Nejdůležitější procesí, bez kterého nemůže být spasení
všech duší, je procesí při Vigilii
Kázání při Vigilii v úterý 28. 7. 2020 na Svaté Hoře
P. Montfort Okanwikpo, SHL
KÁZÁNÍ
Pokud jde o růžencové procesí před Vigilií: neměli bychom nic riskovat. Když jsem vycházel k
procesí, řekl jsem: „Proč mám tak pozdě chodit k bráně?“ Ježíš řekl: „Musíš to udělat. Pokud to
neuděláš a nezačneš už u brány, nebude spása všech duší.“ Duše budou spaseny, ale ne všechny. To
je podmínka, kterou Bůh ustanovil pro spásu všech duší: konat Vigilii dokonale. Proto už nebudeme
nic riskovat, pokud jde o konání Vigilie. Vzpomeňte si, když se čekalo na ženicha, kde byly ty, které
čekaly na ženicha? Uvnitř ve svatební síni? Ne. Venku. Tady ta kaple je svatební síní. Hosté
nevstupují do svatební síně před ženichem, zůstávají venku.
Já vím, že když mluvím, jsou tu ďáblové, démoni, ale já proti nim budu bojovat, zničím je. Moje
Matka Maria svou patou rozdrtila hlavu hada a já jsem její dítě. Matka Maria je mou Matkou a Bůh
je mým Otcem. Moje Matka rozdrtila hlavu hada. Můj Otec v nebi použil Archanděla Michaela, aby
svrhl ďábla z nebes. Proto musím odstranit všechny tyhle zlé lidi ze Svaté Hory, odstranit je, odklidit.
Kéž se děje vůle Boží a kéž se plní dokonale.
Nejvyšší Boží vůlí tady na této Svaté Hoře je dodržovat modlitební život tak, jak nám ho Bůh dal,
abychom jej žili. Proto mi Bůh řekl: „Pojď na Svatou Horu a zůstávej tady jako poustevník a dokonale
dodržuj všechny modlitební časy.“ To je moje povinnost, kterou mi dal můj Bůh, a já ji miluji. Na
zemi není žádné místo, kde bych se cítil více doma než tady. Žádné jiné místo. Proč? Na zemi není
žádné (jiné) místo, kde bych mohl tento život žít dokonale.
Přesto ale potřebujeme vylepšit vybavení. Nejdůležitější vybavení tady je kaple na Mši svatou, druhé
nejdůležitější jsou Svaté schody na adoraci, třetí nejdůležitější cesta na procesí. To nejdůležitější
procesí, bez kterého nemůže být spása všech duší, je procesí při vigilii.
Proto ta cesta je po kapli a Svatých schodech naší nejdůležitější prací, musí být vybudována tak, aby
tam lidé mohli konat prostraci. Pokud jste poslouchali při modlitbě se čtením to poselství, které mi
Bůh dal o prostraci… A vrcholný čas prostrace je na počátku, na samém počátku vigilie.
Měli byste znát počátky věcí. Genesis, úplně první kniha Bible, začala čím? Na počátku. Úplně první
věta úplně první knihy v Bibli je „Na počátku“. Počátky bývají nejdůležitější. A počátky jsou vždycky
Božské. Můžete si být jisti, že sto procent počátků je od Boha. To, co dělá ďábel, je směšování,
zmatení, podvod.
Když Bůh mluví, přijde ďábel a… Bůh rozsévá semeno, ďábel zasévá koukol. Bůh dává inspiraci,
ďábel dává zmatek, zmate vás. První inspirace vždycky pochází od Boha. Vždycky, první slovo, Bůh
je alfa a vždycky je omega, poslední. Bůh má vždycky poslední slovo. Proto tyhle dvě věci jsou
nejdůležitější: to první a počátky. S Evangeliem sv. Jana je to totéž: „Na počátku bylo Slovo.“ Proto
buďte velmi, velmi opatrní, pokud jde o počátky.
Dovolte mi to oznámit. Když něco oznamuji, (přijdou) ďáblové, jejich hlavní prací je poslouchat, co
otec řekne, a pak se vždycky budou snažit tomu klást překážky. Jejich prací je přijít sem a poslouchat,
o čem otec káže, co mu Bůh odhaluje, co chce Bůh skrze něco učinit. A potom dělají všechno pro to,
aby proti tomu kladli odpor, aby tomu stavěli překážky.
Oznamuji to ve jménu Božím! Nevím, kdy to bude, ale brzy v této kapli nebude už nikdo, jen dva
lidé, kteří budou konat adoraci. Ostatní se přesunou dolů k bráně. A tam budou dělat co? Spát a čekat
na Vigilii. Tam budete spát a čekat, aby nebyla už žádná možnost, že přijdete pozdě, protože všichni

půjdete spát dostatečně brzy. Ten, kdo půjde spát jako poslední, tam bude nejdříve – ten, kdo tam
půjde spát jako poslední, přijde nejdříve na Vigilii. Protože možná bude ještě vzhůru. Takže bez
ohledu na to, jak pozdě půjdete spát, budete včas na Vigilii. Bez ohledu na to, jak pozdě půjdete spát,
budete včas na Vigilii. Takže už nebude žádná možnost, že byste přišli na procesí pozdě, už žádná
možnost. Satane, hanba tobě!
