
Vigilie v sobotu 26. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky 

Ztracený ráj nelze srovnat s novými nebesy a novou zemí 

 

Úvod: 

Pokoj! Děkujeme Bohu za všechno.  

 

Kázání: 

Tohle je dokonalost, jaké Bůh chce, abychom dosáhli, 

dokonalost, jaké Bůh chce, abych já zde dosáhl, dokonalost v lásce, 

dokonalost v trinitární lásce, dokonalost v eucharistické lásce, 

dokonalost ve sjednocení se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie, 

dokonalost života zde na Ugwu-Nso, dokonalý život poustevníka, 

zde v poustevně Otce Lásky, jak se zde říká. Žijte zde jako 

poustevníci a dodržujte dokonale všechny modlitební časy, a Bůh 

nám slíbil: „Žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, na lidskou 

mysl nevstoupilo“ (srov. 1Kor 2,9), co Bůh připravil pro mě, pro 

vás, pro celý svět. Neumíte si představit, co Bůh připravil mně, vám, 

nám, celé Církvi, celému stvoření. 



To, co zažili Adam s Evou při stvoření, se zdaleka nedá srovnat 

s tím, co nám Bůh chce dát zde. Je to, jako bychom srovnávali 

starého Adama s Ježíšem, starou Evu s Marií. Rozdíl mezi tím, co 

nám Bůh chce dát zde – nová nebesa a novou zemi – a tím, co bylo 

na začátku, je jako rozdíl mezi Evou a Marií; ale my musíme 

dosáhnout takové dokonalosti, jakou od nás Bůh vyžaduje. Bůh 

trpělivě čeká. Sto let je pro něj jako okamžik, čeká. Překvapil mě 

tím, co mi řekl, že když říkal služebníkům v Káně „Naplňte nádoby 

vodou“, že by čekal dodnes, aby jim dal to nejlepší víno, pokud by 

to neudělali. Bůh nám zde chce dát to nejlepší. Požaduje od nás: 

„Vzdej mi tu největší slávu, prokaž mi tu největší lásku“. Vy, kteří 

jste zde, nemáte hledat nic jiného než nejvyšší slávu (Boží) ve všem, 

co děláme, v tom, jakým způsobem sedíme, jak klečíme, ve 

způsobu chůze, stolování, udržování kaple v čistotě. Tu nejvyšší. To, 

co jsme zde vybudovali – chceme dát Bohu to nejlepší, abychom 

tím vším vzdali Bohu nejvyšší slávu. Žít tento modlitební život, 

jediné řešení, na nejvyšší úrovni. 

Když se účastníte mše ve Vatikánu, zpívá tam pouze sbor. 

Všimněte si, jak je při papežské mši vše dokonalé: čtení, zpěvy, 

pohyby, modlitby. Musíme vystoupat na úroveň, jakou od nás Bůh 

chce. Když my na tuto úroveň vystoupáme, ostatním to pomůže a 

budou spaseni tam, kde jsou. Ti, kteří mají sloužit všem a zachránit 

všechny, ti všichni musejí dosáhnout této úrovně. Nový svět, jaký 



si zde Bůh přeje, je svět zbavený všeho zla, dokonce prostý každé 

nedokonalosti.  

„Viděl jsem nová nebesa a novou zemi“, píše sv. Jan (Zj 21,1). 

Tato nová nebesa a nová země jsou jasně představena naší Paní: 

žena s korunou z hvězd, skutečná krása: Ježíš, Maria, Dvě Srdce 

Lásky. Nic už to nemůže zakrýt. Podívejte se na ně zvenčí, vstupte 

dovnitř. Jak je toto město vystavěno zvenčí, zevnitř, nade všechna 

přirovnání. Pán nám řekl, abychom ukázali veškerou lásku, slovy 

nepopsatelnou, lásku jedni k druhým, k Církvi, k celému lidstvu, 

k celému stvoření. Děkuji ti, můj Bože.  

Jen používejte tuto zbraň této lásky, modlitbu Dvou Srdcí Lásky, 

tento modlitební život Dvou Srdcí Lásky. A pouze ti, kdo používají 

jenom tuto zbraň, toto jediné řešení, zde mohou zůstat. Možná si 

myslíte, že můžete něco získat lhaním, podváděním. Potěšení, které 

Eva viděla v tom zakázaném ovoci, potěšení z toho, potěšení, které 

z toho měl Adam – kolik trvalo minut? Kolik vteřin? 

Potěšení, které získáte z těch nesmyslných věcí ve světě, jako je 

moc, peníze, sex… Potěšení z toho, když dostanete milion nair*, 

„hurá“, kolik hodin, kolik minut potrvá tato radost? Pak přijdou 

problémy, těžkosti. Když se stanete třeba guvernérem, kolik hodin 

se budete radovat? Pak přijdou problémy. A nejhorší je to se sexem 

– kolik minut rozkoše? A pak následky. Chlapec, který plakal: „Ó 



Bože, jen 5 minut rozkoše a teď zemřu na AIDS!“ Trpěl 15 let a 

nakonec zemřel.  

Najděte svou radost v plnění Boží vůle! Radost, která nekončí. 

Jen ti, kdo jsou neposkvrnění, kdo jsou čistí, ti, kdo používají pouze 

tuto zbraň modlitby, jenom tuto zbraň, pouze ti mohou žít takovým 

životem, který spočívá pouze v lásce. 

Zdrávas Maria… 

Bože, náš Otče, díky tobě, že jsi nám zjevil sílu lásky ve Dvou 

Srdcích Lásky, jediné řešení pro spásu všech duší. Pane, požádal jsi 

nás, abychom se ti zcela odevzdali. Pane, udělali jsme to, 

obnovujeme to i nyní a budeme to dělat navždy. Použij mě, jak se 

ti líbí, použij nás, jak se ti líbí. Jsme zcela tví. 

 

* 1 nigerijská naira = asi 5 haléřů 


