Vigilie v pondělí 25. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Slavnost Dvou Srdcí Lásky
Nakonec bude svět osvobozen od zla
Úvod:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Představte si svět bez zla, bez jakéhokoliv zla, ať už fyzického,
morálního,

materiálního,

duchovního,

psychického

–

bez

jakéhokoliv zla. I bez estetického zla – žádná ošklivost, špína, nikdo
by nepáchl. Na mé Svaté Hoře nebude žádná bolest, žádný kámen
vás nebude tlačit, žádné trny, žádní komáři vás nebudou štípat,
žádní mravenci, všichni musí být přátelští, mírumilovní, navzájem
se milovat. Představte si takový svět – je to možné? Příčinná logika
říká: je to možné, protože je to realita. Může se to stát, protože se to
už stalo. Bylo to tak na počátku, když byli stvořeni Adam a Eva –
bylo to tak, nebylo vůbec žádné zlo. Všichni žili v míru, všichni
ptáci, zvířata. Taková je Boží vůle pro nás zde na zemi.
Nyní musí být skrze Dvě Srdce Lásky tento ztracený ráj znovu
získán, a ještě na vyšší úrovni než tehdy. Já nesním. Před několika
minutami, když jsem Ho pozvedal v Nejsvětější Svátosti, promluvil
ke mně z Nejsvětější Svátosti a řekl mi: „Když mi dovolíš, abych tě

použil pro spásu všech duší, neexistuje žádné požehnání, které bych
nemohl dát tobě a celému stvoření, neexistuje žádné požehnání,
které bych nemohl dát skrze tebe, neexistuje žádné zlo, které bych
z celého světa nemohl odstranit. Jen konej všechno, co ti řeknu, a
já s tebou naložím, jak se mi líbí, budu tě používat ke spáse všech
duší, budu tě používat k tomu, abych dal celému světu a celému
stvoření plnost požehnání, budu tě používat k tomu, abych z celého
stvoření odstranil veškeré zlo – nebude už žádné zlo, jen když mi
dovolíš, abych tě použil pro spásu všech duší.“
Bratři a sestry, proč nemůžeme dovolit Bohu, aby nás použil
pro spásu všech duší, proč nemůžeme dát celý svůj život, aby svět
byl spasen? „Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce“, v celém
stvoření už nebude zlo, přijde veškeré požehnání, plnost pro
všechny, pro všechny. Taková příležitost! Tohle měl Pán na mysli,
když řekl: „Chci ti dát moc, jaká nebyla dána nikomu od stvoření
světa.“ Bůh používá člověka k tomu, aby vymýtil veškeré zlo, aby
odstranil, vymazal veškeré zlo – v celém stvoření už nebude zlo, a
aby dal celému stvoření plnost požehnání, spásu všech duší,
nejvyšší slávu Bohu, nejvyšší lásku všem. Můj Bože, jsem
připraven, jsem ochoten, použij mě, nalož se mnou, jak se ti líbí,
vždyť ti zcela náležím, a stejně tak všichni, kdo mě následují. „Bez
ohledu na to, jak málo vás je, použiji vás pro spásu všech. Nakonec

bude svět osvobozen od zla.“ Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má
Lásko, děkuji ti, mé Všechno.
Nakonec už v celém světě nebude nikde žádné zlo, ať už
fyzické, morální, psychologické – naprosto žádné zlo. Všechno
bude dobro, dobro. Vlídnost poplyne všemi dny našeho života. Už
nebude nemoc, hřích, smrt, zlo. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má
Lásko, děkuji ti, mé Všechno.
Buď vůle tvá. Maminka Maria řekla: „Hle, jsem služebnice
Páně, staň se mi podle tvého slova.“ I já volám spolu se svou
Matkou Marií: „Buď vůle tvá, staň se mi podle tvého slova.“ Zcela,
plně a naprosto přijímám vůli svého Boha, své Lásky, svého Všeho.
Buď vůle tvá. Jako v nebi, tak i na zemi. Svět, na němž nebude nic
než požehnání, už žádné zlo – když na to jen pomyslíte, máte z toho
závrať. Takhle to Bůh plánoval už od věčnosti. A ďábel se proti
tomu postavil a lidé si zvykají na svět plný zla. Pro lidi je teď
normální zabíjet, tady v Nigérii je to teď normální. Jen chtějí vědět,
kde se to stalo, koho dnes zabili, kde byl dnes útok. Je to normální,
naprosto normální. Ne! Tahle nenormálnost se stala normální. Když
se zlo vzbouřilo proti Bohu, stalo se zlo normálním.
Jednou

jsem

během

duchovních

cvičení

položil

představenému jednoho řeholního společenství takovou hloupou
otázku: „Když k vám přijdou bratři a sestry, kteří se chtějí stát

