Svatá Marie Magdalena je vzorem pro všechny
křesťany
„Ať mě všichni milují tak, jako mě milovala ona“
Kázání při Vigilii ve středu 22. 7. 2020 na Svaté Hoře
P. Montfort Okanwikpo, SHL

ÚVOD
Prosím, modlete se za mě, za milost, abych oznámil ty, které vybral Duch Svatý a já, aby žili a
pracovali se mnou tady na Svaté Hoře s jedním srdcem, jednou myslí i s jedním duchem, jedním
duchem ve všem, s jednotou ve všem, aby dokonale dodržovali všechny modlitební časy, nesli tento
kříž a nosili tuto korunu Dvou Srdcí Lásky, tak jako Maria nosila Ježíše ve svém lůně s láskou, kterou
nelze vypovědět. To je podmínka, kterou mi Bůh dal pro formaci duší, duší, které budou mít velikou
lásku k Bohu, které raději zemřou než aby se opozdily, raději zemřou, než aby spaly při Vigilii, které
si raději jakkoliv uškodí, než aby spaly při Vigilii, které dají přednost smrti před tím, že by spaly nebo
se opozdily nebo byly nepřítomny, duše, které musí dodržovat všechny modlitební časy, počínaje
růžencovým procesím od brány, ne polovinu cesty, ale jedině od brány. Ti, kdo to nedokážou, tady
nemohou být. Nemohou být tady na Ugwu-Nso. Je to jako s fotbalisty, v Nigérii je přes 200 milionů
Nigerijců, ale vyberte jen jedenáct lidí, kteří budou schopni hrát dobře a vyhrát za celou zemi. Musí
o ně být postaráno, musí být formováni, připravováni a musí jim být dáno všechno, co potřebují.
Takže neexistuje nic takového, že by kdokoliv z nich přišel pozdě nebo nebyl přítomen nebo spal při
Vigilii.
A nikdo z nich z žádného důvodu neodejde z Ugwu-Nso. Pokud někdo odejde z Ugwu-Nso, měl by
být čtrnáct dní někde v karanténě, pokud se vrátí, nemůže jít hned mezi nás, musí zůstat stranou od
těchto míst, třeba v sirotčinci nebo v exercičním centru, nemůže se připojit ke komunitě, dokud si
nebudeme jisti, že tato osoba nemá žádnou nemoc, žádný virus. Když někdo půjde do nemocnice,
nějakou dobu tam zůstane a vrátí se, musí také do karantény, čtrnáct dní musí být mimo komunitu.
Musíme si být jisti, že může jít mezi nás, jíst s námi stejnou vidličkou a nožem, jíst s námi ze stejného
talíře, pít s námi ze stejného kalicha, (protože) ti, kdo žijí tento život dokonale, musí být jedno tělo,
tato jednota je více než manželství. Jednota těchto lidí je více než manželství. Musí projít zkouškou
a musí být hodni důvěry. Sto procent ve zkoušce a sto procent důvěry, ve všem, co myslí, ve všem,
co říkají, ve všem, co konají, musí být jedno.
Díky Bohu, že přicházíme do tohoto bodu. Tohle je svaté otroctví, jak tomu učí svatý Ludvík Maria
de Montfort, svaté otroctví Mariino. Jsem celý Tvůj, moje Královno a moje Matko, všechno, co jsem,
všechno, co mám, je Tvé. Totus tuus. To naše (otroctví) je rafinovanější, říká se mu Oběť Lásky. Říká
se mu Oběť Lásky. Jste Obětí Lásky, jste stravováni, už nemáte svůj vlastní život, už nemáte své
vlastní myšlenky, už nemáte své vlastní činy, nic vám nepatří, nic. Všechno je dáváno Bohu,
obětováno Bohu.
Děkuji Bohu za vás za všechny, za ty, kdo byli schopni připojit se dnes v noci k procesí na začátku
dole u brány, ať vám Bůh požehná.
