Vigilie ve středu 3. 11. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Slavnost Dvou Srdcí Lásky
Hněv neslouží Božím záměrům
Úvod:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Hip hip hip hurá! Oslavili jsme svátek všech duší (vzpomínku na
všechny věrné zemřelé), a nyní jsme vpluli do měsíce listopadu,
proto tahle oslava pokračuje celých třicet dní. Duše budou nesmírně
šťastné, když pro ně budeme dělat to, co jsme dělali včera: slavit
mše svaté, i kdybychom neměli ani čas se najíst. To znamená být
skutečně učedníky Kristovými. Neměli ani čas se najíst, protože se
starali o duše (srov. Mk 3,20). To je význam pečující lásky,
vydávání vlastního života pro druhé – proto budeme pokračovat a
to, co jsme dělali včera, budeme dělat i dnes, zítra a dál až do…
Dělejme to jeden den, pak jeden měsíc, pak jeden rok, pak jedno
desetiletí – můžeme to takto dělat?
Přeji šťastné narozeniny vám všem. Naše farnost, naše místo, naše
diecéze, naše provincie, naše země, náš kontinent, naše rasa, naše
poslání, naše práce jsou duše, (proto) je to náš měsíc. Jak jim lze
sloužit? Mšemi svatými a adorací. Takhle jim lze sloužit a zachránit

je: skrze mši svatou, adoraci, procesí. Musím vám nyní oznámit, že
od každého člena Dvou Srdcí Lásky se očekává minimálně toto:
Vigilie, Svatá hodina a růžencové procesí. Ať už učíte, vychováváte
nebo pečujete o nemocné, ať už jste inženýrem, právníkem, nebo
architektem, nebo čímkoliv. Všechno, co na celém světě patří k
našemu vlastnictví, k našemu fyzickému vlastnictví, naše pozemky
a domy, to všechno musí být organizováno tímto způsobem. Naše
kliniky, nemocnice a školy musí být organizovány podle tohoto
modlitebního života – v noci Vigilie, ve dne Svatá hodina, večer
růžencové procesí.
Když někdo vyletí do nebe a podívá se dolů z nebe, uvidí mnoho
center Srdcí Lásky, která žijí tento modlitební život. Poznáte je po
ovoci – Vigilie, Svatá hodina, růžencové procesí. Růžencové
procesí bude v kombinaci – během eucharistického požehnání po
každém desátku růžence se budeme v prostraci modlit modlitbu
Dvou Srdcí Lásky. Je to kombinace, ne směšování, je to trojice
modliteb – mše svatá, modlitba Dvou Srdcí Lásky a růženec. Je to
trojice modliteb – tři v jednom, mše svatá, modlitba Dvou Srdcí
Lásky a růženec. To tvoří trojici modliteb. Tři v jednom. V
růžencovém procesí jsou zkombinovány všechny tři. Ti, kdo se
budou účastnit mše svaté v šest hodin večer, se na konci mše svaté
spolu s ostatními připojí k procesí. Naprostá harmonie, jednota.
Ugwu-Nso je tím nejharmoničtějším místem na světě. Všechno je v

harmonii, všechno je v jednotě. Zdejší harmonie reprezentuje
harmonii v nebi, harmonii Trojice.

Kázání:
Lidský hněv neslouží Božím záměrům. V životě Mojžíše byly tři
události, kdy lidský hněv kladl překážky Božímu plánu. Zaprvé to
byl hněv, ve kterém Mojžíš zabil Egypťana – viděl, jak zachází s
jeho izraelským lidem, a nemohl to snést, zabil ho a zahrabal do
písku. Ale jeho vlastní lidé ho zradili a řekli faraonovi, co se stalo
(Ex 2,11-15). Ztratil příležitost být egyptským princem, ztratil
faraonův trůn. To by byl ten nejsnazší způsob, jak vysvobodit
Izraele z otroctví. Svým hněvem tedy zničil tuto šanci.
Zadruhé to byl hněv, když dostal nařízení, jak má vést lid, ale co
potom udělal? Uviděl, že uctívají zlaté tele, vzplanul hněvem a
zničil to, co Bůh napsal svou vlastní rukou – zákon, který Bůh
napsal svým vlastním rukopisem. Mojžíš ve svém hněvu rozbil
Desatero přikázání (Ex 32).
Zatřetí a naposledy to bylo, když udeřil do skály místo toho, aby k
té skále promluvil (Nu 20,7-11). Budu i já jako Mojžíš? Ne, proto
se musím smát místo toho, abych se hněval. Jednoho dne měl
biskup Ochiagha hlad, šel do refektáře, ale na stole nebylo žádné
jídlo – a co udělal? Jen se usmál a pomodlil se nad jídlem, které tam

