SVATÁ HORA – MĚSTO LÁSKY
Kázání při Vigilii v sobotu 25. 7. 2020 na Svaté Hoře
P. Montfort Okanwikpo, SHL
ÚVOD
Kdokoliv, jakákoliv síla, cokoliv, co stojí v cestě vládě Dvou Srdcí Lásky, je Satan, Ďábel, a je potřeba
to odstranit, je potřeba proti tomu bojovat. Musíme se dát do boje proti komukoliv, proti čemukoliv,
co stojí v cestě a brání nám žít modlitební život na sto procent, taková osoba nebo taková věc je Satan,
je to démonické, ďábelské a je potřeba to odstranit, ať to stojí, co to stojí, i kdybychom museli dát
svůj život a zemřít. To je poučení, které nám dává sám Bůh v knize Genesis – aby zachránil, musel
ustanovit nepřátelství, aby zachránil ženu a její potomstvo, musel ustanovit nepřátelství, nesmiřitelné
nepřátelství. Proto se nesnažte se s nimi smířit. Žádné usmiřování.
To, co teď říkám – slyšíte mě všichni dobře? Je to Boží plán, který měl i pro svůj milovaný lid, když
si je vyvolil a poslal, aby obsadili zaslíbenou zemi, řekl jim, aby vyhladili, odstranili, pobili, jako v
Jerichu, aby pobili všechno. Saul, první král, pobil všechno, aby nenastalo žádné smísení, žádné
poskvrnění, žádný kompromis.
Někteří z vás jsou velmi, velmi pošetilí, myslíte si, že jste milosrdnější než Bůh, když se přizpůsobíte
tomu, co je proti Bohu, když jim dáte prostor, a oni potom povstanou a zničí vás, to je první lekce,
nejtěžší lekce, jaké se mi v životě dostalo. Nejtěžší lekce, jaké se mi v životě dostalo. Poučil jsem se
už z toho? Proč stále dovoluji lidem, kteří nežijí tady tento život, aby přišli sem na Svatou Horu, o
níž Bůh řekl: „Zde je pozemské místo, na němž chci, aby byla má vůle plněna na zemi tak, jako je
plněna v nebi.“ To znamená (plněna) všemi, dokonale, na sto procent.
V nebi není žádný anděl, v nebi není žádný světec, který nekoná Boží vůli dokonale; v jejich hlavách,
v jejich myslích, v jejich očích, v jejich tělech není nic jiného, než dokonalé plnění Boží vůle, nic
jiného. Tak to musí být i s námi tady na Svaté Hoře. Tak to musí být se mnou a s vámi a se všemi na
této Svaté Hoře.
Musíme usilovně pracovat, musíme se modlit, musíme se obětovat, musíme konat všechno, co nám
Bůh řekl, že máme konat. Udělejte všechno, co vám řekne. To je to, co musíme dělat. Děkuji ti, můj
Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Tohle je to první, co musíme vědět, čeho si musíme
být vědomi, jinak žijeme v bláznově ráji.
Být přítelem Boha nemůže znamenat být přítelem Božích nepřátel, to nelze. Dokonce se říká: „Přítel
mého nepřítele je můj nepřítel.“ Pokud máte nepřítele a někdo je přítelem toho nepřítele, ten přítel se
automaticky stane vaším nepřítelem. V igboském katechismu… Vyhýbat se těm, kdo páchají zlo,
vyhýbat se všem, kdo budou jakýmkoliv způsobem ohrožovat váš život, modlitební život zde,
nezáleží na tom, kdo nebo co to je.
Moji drazí bratři a setry, toto nepřátelství je nepřátelství zřízené a ustanovené Bohem. Je to spásné
nepřátelství. Je to nepřátelství jako mezi Michaelem a Luciferem. Kdyby se Michael spřátelil s
Luciferem, co by se stalo? Michael zachránil sebe a zachránil Anděly tím, že se stal Luciferovým
nepřítelem. Proč? Protože Lucifer je nepřítelem Božím.