Když konáte Boží vůli, nebojte se nikoho a ničeho, nemůže se vám ani kolem vás stát nic než to, co
je Boží vůlí. Proto tady teď je naprosté přilnutí k Boží vůli, k ničemu jinému. Odpoutání se ode všeho
a ode všech a připoutání se k vůli Boží. A s těmi, kdo mě následují, to musí být stejné: odpoutání se
ode všeho a připoutání se pouze k vůli Boží, nedívejte se napravo ani nalevo, nahoru ani dolů, dopředu

ani dozadu, dívejte se jen na Boží vůli, na to, co chce Bůh, a budete schopni kráčet po moři jako Petr.
Dívejte se jen na to, co chce Bůh, a dělejte všechno, co vám řekne.
Neexistují šance pro žádné rozptylování. Žádné šance pro nic, jen Boží vůli. Jeho vůle musí být na
Ugwu-Nso plněna, MUSÍ, tak jako je plněna v nebi, neexistují žádné důvody (pro její neplnění), ani
nemoc, ani věk, ani nic jiného. Pokud máte být fotbalistou reprezentujícím celou zemi a onemocníte,
co se stane? Budete nahrazeni. Tady je to stejné. Nemůžete to dělat tak, že řeknete: „Mějte se mnou
soucit, já jsem nemocný“. My s vámi budeme mít soucit a řekneme: „Pojď a hraj“ a kvůli vám
prohrajeme zápas? Ne. Nemůžeme kvůli vám prohrát zápas, bylo by to vaše vrcholné sobectví,
kdybyste se nutili tady zůstávat. Jakmile zjistíte, že nejste schopni tento život žít dokonale, bylo by
to vaše hloupé, vrcholné, démonické sobectví.
Pokud řeknete: „Ano, já už to nezvládám, jsem teď nemocný, jsem teď starý, jsem teď slabý“,
odejdete tedy do ústraní a vaše místo zaujme jiná osoba, aby byly všechny duše spaseny. „Já to můžu
dělat, a nikdo jiný.“ – To nemůžete říkat, jednoho dne určitě zemřete. Jenom Bůh je nenahraditelný.
Musíte se učit a růst a hledět na cíl – spásu všech duší. A podmínka pro ty, kdo tady žijí, všichni, kdo
tu žijí, musí mít jedno srdce, jednu mysl, dělat všechno ve stejnou dobu, nezáleží na okolnostech, ať
už jde o počasí, ať prší nebo svítí slunce. Na tom vůbec nezáleží.
To, na čem záleží, je konat to, co říká Bůh. Můj Bože, při této Mši tě prosím, abys mi dal milost
vybrat těch dvanáct, kteří tady budou žít, abych je nechal, jenom je, žít tady na Svaté Hoře. Všichni
ostatní budou žít někde jinde, můžou přicházet a odcházet, ale těchto dvanáct musí mít jedno srdce a
jednu mysl. Žádné roztržky, žádná nemoc, žádný koronavirus, žádná rakovina. Ti všichni do tebe
musí být naprosto zamilovaní, spolupracovat s tebou a milovat jeden druhého. Hleďte, jak se milují.
Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě přivedl na tuto úroveň, že jsi nás přivedl na tuto úroveň. Kéž teď plníme
tvou vůli dokonale, tady na zemi tak, jako je plněna v nebi… Nová nebesa a země, kde je Boží vůle
plněna dokonale, jak to Bůh chce.

KÁZÁNÍ
Po samotné Matce Ježíše Krista je nejdůležitější ženou, souzenou podle její lásky k Ježíšovi, Marie
Magdalena. V poslední den bude celý svět souzen podle lásky. Ježíš mě naléhavě prosí: „Prosím, má
lásko, nestav žádnou překážku vládě Mých Srdcí Lásky, nikdy a žádným způsobem. Já jsem s tebou.