nebylo. Když se vás zmocňuje hněv, usmějte se místo toho, abyste
se hněvali. Pokud jste pes a rozhněváte se, pokoušete i svého
majitele. Ale pokud jste člověk, jen se usmějete, protože nejste pes,
ale člověk, máte rozum a umíte se ovládat. Když vás lidé drtí, prostě
se usmívejte. Proč? Protože Bůh je nade vším, usmívejte se, protože
Bůh vás miluje – nic, co vám lidé říkají nebo dělají, nemá význam.
Význam má to, co dělá Bůh. Protože vy jste s Bohem, Bůh je s vámi.
Anděl řekl Marii: „Maria, neboj se, nalezla jsi milost u Boha, proč
se bojíš?“
Ten člověk, na kterého se díváte – já nejsem člověk, vidíte jen
přízrak. Někdy když jedete po silnici, vidíte na ní vodu, ale není to
voda, je to jen iluze, přelud. Můžete jet dál, nic tam není. Stejně tak
i před Izraelity byla jen přízračná voda, Rudé moře před nimi bylo
klamem. Skutečné nebezpečí bylo za nimi. Farao je šel odvést zpět
do otroctví. Nejprve jim řekl, že mohou odejít, ale pak si uvědomil,
co učinil: „Jsem snad blázen? Ztratil jsem tolik milionů
pracovníků!“ Dokážete si to představit? On jim neplatil, byli to
otroci, jen dostávali najíst a museli pracovat. „Zbláznil jsem se?
Přivedu je zpátky.“ Před nimi bylo zdánlivé nebezpečí – moře.
Izraelité úpěli k Hospodinu, i Mojžíš začal úpět. Bůh Mojžíšovi řekl:
„Proč ke mně úpíš?“ (Ex 14,10-15). V takové situaci jsme nyní my.
V Nigérii se zabíjí, každý den se lidé na celém světě vraždí, střílí.
Kolik potratů je vykonáno každou minutu? Umírá se na malárii, na

covid, ale neplačte, máte zbraň, tak ji užívejte naplno, používejte
naplno zbraň svých kolenou: mši svatou a adoraci – MAMA (mše,
adorace, mše, adorace), to je řešení. Mše svatá zde v kapli, adorace
tam na Svatých schodech. Prosím ty, kdo sem chodí na adoraci –
kdykoliv chce otec Láska jít na středovou část Svatých schodů,
nikdo by mu v tom neměl bránit. Když konáte svou práci, víte, že
nemáte čas. Pokud jste líní, máte spoustu času, ale pokud jste
zaneprázdnění, nemůžete ztrácet čas.
My jsme nyní velmi, velmi zaneprázdnění dušemi, jsme nesmírně
zaneprázdnění a nemůžeme ztrácet čas – můžete počítat, dát všude
hodiny, abyste viděli, jak čas běží. Došli jsme na správnou cestu.
Budeme se vyhýbat všem chybám, zejména hněvu. Hněv neslouží
Božím záměrům. Služte Božímu lidu tak, jak to Bůh chce.
Nedovolte, aby vás tyhle věci rozptylovali, nepoužívejte jejich
zbraně, používejte tu zbraň, kterou vám dal Bůh: mši svatou a
adoraci.
Vítězství modlitby bude viditelné v růžencovém procesí. Jak?
Hlavní je Nejsvětější Svátost – samotný Ježíš Kristus nesený v
Nejsvětější Svátosti, při každém požehnání jsme v prostraci. Cesta
Trůnu musí být vystavěna stejně dobře jako tahle kaple, musí být
vydlážděná, Bůh to tak chce, aby nám nevadil ani déšť, ani slunce.
Chraňte tuto modlitbu.

