Soustřeďte se na konání boží vůle
Kázání otce Lásky Montforta Okanwikpo SHL na Svaté Hoře
o svaté hodině ve čtvrtek 6. 1. 2022
Děkuji vám všem za to, že jste přišli na Ugwu Nso a uctili
jste Dvě Srdce Lásky Ježíše a Marie v tomto novém roce, který je
stále ještě mladý. Děkuji Bohu za tento nový rok. Kdybychom
mohli jen malinko nahlédnout, co Bůh připravil pro nás, zde na
Ugwu Nso a pro celý svět, kdybychom spatřili jen záblesk toho…
jak řekla Panna Maria v Medžugorje: „Kdybyste věděli, jak vás
Bůh miluje, omdlévali byste radostí.“ Zkolabovali byste z radosti.
Pokud byste jen mohli nahlédnout, co Bůh pro vás, pro mě,
pro nás připravil na letošní rok 2022, radostí byste omdleli. Bůh
však ve své nekonečné dobrotě dovoluje, aby to přišlo postupně.
Právě tak jako slunce jasně svítí a samo neslábne, nezapadá samo
od sebe, ale zapadá pohybem Země. Ono svítí pořád, tak bylo
stvořeno. Nepřestane, nikdy nepřestane svítit, dokud nenaplní své
poslání, pak zmizí, bude zničeno. Ale pro nás vychází postupně.
V šest se rozednívá, v osm je už světlo, v poledne má největší sílu.
Večer zas zapadá, my se začínáme připravovat k spánku. Bůh to
tak udělal jen pro nás. Stejně tak pro nás Bůh zařídil, že během
tohoto nového roku budou požehnání přicházet postupně. To
požehnání je už zde a vy, kteří jste zde na Ugwu Nso, máte plnost
tohoto požehnání. Toto je místo, které Bůh připravil, aby odsud
žehnal celému světu. Ale to ode mě, od vás, od těch, kdo jsou zde,
něco vyžaduje. On vyžaduje 100%ní soulad se svou nejsvětější,
milující, věčnou, božskou a slavnou vůlí. A ať už to přijmete,
nebo ne, On chce, abychom soustředili všechno své úsilí, veškerou
svou energii, všechno, čím disponujeme, pouze k plnění jeho vůle.
A také máme soustředit svou péči na ty, kdo patří do této
rodiny Dvou Srdcí Lásky. Jak je poznáte? Poznáte je po jejich
ovoci. Ovocem je, že žijí, milují a šíří Boží vůli na 100%. Svět
zažije zemětřesení, hurikány, sucho, po tvé pravici padne tisíc, po

tvé levici deset tisíc, ale k tobě se (záhuba) nepřiblíží. Proč? Bůh
toto místo zabezpečil pro triumf, pro vládu své lásky. Vstupte tedy
na toto místo s naprostou důvěrou v Boha, jednoho a jediného
Boha, který nám dal jediné řešení k záchraně všech, jímž je
sjednocení s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky,
Ježíše a Marie. Nenechte se ničím a od nikoho rozptylovat.
Nakonec si všichni uvědomí, že nic na zemi není důležité,
všechno kromě lásky je marnost.. Tato láska neznamená nic jiného
než sjednocení našich srdcí a naší vůle s vůlí Boží. Dvě Srdce Ježíše a Marie - nám Bůh dal, abychom viděli, co znamená
milovat Boha, abychom měli názornou ukázku toho, co znamená
být sjednoceni v lásce, jak tato Dvě Srdce milují Boha a sebe
navzájem. Sjednoťte se s těmito Dvěma Srdci a získáte všechno.
Připojte se stejně, jako zapojujete do zásuvky svůj telefon,
baterku, když připojíte vše, co máte, do tekoucího proudu, pak
všechno nabijete. Takže napojte se na Ježíše a Marii a jste
napojeni na Boží proud. A čerpáte proud z Nejsvětější Trojice, z
Nejsvětější Eucharistie, z Ducha Svatého, z nebe.
Spojení s Ježíšem a Marií, kteří jsou již jedno s Bohem, je
jediný způsob, jak můžete tento proud využít. Jediné řešení. A
jak? Touto modlitbou! Touto modlitbou! Touto modlitbou! Toto
je tedy lakmusový papírek pro ty, kteří nejen říkají „Pane, Pane“,
ale plní vůli mého nebeského Otce. Kdo je můj bratr? Kdo je má
sestra? Kdo je má matka? Ten, kdo plní vůli mého nebeského
Otce. Bylo to zúženo na toto, pouze na toto. A je to
nezpochybnitelné. Toto je Boží vůle. Ještě jednou tedy Bohu díky
za vás všechny, za to, co slyšíte a za to, co vidíte. Zůstaňte navždy
a provždy v tomto sjednocení se Dvěma Srdci Ježíše a Marie tím,
že budete žít dokonale tímto modlitebním životem.
Základem, tím nejdůležitějším pro všechny je vigílie,
půlnoční mše každou noc, pro každé dítě Srdcí Lásky, vigílie, ať
jste kdekoli. Kdekoli. Ve dne Svatá hodina, v noci vigílie a pak