Neboj se žádné moci ani žádného zřízení ani vůbec ničeho, já jsem s tebou a vždycky tě budu bránit.“
Potom mi ukázal, jak mám já bránit Jeho: „Prosím, braň mě tím, že budeš nekompromisně striktní,
pokud jde o modlitby a skutky mých Srdcí Lásky, ať tě nikdo a nic neoslabuje, neumenšuj závazky
žádného kněze, bratra nebo sestry Srdcí Lásky, pokud jde o modlitbu a skutky lásky.“
Řekl jsem velmi důrazně, že nemoc není žádný důvod, vůbec žádný důvod neomezí vaše dodržování
modlitebních časů tady na Ugwu-Nso. Vůbec žádný důvod, dokonce ani smrt, protože láska je silnější
než smrt. I když budete omdlévat a umírat a přijde čas stoupat po Svatých schodech, běžte a stoupejte
po Svatých schodech a zemřete na Svatých schodech. Vůbec nic by nemělo umenšovat vaše závazky.
Nedopusťte, aby vás někdo oslaboval, neumenšujte závazky žádného kněze, bratra nebo sestry Dvou
Srdcí Lásky, pokud jde o modlitbu a skutky lásky.
Marie Magdalena nemohla spát pro svou lásku k Ježíši Kristu. Nemohla spát! Pokud jste doopravdy
zamilovaní, nemůžete spát. Nemůžete spát. V Německu mi jedna dívka řekla: „Otče, já nemůžu
spát.“ – „Proč? Proč nemůžeš spát?“ Ona řekla: „Protože jsem se zamilovala.“ Pokud se zamilujete
do tohoto modlitebního života, nemůžete spát. Bůh do vás vloží vnitřní hodiny, které vás vzbudí,
vnitřní budík. „Nedovol jim, aby se oddávali zbytečným úkonům a zanedbávali své skutečné
povinnosti v Srdcích Lásky.“ Žádnému, kdo nedokáže opustit všechno, zapomenout na všechno a
soustředit se na cestu Srdcí Lásky, není dovoleno obnovit své sliby. To nedává žádný smysl, to není
k ničemu!

Dělat cokoliv jiného než to, co řekl Bůh, k ničemu nevede, je to ztráta, marnost. „Není to žádná láska
nebo soucit, umenšit jejich povinnosti týkající se modliteb a skutků lásky, a tak umenšovat jejich
věčnou odměnu.“ Bůh mluví o mých pomocnících, o těch, kteří mi mají pomáhat v tomto Poslání:
„Jsou to tvoji pomocníci, prosím, pomáhej jim všem, aby stáli pevně a byli neotřesitelní, neochvějní,
nezlomní ve své horlivosti pro modlitby a skutky lásky. Pomáhej jim. Tvou první odpovědností je
pomáhat jim.“
Pán mluví: „Má Lásko, Marie Magdalena je vzorem pro všechny, kdo mě následují s nerozděleným
srdcem lásky. Je puzena láskou a jedině láska ji očistila a posvětila a pozvedla až k vrcholu. Tato
láska ji přiměla vystavovat se všemožným nebezpečím, aby mi byla co nejblíže, i když mnozí utekli
a opustili mě. Tato láska způsobila, že nemohla spát.“ Dokázala bdít, konat vigilii – pouze ti, kdo mají
takovou lásku, dokážou konat vigilii, lásku k duším. Protože pokud spíte, duše budou ztraceny. Pokud
spíte, způsobujete ztrátu duší. Způsobujete neštěstí.
„Tato láska způsobila, že nemohla spát, že nemohla odpočívat, dokud se se mnou nesjednotila v lásce.