Proč Bůh slíbil Abrahamovi zaslíbenou zemi? Aby ochránil
uctívání Boha. „Abrame, odejdi ze své země“ (Gn 12,1). Abram byl
pohan, uctíval modly, ale všechny ty modly zničil a následoval Boží
hlas. Předtím měl mnoho bohů. Bůh ho vyzval: „Podívej se na celou
tuto zemi, tohle je má smlouva: budete mým lidem a já budu vaším
Bohem. Nejvyšším znamením této smlouvy je obřízka každého
mužského potomka“ (Gn 17). Ta země byla obsazená už předtím,
ale tamní lid neznal a neuctíval Boha. Bohu patří celý svět, On
stvořil svět ke své slávě, cti a chvále, a proto pokud to nenaplňujete,
proč byste tam měli zůstávat? Bůh stvořil nebesa a uvedl tam anděly,
aby ho uctívali a opěvovali, ale Lucifer to odmítl a byl vyhnán. Bůh
uvedl Adama a Evu do zahrady, aby ho milovali – „jestliže mě
milujete, budete zachovávat má přikázání – nejezte ze zakázaného
stromu“. Ale oni Boha neposlechli, a byli vyhnáni.
Bůh nám dá mnohem více center Dvou Srdcí Lásky po celém světě,
kde se bude žít tento modlitební život: Vigilie, Svatá hodina,
růžencové procesí. Abraham získal první díl země tím, že si jej
koupil, zbytek země byl získán válkou, bojem a zabíjením, protože
Bůh řekl: „Pobijte je a obsaďte jejich zemi, vyhlaďte je“. Stejné je
to tady na Ugwu-Nso – první díl této země byl dar od mého otce,
další jsme koupili, zbytek bude dobyt pomocí této modlitby. Jak to?
Záplava lidí se sem přijde modlit, budou konat prostraci na
střechách jejich farem. Ti, kdo jsou moudří, by měli svou půdu

prodat, pokud ji nyní neprodají, bude od nich získána prostrací a
modlitbou, záplavou nohou a kolenou.
Proto nejprve chraňte toto malé území, které jste už získali, svým
modlitebním životem se postarejte o to, aby bylo zcela neporušené,
využívané jen pro uctívání Boha, a Bůh vykoná zbytek. Naplňte
džbány vodou. Když služebníci v Káně naplnili všechny ty džbány
vodou… Ale co se stane tady? To nejlepší víno naplní nejen džbány,
ale poteče všude, země bude oplývat mlékem a medem. Lidé zde na
Ugwu-Nso se musí dobře nasytit tím, co vypěstují. Kolik je
řeholníků v Čenstochové? Kolik služebníků měl Šalomoun? A
všichni byli dobře živeni. Neexistují žádní líní svatí.
Musíme zde dokonale plnit to, co je Boží vůlí pro nás. Tak jako
hvězda vyšla a přivolala mudrce, aby přišli a klaněli se
novorozenému Ježíši, tak Bůh přivolá všechny, aby přišli
vybudovat toto místo. Slíbil jsem svému Bohu, že všechny zdroje,
které mi dá, budou na prvním místě použity k vybudování struktur,
které potřebujeme pro tuto modlitbu. Zdejší půda poskytuje
dostatek stravy pro ty, kdo tady jsou: palmy, banánovníky, papája,
ananasy. Rád se dívám tamhle na ten kokos, který už začal nést
plody. Velmi jsem si užil svůj pobyt na ostrově kokosových ořechů,
na Martiniku. Kokosové mléko je ten nejlahodnější nápoj.
Nejvýživnější a nejlahodnější mléko je z kokosového ořechu. Proto
jen sázejte, Bůh se o to postará. Rostliny vám budou dávat plody.

Jaká radost! Jako když matka kojí své dítě – kdo si to kojení více
užívá?
Taková je Boží vůle pro nás, Bůh nám poskytne všechno, co
potřebujeme k tomu, abychom Mu mohli sloužit. Děkuji ti, můj
Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno, že jsi nás přivedl
na tuto úroveň. Kéž se tvá nejsvětější, nejkrásnější a nejvíce milující
vůle naplní nyní i navěky věků. Amen.
„Vláda mých Srdcí Lásky byla odložena, aby vám bylo umožněno
dostat se na tuto úroveň. Když jste jí nyní dosáhli, z žádného
důvodu neustupujte nazpět, raději rychle zaplujte na hlubinu. Má
lásko, děkuji ti za tento úžasný den, viděl jsi, že když konáš, co ti
říkám, a vyhýbáš se tomu, co zakazuji, nebudu otálet s naplněním
toho, co jsem už od věčnosti ve své lásce slíbil – ty jsi má láska.
Uvidíš ohromný, fascinující úspěch, který dám svým Srdcím Lásky
na celém světě, na všech místech, v každém čase až na věky. Prosím,
jen dál konej, co ti říkám, a celé stvoření na nebi, na zemi i pod
zemí uvidí a zakusí mou spásnou moc.“