Jakýkoliv nepřítel Ugwu-Nso je mým nepřítelem. Nedokážu strpět ani děti, které sem přicházejí a
něco tady na Ugwu-Nso ničí. Přede dvěma dny tu byly děti, které lezly do pilin a vyhazovaly je do
křoví, já jsem na ně volal, bylo jich šest, všechny byly ze tří rodin z Umudine, volal jsem na ně: „Proč
sem chodíte ničit naše věci?“ Některým z nich byly čtyři roky, pět let…
Musíte vědět, že žijete na rizikovém místě. Musíte to vědět. Jako to Ježíš řekl svým Apoštolům:
„Budete kvůli mně ode všech nenáviděni.“ Musíte to vědět, že vás nebudou všichni milovat. My

nebudeme nikoho podvádět, ale nikdo by ani neměl podvádět nás. Pokud vás někdo oklame, nejste
hodni nazývat se Srdci Lásky, pokud vy někoho oklamete, nejste hodni nazývat se Srdci Lásky. Proto
musíte být velmi, velmi… musíte mít oči otevřené, abyste byli bezelstní jako holubice, ale obezřetní
jako hadi. Nikomu neubližujte, ale ani nedovolte nikomu, aby ublížil vám.
Děkuji Bohu za tuto noc. Dnes v noci je velmi zvláštní zář, díky Bohu za to. Ať je každý při této
Vigilii plně aktivní, stoprocentně aktivní. Dnes v noci jsem učinil přísahu. Jakou? David řekl:
„Nevkročím do svého domu, nevstoupím na své lůžko, nepopřeji spánku svým očím, dokud
nepostavím příbytek pro Hospodina.“ To největší, co může Bůh říci o Davidovi, je: „Konečně jsem
nalezl krále podle svého Srdce.“ Tak jsem se rozhodl, že navzdory všem problémům, které mám s
nohama, si dnes v noci nesednu na žádné sedadlo. Budu buď klečet, nebo stát.
Pokud řeknete jednu malou lež, potřebujete tři, čtyři, pět lží na co? Abyste to všechno zakryli. Stejně
tak pokud žijete ctnostný život, potřebujete jej podporovat mnoha dalšími ctnostmi, mnoha dalšími
oběťmi, mnoha dalšími. A pak abyste podpořili tu malou oběť, kterou jste učinili na začátku, obětujete
celý svůj život. Obětujete všechno. Takže ctnostný život a oběti jsou bez konce.
Děkuji ti, můj Bože, má Lásko, mé Všechno.

KÁZÁNÍ
Každý ať je velmi, velmi, velmi, velmi, velmi, velmi opatrný. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má
Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Děkuji ti, Matko Maria, děkuji ti, svatý Josefe, děkuji ti, svatý Michaeli
a všichni andělé a všichni svatí.
Buďte velmi, velmi opatrní, všechny Boží děti musí věnovat zvláštní péči tomu, aby byli naprosto,
plně a neotřesitelně spojeny s Božskou vůlí Věčného Otce. Nemáme tady na Ugwu-Nso žádnou jinou
práci než dokonale znát a konat Boží vůli. Proto Bůh dovolil, aby toto místo bylo ustanoveno jako
město lásky, jako Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky, jako poustevna otce Lásky, aby bylo
zajištěno, že sem nikdo nepřijde a nebude tady mluvit, že sem nikdo nepřijde a nebude tady něco
dělat bez řádného svolení od poustevníka, kterého Bůh ustanovil, kterému dal moc nad svým vlastním
Nejsvětějším Srdcem a Neposkvrněným Srdcem Maminky Marie.
Nemůžeme si tedy dovolit nechat jakékoliv stvoření a vůbec cokoliv vstoupit mezi nás a Boží lásku.
Už se o to pokoušeli, ale museli žalostně prohrát. Ó, děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji
ti, mé Všechno. Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti.
Děkuji ti, můj Ježíši. Děkuji ti, můj Otče. Děkuji ti, můj Duchu Svatý. Děkuji ti, má Nejsvětější
Trojice lásky, za tvou sílu, za tvou lásku, za tvé vedení. Děkuji ti za všechno. Děkuji ti.