Tuto lásku nebylo možné skrýt. S touto láskou čelila každému, když mě hledala. Já jsem všechno, na
čem jí v životě záleží. Nic jiného. Nic více nemá a beze mě už ničím není. Já jsem pro ni všechno ve
všem. Ona je vzorem dokonce i pro Apoštoly, je Apoštolkou Apoštolů. Zná však své místo. Jejím
místem není hlava, nemá vést, ale sloužit, ukazovat všem cestu k tomu, kterého miluje. Ona je vzorem
pro kněze, bratry, sestry, laické apoštoly Mých Srdcí Lásky, ona je vzorem pro všechny v mé Rodině
Dvou Srdcí Lásky. Ona je vzorem pro všechny křesťany, dokonce i pro papeže a biskupy a kněze a
řeholní bratry a sestry, vzorem pro všechny věřící a následovníky a všechny, kdo mě milují. Ať mě
všichni milují tak, jako mě milovala ona.“
Vzpomeňte si, co Kristus řekl Šimonovi v jeho domě: „Šimone, vešel jsem do tvého domu, ale vodu
na nohy jsi mi nepodal, nepomazal jsi mi hlavu olejem, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je
svými vlasy, vzácným olejem pomazala mé nohy.“ Dokonce i jeden z apoštolů, Jidáš, se kvůli tomu
rozčiloval a nazval to ztrátou, to, s čím Marie Magdalena nešetřila na Ježíšovi, co vylila na Ježíše, on
to nazval ztrátou.
Moji drazí bratři a sestry, lidé říkají, že tady ztrácíte své životy. Neexistuje žádný lepší způsob, jak
ztratit a vyplýtvat svůj život, než je tady. Bůh mi řekl, abych přišel sem na Ugwu-Nso a ztratil tady
celý svůj život až do své smrti. Abych ho tady vyplýtval, ztratil – čím? Sloužením Mše a Adorací, v
kapli a na Svatých schodech. Na tomhle místě můžu strávit celý svůj život: Kruhový oltář, Kaple,
Svaté schody. V noci potom jdu dolů k bráně a zase jdu nahoru, to je všechno. Můžu tady žít celá léta:
sto let, padesát let, deset let, jeden rok, jednu hodinu. Jenom tady. Nic mě odsud neodvede. Co
potřebuji venku? Nic. Tady mám všechno, co potřebuji. Ježíš je všechno, co potřebuji.
Ježíš řekl: „Ať mě všichni milují tak, jako mě milovala ona.“ Marie Magdalena je vzorem naší vigilie.
„Ona má jediný záměr: milovat mě, a nikdo a nic ji nezastaví. Nezastavitelná láska. Tohle je ta láska,
která je Vítězná. Tato láska musí bojovat pomocí tohoto modlitebního života, bojovat pomocí tohoto
modlitebního života, a musí zvítězit, Vítězná láska. Potom musí triumfovat, musí vládnout. Ta Vláda
je věčná. Vláda bez konce. Jeho Království nebude mít konce. Království Lásky nemá konce.“ Není
to tedy tak, že by byli uchazeči o trůn na jeden den nebo na jeden týden, ale je to bez konce.
„Ona má jediný záměr: milovat mě, a nikdo a nic ji nezastaví, aby mě nemilovala a neprojevovala
tuto lásku všude a stále.“ To, co udělala v domě Šimonově, to udělala na Kalvárii: zůstala tam, byla
jednou z těch, kdo zůstali tam na Kalvárii a stejně tak i u hrobky – stála tam a plakala a naříkala,
dokud Ježíš nevstal a neukázal se jí, ona byla první.
