
Vigilie v sobotu 26. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky 

Když dokonale plníte Boží vůli, nemáte se čeho bát 

 

 Drazí bratři a sestry, pokoj!  

 Když jde o spásu duší, nelze nic ponechat náhodě. Co se 

týká spásy duší, Bůh nic neponechá náhodě. Když Ježíš staví 

Církev, staví ji na skále. Když se Bůh chtěl stát člověkem, 

nevybral si kteroukoli ženu, vybral si ženu, která je nejen 

mistrovským dílem v Jeho stvoření, ale i ženou, která se 

nezmění, bez ohledu na to, jak ji budou drtit, zůstane stálá, 

pevná, zcela zakotvená v Bohu, zcela zaměřená na Ježíše. 

Lidé velmi obdivovali Jana Pavla II. pro tolik jeho cest po 

celém světě. Vždy měl s sebou lidi, kteří se o něj starali a 

kontrolovali všechna místa předtím, než tam on sám přišel. 

Jednou udělali drobnou chybu, nezkontrolovali dobře 

koupelnu, kde byla kluzká podlaha, a když tam papež vešel, 

zranil se. 



Maria sledovala Ježíše svým srdcem, svýma očima, 

všechno, všude, aby si byla jistá, že se mu nic nestane. Jednou 

Maria udělala… nebudu to nazývat chybou. Když se Ježíš stal 

synem Zákona, dovolili mu, aby byl mezi ostatními lidmi. 

Maria spustila Ježíše z očí a dovolila Josefovi, aby se o Něj 

staral. Maria si myslela, že je Ježíš s Josefem, ale On zůstal v 

Chrámě. Hledala ho všude. „Proč jste mě hledali?“ 

Maria mě nikdy nespouští z očí, je stále tady, aby zajistila, 

že otec Láska neuklouzne. Následuje mě, ať jdu kamkoliv. 

Děkuji ti, děkuji, děkuji. A čím více ji nechávám k sobě mluvit, 

čím více jí naslouchám – „Jdi doprava, jdi doleva, zůstaň 

tady“ – tím dokonalejší jsou moje myšlenky, slova a skutky. 

Kristus řekl: „Dovol jí, aby nad tebou zcela převzala kontrolu, 

a všechno bude v dokonalém pořádku.“ 

Bůh tedy nebude nic ponechávat náhodě, když jde o spásu 

duší. Proto když vám svěřuje spásu všech duší, musí si být jistý, 

že ví všechno. On ví všechno, On je Všemocný. Jeho poznání,  

Jeho vševědoucnost, všemohoucnost, všudypřítomnost – On je 

přítomný všude – Boží oči, uši, ústa, srdce, noha, ruka, 

neexistuje žádné „více“ a „méně“. Bůh je úplně prostý ve své 

moudrosti, ve své moci, ve svém poznání, ve své lásce – v Bohu 

je vše. On ví všechno, vidí všechno, On ví, co se stane: „Budou 



ti dělat tohle a tohle, ale nakonec si uvědomí, že pocházíš ode 

mě.“ „Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce!“ 

On už tomuto poslání dal ten největší úspěch. My to 

postupně uskutečňujeme, ale On to už završil. Ta největší 

jistota, kterou máme, spočívá v tom, že dokonale známe a 

plníme Boží vůli. To nás chrání před každým zlem, před 

každým útokem, i před bandity a teroristy. Plníte-li Boží vůli, 

nemůže se vám ani kolem vás stát nic kromě toho, co je Boží 

vůlí. 

Proto nedávejte ďáblovi žádnou šanci. Když dokonale 

plníte Boží vůli, nemáte se čeho bát. O téhle věci existují 

svědectví: říkal jsem vám už o tom, jak jsem šel koupit dům v 

Ilorinu, a co se stalo? Koupili jsme ho, šli jsme se tam modlit a 

najednou nás obklopila policie. Vlastník toho místa tam nechal 

svou rodinu a neřekl jim, že nám ten dům prodal, takže když 

ženy viděly, že tam jdeme, zavolaly policii: „Přišli na nás 

útočníci“. Hned tam spěchala velká skupina policistů, aby je 

zachránili. My jsme chodili kolem domu, žehnali jsme jej a pak 

jsme šli dovnitř slavit Svatou hodinu. Zavřel jsem oči, ponořil 

jsem se do modlitby „Ježíši, Maria…“, a když jsem oči zase 

otevřel, viděl jsem, že jsou kolem nás muži připravení střílet, 

dvě nákladní auta plná mužů. Když viděli, že se modlíme, 



čekali. Kdyby to tak nebylo, byli by nás postříleli, zabili. Plnit 

Boží vůli znamená jistotu, že se vám ani kolem vás nestane nic 

než to, co je Boží vůlí. 