růžencové procesí. Dodržujte všechny modlitební časy, ať jste
kdekoli, ať jíte, sedíte, stojíte, plavete, hrajete si, skáčete nebo
čtete: jakmile je dvanáct, čtyři, šest hodin, je třeba se pomodlit. Ať
jste v autě nebo venku, v parku, v kostele, ve škole, v hale nebo na
tržišti: ve čtyři, v šest, ve dvanáct hodin: prostě všeho nechte a
pomodlete se tuto modlitbu, je to jen nějakých deset minut, ne
více. Jakmile to uděláte, bude ve vás zářit sláva Páně. Ale buďte
věrní, nepolevujte. Nedopusťte, aby vás cokoli nebo kdokoli
rozptylovalo nebo odradilo.
Buďte pevní, ať vám dělají cokoli, ať se vám snaží ublížit
jakýmkoli způsobem, setrvejte v tomto modlitebním životě a sám
Bůh bude vaší ochranou. Bůh je vaší absolutní ochranou. Když
konáte jeho vůli, nemůže se vám ani kolem vás stát nic než to, co
si Bůh přeje. Nikdo vás nemůže otrávit, nikdo vás nemůže zabít,
nikdo vás nemůže podvést, nikdo! Když bylo Kristu několik
měsíců, poslal Herodes celou armádu, aby ho zabili. Podařilo se
mu to? Ne. Když přišel kázat do svého rodného města Nazareta,
chtěli ho svrhnout ze skály. Podařilo se jim to? Ne. Zkoušeli to
několikrát. Až v Getsemanské zahradě, když se zeptal „Koho
hledáte?“ Všichni padli k zemi. „Vstaňte. Koho hledáte?“ Tehdy
nastal ten čas. Totéž se stane vám. Nemohou ublížit ani vám, ani
vašemu povolání, pokud se nevystavíte nebezpečí tím, že byste
nekonali Boží vůli. Nikdo vám nemůže ublížit. Vůbec nikdo!!!
Pokrok, jaký vám Bůh dává ve všem, co podnikáte,
požehnání za požehnáním. Co se týká mě, byl bych ten největší
hlupák, kdybych se pouštěl do čehokoli, co nesouvisí se Srdci
Lásky. Bůh mě již varoval: „mimo Dvě Srdce Lásky nedosáhneš
žádného úspěchu“. Takže já jsem omezen pouze na toto. Je to pro
mě to nejbáječnější Boží požehnání. Varoval mě: „Neplýtvej
energií a časem na nic, co nejsou Dvě Srdce Lásky“. Říkám vám
všem, prosím, zaměřte se na konání Boží vůle, ať jste kdekoli, ať
děláte cokoli. Soustřeďte se na Dvě Srdce Lásky, Ježíše a Marii,

na tento modlitební život, na čistotu, svatost, zbožný život, život
práce a život lásky, a Bůh vám bude žehnat víc, než si vůbec
dokážete představit, a skrze vás požehná všem ve vašem okolí.
Kéž jeho požehnání z tohoto oltáře a z tohoto svatého trůnu
Božího na vás sestoupí a zůstane ve vašem životě trvale, skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

