak, že mluvíme všelijak, budou se chovat také tak. 

Ale pokud přijdou a uvidí, že žijeme tento život dokonale, buď se k 

nám přidají, nebo odejdou. Zde je potřeba to konat dokonale. To je 

nyní význam Ugwu-Nso, Poustevny otce Lásky. Začínáme s velmi 

malým počtem těch, kdo dávají Bohu sto procent, a potom i ostatní 

poznají, že toto je Boží vůle. 



Máme obrovskou zodpovědnost, abychom ukazovali, že je nejenom 

možné tento život žít, ale i se z něj radovat, je to sláva Boží, sláva 

Církve, sláva celého stvoření. Bůh nám zaslíbil: „Tuto zemi na 

Ugwu-Nso odkazuji tobě a tvým dětem navěky věků, toto místo 

nikdy nepřejde jinam, nikdy nepřejde na jinou rodinu nebo jiné 

lidi.“ To Bůh nikdy nedopustí. Bůh slíbil Abrahamovi, že dá zemi 

jemu a jeho potomstvu, ale když zhřešili, udělal z nich otroky 

Egypta. Stali se otroky, protože opustili Boží cestu. 

Ale zde máme lidi, kteří nikdy neopustí Boží cesty, proto ďábel 

nemá šanci sem přijít, protože Bůh chce, aby se to dělalo takhle: 

aby byli vyloučeni ti, kdo si v jakémkoliv směru budou dělat svou 

vlastní vůli. Zaprvé: Boží vůle vládne ve mně, zadruhé: Boží vůle 

vládne ve vás, zatřetí: Boží vůle vládne ve všech. To zavazuje zdejší 

Poustevnu otce Lásky, Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky, to 

zavazuje všechna naše centra, to zavazuje celé stvoření. Je to boj: 

tato modlitba, tento modlitební život. Neztraťte ze zřetele svůj cíl. 

Nenechte se odvést od této modlitby. 


