Vigilie v pátek 22. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Slavnost Dvou Srdcí Lásky
Jednota
Drazí bratři a sestry, pokoj!
Musím usilovat o to, abych konal Boží vůli dokonale. „Můj synu,
má lásko,“ říká Pán, „vyber ty, kdo žijí tento život dokonale a žij s
nimi na mé Svaté Hoře.“ Týž Bůh, který věděl, že na světě budou
miliardy lidí, s kolika začal? Začal s jedinou lidskou bytostí. Stejně
tak je tomu se Srdci Lásky. Když mi Bůh dal toto řešení: Jak mohu
dosáhnout toho, aby jeho Srdce zase získalo zpět svou rudou barvu,
a tak byl celý svět zachráněn?, Kristus řekl: „Najdi řešení
sám.“ Když se mi Kristus znovu zjevil, řekl jsem mu: „Pátral jsem
všude, nikdo mi nedokázal odpovědět.“ Ježíš řekl: „Sám ti dám
řešení.“ Pak se objevilo zraněné a krvácející Ježíšovo Srdce,
probodané, poseté řeznými ranami, a Srdce Mariino s mnoha
malými, ale velmi hlubokými ranami. „Jediné řešení je, aby ses
sjednotil, ty, s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.“ –
„Jak to mohu udělat? Mé srdce není čisté, jsem hříšník. Matka
Maria je Neposkvrněná, tvé Srdce je Božské.“ A On mě potom
naučil tuto modlitbu: „Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad
námi, zachraňte všechny duše. Amen. Ó Srdce Lásky, ó Srdce

navždy spojená v lásce, dejte mi (ne nám) schopnost stále vás
milovat a pomáhejte mi (ne nám), abych mohl naučit druhé vás
milovat. Ó Ježíši, vezmi mé (ne naše) ubohé zraněné srdce k sobě
a nevracej mi (ne nám) je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé
lásky. Vím, že si nezasloužím (ne nezasloužíme) být u tebe, ale
vezmi mě (ne nás) k sobě a posvěť mě (ne nás) v plamenem své
lásky. Vezmi mě (ne nás) k sobě a nalož se mnou (ne s námi), jak
se ti v tvé dobrotě líbí, vždyť ti zcela náležím (ne náležíme). Amen.
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko, protkni mě (ne nás) svými šípy
a nechej stékat mou (ne naši) krev do ran Neposkvrněného Srdce
tvé svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě
(ne nás) s Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce Lásky, darujte
život a spásu, slávu a lásku. Amen. Ó Ježíši, ó Maria, vy jste Srdce
Lásky. Miluji (ne milujeme) vás, vezměte mě (ne nás) v sebe, vám
patří má (ne naše) úplná oddanost. Amen. Ó Srdce Lásky, vezměte
mě (ne nás) v sebe, vám patří má (ne naše) úplná oddanost. Amen.
Nejde o nás, ale o jednu osobu. Toto řešení bylo dáno jedné osobě,
bylo zamýšleno pro jednu osobu. Slyšíte to? Ježíš řekl: „Modli se
tuto modlitbu neustále, ať jsi kdekoliv, zejména ve dvanáct…“ –
bylo to určeno pro jednu osobu. Ježíš mě požádal: „Má lásko, slav
pro mě každou noc půlnoční mši svatou“ – ty. Je dobré tohle
zdůraznit, vědět to. Toto řešení bylo dáno jedné osobě: „Pokud to
budeš dělat, celý svět bude spasen. Pokud dokážeš, ty, aby mé

Srdce opět zčervenalo, celý svět bude zachráněn.“ I ten biskup,
který se stavěl proti Srdcím Lásky, mi dovolil, abych si já jako
jednotlivec tady na Ugwu-Nso sloužil mše, ale nesnesl by, aby sem
přišel kdokoliv další. Říkají o mně: „Je to jeho záliba.“ Když jste
farářem, můžete se ve své farnosti věnovat svým koníčkům. Ale ten
biskup by nesnesl, aby se ke mně přidal kdokoliv další, to by ho
rozčílilo. Bohu stačí jeden člověk, který žije tento život dokonale.
Na počtu nezáleží, ale musí tento život žít dokonale, na sto procent
– jeden člověk na sto procent, dva lidé na sto procent.
Když jsem potom prosil Boha, aby mi dal pomocníky, překvapilo
ho to. „Musejí být jedním. Mluvil jsem o jednom člověku – o tobě.
Když to ty sám budeš konat, celý svět bude spasen. Když to budeš
schopen dělat, stane se to tvou součástí.“ Když se tedy někdo ke
mně přidá, stane se mou součástí. Jako žena je součástí svého muže
– nejsou to dva různí lidé. Když sem tedy přijdete, přijdete sem jako
moje součást. Pokud sem přijdete a zaútočíte na jakoukoliv mou
součást, budete jako rakovina. Největším zabijákem v Evropě je
rakovina. Teď už přichází i sem, protože jíme modifikované jídlo,
které není součástí našeho těla. Za normálních okolností jíte jídlo,
které je součástí vašeho životního prostředí. Teď jíme importované
čínské nudle, předvařenou rýži z… Prostředí, ve kterém žijete, je
vaší součástí. Buďte v souladu se svým prostředím, s místem, odkud
pocházíte.