řeholníky, ale mají v sobě zalíbení, objímají se a líbají, pošlete je
pryč?“ Ten představený se smál: „Vy byste poslal pryč ty, kdo se
milují? To nakonec skončíte s lidmi, kteří nejsou normální.“
Moji bratři, říkám vám, že to, co mi řekl ten ubohý člověk –
„Pokud pošlete pryč ty, kdo někoho milují, skončíte s tím, že budete
mít kameny, které nemají žádné city“ – to je normální ve světě, ve
světě zla. To je normální ve světě zla. Ale Bůh chce svou vlastní
normálnost. Před několika týdny mi ukázal svět plný čistých,
panenských lidí. To nastane. Žádné podvody, žádné lži, žádný hřích,
žádná nenávist na celém světě, všude jen dobro. Jen si to představte,
a padnete do mdlob, budete mít závrať. Srdce Lásky musejí
vládnout, Božím plánem je nastolit tuto vládu v celém světě, nejen
zde – začne to zde se mnou a s vámi a pak se to rozšíří do celého
světa. Lidé se budou snažit říkat lži, ale nebude to možné. Už
nebudou moci podvádět a hřešit.
Představte si, že uvaříte to nejlepší jídlo, nejlepší polévku a
donesete to těm, kdo leží v márnici – můžou to jíst? Proč? Jsou
mrtví. Když jim podáte pušku, můžou střílet? Ne. Proč? Jsou mrtví.
Nastane svět, kde všichni budeme mrtví hříchu, mrtví zlu, už
nebude možné hřešit, budeme tomu mrtví. Až přijde nový svět,
nová nebesa a nová země, budeme mrtví hříchu, mrtví zlu. Už
nebude možné hřešit. Nejvyšší potřeba přebírá vládu nad nižšími.

To nejvyšší je život milosti. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko,
děkuji ti, mé Všechno.
Bůh nás žádá: „Vzdejte mi tu nejvyšší slávu, prokažte mi tu
nejvyšší lásku.“ Tohle od nás Bůh žádá, a potom už nikde nebude
zlo, nebude korupce, nebudou krádeže – lidé nebudou moci, prostě
nebudou moci. Protože všechny tyto věci budou odstraněny. Pokud
jedete na kole a ono vám přestane jet, prostě sestoupíte na zem, ale
pokud letíte letadlem, nemůžete to udělat, nemáte možnost postavit
nohy na zem. Je to vyšší úroveň. Bůh pro nás připravil tu nejvyšší
úroveň – už žádné zlo. Děkuji ti, můj Bože. Bůh to vykoná, chce,
abychom Mu vy a já dali sto procent.

Kázání:
Chtěl jsem vám říct podobenství o prokletém stromě, na němž lidé
obětují lidské oběti a kolem něj chodí tančit nahé dívky, je to
centrum života všech tamních lidí, a někdo vám dá mačetu, abyste
ho pokáceli. Uděláte to před očima všech těch lidí, kteří se na vás
dívají? Ne, to není možné. Všichni ti démoničtí muži a ženy by se
na vás vrhli – pokud ten strom pokácíte, celá jejich kultura zahyne.
Bůh připravil novou kulturu čistoty. Kristus a Maria už ten strom
pokáceli svou nejvyšší obětí, svou krví, svou láskou. Naším úkolem
tedy není ten strom pokácet, ale zcela jej vymazat.

On už přichází ve slávě. „Přicházím ve slávě, abych soudil živé i
mrtvé pomocí tohoto modlitebního života.“ Tato modlitba je
měřítkem, v poslední den bude celý svět souzen podle tohoto
modlitebního života. On přichází soudit živé i mrtvé.
Existuje příběh o soudkyni, která jednoho dne byla na cestě a
viděla nehodu – na kraji silnice ležel zraněný člověk. Zastavila,
odvezla toho zraněného do nemocnice, zaplatila za něj a ještě mu
dala peníze pro jeho rodinu. Jednoho dne ta žena zasedala na
soudcovském stolci a ten muž měl být souzen – chodil loupit,
dokonce někoho zabil a právě během páchání zločinu byl zraněn.
Soudkyně mu řekla: „Toho dne jsem vás zachránila, abyste
nevykrvácel, odvezla jsem vás do nemocnice, ale dnes jsem vaší
soudkyní, odsuzuji vás do vězení.“ Na kříži jsem tě zachránil, dnes
tě soudím podle lásky, podle lásky tohoto modlitebního života. On
přichází ve slávě, v tomto modlitebním životě, aby soudil živé i
mrtvé.
Přichází ve slávě, ne aby znovu trpěl, ve slávě tohoto
modlitebního života, ve slávě, v níž bude zcela vymýcen veškerý
hřích, zloba a nenávist a lidé budou moci svobodně žít životem
lásky.
Bůh mi řekl: „Zůstaň zde na Ugwu-Nso a dokonale dodržuj
modlitební život, dodržuj ho stoprocentně, a všechno bude v

pořádku, všichni budou spaseni, všechno bude obnoveno. Boží
sláva bude zářit všude. Jen zůstaň zde a vyber několik lidí, kteří
budou žít tento život s tebou. To je tvé poslání. Dávám jej tobě, tobě
jedinému, tobě jedinému, nikomu jinému. Tohle je tvá práce, tvé
poslání. Všichni ostatní jsou tví pomocníci. Formuj tedy své
pomocníky, řekni jim, jak ti mají pomáhat.“
Jeden malý chlapec si hrál a dostal se mu do očí písek, tak šel
s pláčem za svou babičkou – ta byla napůl slepá, neviděla dobře.
Vzala jeho hlavu do rukou a foukala mu do nosu. A ten chlapec
křičel: „Babičko, já mám ten písek v očích, ne v nose.“ – „Řekni
svým pomocníkům, jak ti mají pomáhat – aby mezi nimi nevznikaly
hádky kvůli nesmyslům. Řekni jim, co mají dělat, aby ti pomáhali.
Když jim to neřekneš, budou narušovat tvou práci.“
Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.
Neexistuje tak veliká oběť, kterou bychom nedokázali snést pro
spásu všech duší, nic není příliš.