Jednou jsme dělali procesí kolem Ugwu-Nso a na konci 

jsme se modlili modlitbu Dvou Srdcí Lásky: „Ó Srdce Lásky“. 

Byl jsem v prostraci a nevěděl jsem, že konám prostraci na 

mraveništi. Teprve když jsem dokončil celou modlitbu, 

uvědomil jsem si: „Vždyť tu jsou mravenci!“ Jednou jsem se 

modlil v prostraci „Ó Srdce Lásky“ a pode mnou byla jedovatá 

stonožka, a nic se mi nestalo. Na začátku, když sem na Ugwu-

Nso chodili lidé na Vigilii, všude byla jen tráva, nebyla tu 

střecha, jen oltář na mši svatou a na adoraci, a jak tak lidé seděli 

na trávě, najednou jedna sestra pocítila, že jí něco leze po noze. 

Zvedla se a to něco uteklo – byl to had. Jednou jsme jeli autem 

a silnice byla překopaná, takže bychom spadli do hluboké jámy. 

Ale naše auto před tou jámou zastavilo. 

Když jsem byl v Umuchimě, během Svaté hodiny jsem byl 

v prostraci celou hodinu, ať už svítilo slunce nebo pršelo, ať už 

tam byli komáři, stonožky, vítr, ať jsem se potil nebo foukal vítr 

– stromy padaly na moje auto, lidé křičeli, ale já jsem si toho 

nevšímal a pokračoval jsem v modlitbě. Po Svaté hodině jsem 

požádal, aby mi dali sekyru, odstranil jsem ten strom, a na mém 



autě nebylo ani škrábnutí. Jednoho dne jsme byli na cestě a 

najednou jsme uviděli asi pět nebo šest mužů se zbraněmi, 

lupičů – zablokovali silnici a my jsme museli zastavit. Jeden z 

nich řekl: „Je tam kněz“. Chvíli se mezi sebou hádali a pak nás 

nechali jet. 

Nejbezpečnější a nejjistější je plnit Boží vůli. Nic se vám 

nestane. Když jsme koupili v Ilorinu ten dům duchů, lidé si 

mysleli, že zemřeme, a poté, co jsme tam byli už dva týdny, lidé 

se divili: „Jak to, že nezemřeli?“ Lidé tam přišli, aby se zasvětili 

Dvěma Srdcím Lásky, a viděli vyšší moc – poté, co jsme ten 

dům požehnali, ďábel odešel jako oheň a včely, které v tom 

domě žily, odletěly. Děly se tam různé věci, ale Bůh, kterého 

uctíváme, nás ochránil. Důvěřujte Bohu. Důvěřujte a 

poslouchejte, protože neexistuje žádná jiná cesta, jak být šťastní 

a úspěšní, než důvěřovat a poslouchat. Pokud pochybujete, 

začnete se topit jako Petr, pokud pochybujete – je mi líto. 

Pokud nevěříte tomu, co říkám – je mi líto. Ale pokud 

tomu věříte, dejte tomuto poslání všechno. Vy, kdo věříte 

tomuhle poslání, dejte mu všechno – celým svým životem budu 

chválit živého Boha (píseň). Všechno: všechno, co mám, co 

jsem, všechno dám Bohu. Všechno odevzdávám Ježíšovi. 

Všechno, nejen polovinu, dejte mu všechno, všechno, co máte, 



všechno, co jste. Nemůžete jinak než dát Bohu všechno. 

Nemůžete udělat nic lepšího než zcela se odevzdat Bohu. 

Dovolte Bohu, aby s vámi dělal cokoliv, co chce, abyste dělali. 

To je to nejvyšší a nejlepší. 