Nebude už tedy žádná možnost, že by někdo přišel na procesí pozdě nebo na něm nebyl přítomen. I
ti, kdo nemůžou chodit, tam budou vyvezeni na kolečku nebo na invalidním vozíku. Procesí není jen
pro ty, kdo mají nohy. Ty, kdo nemají nohy, tam ostatní vyvezou a vynesou na vozících.
Díky Bohu, že nám poslali krásný vozík, a přijde jich ještě více. Budeme tedy mít více vozíků. Běžte
do Lurd a uvidíte (eucharistické) slavnosti, které se slaví na vozících. Běžte do Vatikánu a uvidíte, že
lidé na vozíku mají zvláštní místo na papežských audiencích, na papežských mší – po celebrantech
jsou nejblíže k papeži. Běžte do Fatimy, tam tito lidé jako první dostanou požehnání. Po Mši hlavní
celebrant, kardinál nebo biskup, vezme Nejsvětější Svátost a požehná jim Nejsvětější Svátostí a
potom jde a požehná všem. Lidé na vozíku tady tedy budou mít zvláštní místo. Ale musí se připojit k
procesí. Budeme pro ně tady na Ugwu-Nso mít místo.
Bože, můj Bože, dej nám prostředky, abychom vybudovali tuhle cestu na procesí, začínající u vchodu,
tam, kde lidé mohou spát a čekat. Pošetilé i prozíravé panny všechny spaly pohromadě. Ale ty
prozíravé měly olej navíc. Měly nádoby s olejem. Takže jakmile přichází ženich, jsme připravení,
čekáme s hořícími lampami, máme nádoby plné oleje! Máme dost svíček, dost kadidla, dost květin.
Čekáme.
Ti, kteří přijdou s jedním milimetrem svíčky, si dělají legraci. Ti, kteří natrhají listy manioku a říkají
tomu květiny, zesměšňují sami sebe, ne Boha. Cokoliv nabídnete Bohu, to také nekonečně mnohokrát
dostanete. Proto chci vydat všechno, co jsem, všechno, co mám, Bůh mi dal svolení a pověření, abych
mu postavil na zemi Trůn, a já to udělám nejlépe, jak budu moci, vždyť konec konců všechno, co
vynaložím, mi On dá.
Víte, že nikdo, kdo přišel na tento svět, neměl ani kobo, nikdo, kdo se narodil, neměl ani nairu, ani
kobo (nigerijské peníze), všichni přišli s prázdnou, nazí. A až zemřete, díky Bohu za nigerijské
márnice: tam vás pohodí. Běžte do márnice, jednoho dne půjdeme na pouť do márnice. Je to jedno z
nejlepších míst, kam byste měli jít na pouť, zejména teď, když jsou márnice plné, přeplněné. Ta píseň
v jazyce igbo, jedna z nejkrásnějších písní… /Otec zpívá v jazyce igbo./ Budete potravou termitů…
Jen se dál vykrmujte, snězte všechny těstoviny, všechny fazole, všechnu rýži, všechna vejce… Pro
koho? Pro koho?! Pro termity. Namažte si na sebe všechnu pomádu – pro koho?!
Zastavte se tam a dívejte se, to je to, co z vás bude. „Co jste vy“ – řeknou vám ti, kteří se smějí
nepřetržitým úsměvem. Jenom zuby, žádné rty je nezakrývají. Nepřetržitý úsměv, řeknou vám: „Co
jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy!“
Nebojte se smrti. Buďte jako svatý František, ten udělal co? „Vítej, má sestro Smrti.“ Svatý Ignác se
modlil, aby se lvi na něj přihnali a rozdrtili ho svými zuby, a oni to udělali, během tří minut, když jim
ho hodili, během tří minut… zůstaly jen kosti, žádná kůže, jen bílé kosti. A to nejlepší: můj Bůh, má
Láska, mé Všechno, Ježíš Kristus, který políbil a objal svůj kříž, svou agonii. Jeho agonie dosud
pokračuje, jeho agonie ještě neskončila. Zejména když vidí, jak jeho tělo a krev… ti, za které
zemřel… Je to součástí mé bolesti tady na Ugwu-Nso, někdy mě to odrazuje, pro koho se vlastně
namáhám? Fazole, arašídy… Nikdy je neochutnám, dokud se nevypařím. To je agonie Kristova,
agonie Boží. Stvoření není pro Boha. On nestvořil sám pro sebe. Stvořil pro člověka. Jediné, co od
tebe žádá, je: „Raduj se z mého stvoření a pak se vyhýbej všemu, co zakazuji.“ Bůh nic nejí, nejí své
plody, nic z toho nepotřebuje.
Zdrávas Maria

Radujte se tedy, že máte podíl na té největší práci tady na Ugwu-Nso, na té největší práci na zemi.
Nejdůležitější prací v celém stvoření je spása všech duší, vybudujte tady továrnu, Boží Trůn, pro
spásu všech duší. Radujte se, že se na tom podílíte. Starý Igwe z Orlu, když se dozvěděl, že tady na
Ugwu-Nso stavíme, mi přinesl kámen, který získal v Jeruzalémě, když tam byl na pouti.
Radujte se tedy, že se podílíte na stavbě tohoto místa. Radujte se. Dělejte to s radostí, ne s nechutí,
ale štědře.

