
Vigilie v neděli 24. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky 

Moje Matka rozdrtila hlavu Satana 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Chci děkovat Bohu za všechno, chci Mu děkovat za to, že je mým 

Bohem, mou Láskou, mým Vším. 

„Nic nemůže vstoupit mezi Dvě Srdce Lásky a Nejsvětější Trojici. 

Ty jsi v srdci Nejsvětější Trojice Lásky. Skončíš v Nejsvětější 

Trojici Lásky.“ Tam já skončím. Během modlitby po proměňování 

prosíme: „Zachraň mě a postarej se o mě ve svém Trojičním Srdci 

Lásky, eucharistickém Srdci Lásky, ve Dvou Srdcích Lásky Ježíše 

a Panny Marie“, tam já patřím. Zachraň mě a postarej se o mě přímo 

v Univerzálním centru – tady žiji, tady se vypařím. Zde jsem už ve 

svém nebi, zde jsem už dosáhl svého nebe. Moje nebe je ve mně, já 

jsem svým nebem. „Nebe je uprostřed vás: Mše svatá a adorace. 

Zůstávej zde jen proto, abys zajistil, že všichni, kdo sem přijdou, 

budou v nebi.“ Co je věčný život? Kristus to řekl velmi jasně: 

„Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, 

a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3). Poraďte se se 

svou Biblí a zjistíte, co je věčný život. 



Nenechte se ničím rozptylovat, soustřeďte se na to, co je před vámi. 

Nebe je sjednocení s Nejsvětější Trojicí Lásky, sjednocení se 

Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Panny Marie. Nejvyšší nebe bylo 

vybojováno a ubráněno a všichni, kdo odmítali konat Boží vůli, z 

něj byli svrženi. Jeden mystik nám jednou řekl: „Jako Michael vedl 

válku v nebi, tak zdejší Michael (otec Láska – jeho biřmovací jméno 

je Michael) povede boj zde na zemi.“ Bůh mě sem poslal bojovat. 

Ve mně, kolem mě, na Ugwu-Nso, kolem Ugwu-Nso je třeba 

bojovat a vyhrát ten boj. 

Ten boj už je vyhrán. Ďábel ví, že moje Matka už rozdrtila jeho 

hlavu a já dokončím to, co moje Matka už učinila. Ďáble, je mi tě 

líto, je potřeba tě zabít, je potřeba tě zničit. Tento svět musí být 

osvobozen od ďábla. Postavte se tedy proti svému nepříteli, ne proti 

svým bratřím a sestrám, to nejsou vaši nepřátelé. 

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Zdrávas Maria… 