Zde v Srdcích Lásky tedy musíme být v jednotě. V jednotě. Musíte
být v jednotě se mnou. Nemůžete se proti mně vzbouřit, jinak se
stanete rakovinou. Musíte být se mnou jedno. A každý člen na
celém světě musí být se mnou jedno. Tuto jednotu Bůh potřebuje.
Bůh si ji žádá pro (nastolení) vlády Dvou Srdcí Lásky.
Společenství bratří a sester jsem založil ve stejné době (1987/88) –
první bratři, kteří se mnou začínali, se mnou nezůstali, ale první
sestry jsou stále se mnou. Matka Amuche je úplně první sestrou
Dvou Srdcí Lásky a nikdy mě neopustila, nehleděla na překážky.
Boží vůle se musí plnit. Tady se nedíváme na nikoho. I kdybyste vy
všichni odešli, já budu pokračovat ve svém poslání. Každá sestra je
Marií a všechny dohromady tvoří jedinou Marii. Musíte být
jednotní. Jednota. „Musí být jednotní, aby naplnili můj
záměr.“ Naším záměrem je záchrana duší a tohle je jediné řešení,
jak zachránit všechny duše, neexistuje jiná cesta než modlitební
život Dvou Srdcí Lásky.
Proto vás prosím: pokud jste odborníci na hádky, to už tady nelze
tolerovat. V politice se vyžaduje opozice kvůli rovnováze – je
zavedená a vyžadovaná. Ale v poslání, jako je tohle, opozici
nepotřebujeme. Jsme tým. Musíme pracovat společně. Musíme být
jednotní. Vaše sestry možná nejsou dokonalé, ale musíte si bratrsky
pomáhat, bratrsky se napomínat. Trvalo mi to tak dlouho, než jsme
se dostali na tuhle úroveň. Chci vás ujistit, že nikdy nesmíme

ohrožovat tuhle úroveň, které jsme dosáhli, musíme ji upevňovat.
Upevňování. Máme pravidla, která nám Bůh dal. Prosím, ať jste
kdekoliv, přičiňte se, aby to místo bylo živé, příjemné k životu,
radostné, úspěšné. Jak? Učiňte jej místem, kde se plní Boží vůle.
Úspěch pochází z plnění Jeho vůle.
Dovolte mi být přímý a radikální: v počátečních dobách členové,
bratři a sestry nepřicházeli na Ugwu-Nso s prázdnýma rukama.
Nebyli možná bohatí, ale přinesli, co měli, třeba zeleninu nebo
cokoliv, co měli. Nepřicházejte na Ugwu-Nso s prázdnýma rukama.
Přineste nějakou podporu, jakkoliv malou. Přemýšlejte o tom, jak
byste mohli podporovat a budovat Ugwu-Nso. Ta doba, kdy sem
lidé chodili krást, už musí skončit. Přijďte sem a přineste něco, čím
nám pomůžete to tady vybudovat. Amerika je úspěšná díky své
politice: „neptej se, co může Amerika udělat pro tebe, ale co můžeš
ty udělat pro Ameriku.“ Americký prezident nehledá svůj vlastní
prospěch, ale dobro pro Ameriku. V Nigérii je velmi ničivá korupce.
Na Ugwu-Nso to tak být nesmí, už sem nemůžete chodit krást.
Musíte se naučit pracovat a pomáhat. Až budou komunity pevně
založené, přinesete podporu.
Řeknu vám o tom dnes ještě víc. Některé věci se musí ihned změnit,
Bůh chce, aby byla Ugwu-Nso velmi dobře spravována. Asi tři roky
to bude bolet, ale pak už to poplyne.

Bože, náš Otče, prosím pomoz mně, svému služebníku, abych plnil
tvou vůli naprosto nekompromisně a nesmlouvavě. Pomoz mi,
pomoz nám, Pane, abychom byli jednotní. Prosíme o jednotu. Můj
Bože, má Lásko, děkuji ti, že jsi nám dal toto řešení, pomoz nám
plnit tvou vůli na sto procent. Děkujeme ti, že jsi nám zjevil
přirozenost našeho těla, pomoz nám, abychom dosáhli duchovní
úrovně.