Dovolte mi říct, že míra vaší touhy, míra vaší lásky je mírou vaší svatosti. Míra, jakou jste při této
vigilii vzhůru, je indexem, podle kterého se posuzuje, jak jste svatí. Ani podezírání spravedlivých, „ta
žena je nevěstka“, ani zloba lidí, nic ji nemohlo zastavit. Nikdo a nic. Když byla osvobozena z pout
Zlého, který se snažil ji ovládnout a zničit a používat ji k ničení ostatních, odevzdala se zcela a úplně
Mně a Mé Matce a službě mým následovníkům, celé mé Církvi. Dokázala by snést a překonat každou

bolest a pokušení a zůstat pevná ve sjednocení a jednotě se Mnou a s Mou Matkou a s Mým Otcem a
s Mými následovníky, s Mou Církví až do konce. Byla plně sjednocena se Mnou a s Mou Matkou, se
Dvěma Srdci Lásky, v jednotě a sjednocení lásky. Byla sjednocena se Mnou a s Mým Otcem a s
Duchem Svatým v jednotě a sjednocení Lásky Nejsvětější Trojice Lásky na věky věků. Je mučednicí
lásky, obětí lásky. Teď k tobě mluví ona.“
Marie Magdalena ke mně mluví: „Ano, má lásko, já tě doprovázím s veškerou láskou, kterou mám,
a s veškerou láskou, kterou jsem, a dostala jsem od Boha všechny tyhle roky, abych tě doprovázela.
Ale teď jsem ti zvláštním způsobem dána, abych ti pomáhala, aby láska Boží a láska lidská, kterou
jsi ty, zářila a byla vylévána všude a stále. Mám ti pomáhat, aby ses se všemi setkával s jednou a
toutéž Kristovou láskou. Ty už jsi jednou a toutéž láskou Boží, láskou Nejsvětější Trojice Lásky, a
jednou a toutéž láskou Dvou Srdcí Lásky, jednou a toutéž láskou Boží a lidskou.
Ty jsi láska, má Láska, mé Všechno. Jsi Kristus, jsi Ježíš Kristus*. Miluji tě vším, co jsem, a vším,
co mám, a přivedu všechny, kdo jsou se mnou jakkoliv propojeni, k jedné a téže lásce Boží a lidské,
kterou jsi. S ničím si nedělej starosti. Láska přikrývá všechno. Vrcholná chvíle lásky, Vigilie, přikrývá
všechno. Pokud ji konáš dokonale, udělal jsi dobře všechno. Láska je větší než všechno ostatní.
Milovat Boha celým svým srdce a duší a tělem, vším, co máme a co jsme, to už je nebe na zemi. Nebe
na zemi.
Nazývám tě svou láskou, svým vším. Miluji tě stejně, jako jsem milovala Krista, svůj Život, svou
Lásku, svého Boha, své Všechno. Následuji tě s veškerou láskou, jako jsem následovala jeho. Jsem s
naší Blahoslavenou Matkou Marií neustále po tvém boku, i v těch nejtěžších chvílích, i když se cítíš
opuštěný. Já a naše Blahoslavená Matka jsme s tebou a milujeme tě veškerou svou láskou, když ti se
zuřivou zlobou probodávají srdce a trhají tvé tělo na kusy. Buď si naprosto jist, že jsme navěky po
tvém boku, všude a stále.
Má lásko, dovol mi všude a stále tě líbat a objímat mým srdcem plným lásky a pomazávat tě vonnými
oleji, nebeskou mastí své lásky k Bohu a Boží lásky ke mně.“
Ještě o ní budeme dnes mluvit. Ona patří mezi naše hlavní svaté patrony, Marie Magdalena. Děkujeme
Bohu za to, že nám ji dal. Děkuji ti, můj Bože, že jsi mi dal Marii Magdalenu, aby mi byla velmi
blízko, aby mě následovala se stejnou láskou, s jakou následovala tebe, když jsi byl fyzicky tady na
zemi. Ona tě po celou dobu doprovázela, jakmile tě poznala, všeho nechala, všechno opustila, opustila
dokonce i sebe samu pro Ježíše. Dala Ježíšovi všechno, beze zbytku. Byla připravena pro Ježíše
zemřít.
Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Děkuji ti, Marie Magdaleno.
Zdrávas Maria…

* tato slova je třeba chápat ve smyslu slov sv. Pavla: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“

