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Vstoupili jsme tady na Svaté Hoře do nové fáze budování. Stavíme ne pouhou budovu, ne pouhou
stavbu – to, co stavíme, je Boží Trůn. Boží trůn na zemi. Prvním skutečným Božím Trůnem na zemi,
nejdokonalejším stvořením, je Maria. Proto Bůh řekl: „Já nebydlím v domě vystavěném lidskýma
rukama. Co pro mě můžete vybudovat?“
A tak když nakonec ve Starém Zákoně Bůh chtěl, aby pro Něj lidé postavili místo, kde bude mít trůn,
On sám stanovil veškeré požadavky. Nebyla to žádná lidská vynalézavost. Bylo to zcela z Božské
inspirace, dokonce i rozměry, konstrukce a materiály byly dány Bohem a Bůh inspiroval dělníky,
vybíral si je. Práci pro Boha nemůže dělat kdokoliv. Cherubové, svatostánek, stan, dokonce i když to
nesli a padalo to – „Nesahejte na to!“ Někdo přišel a chtěl to podepřít, aby to nespadlo, a co se stalo?
Byl zabit, zemřel.
Kéž nám Bůh dá milost, abychom Ho poslouchali a stavěli pro Něj tak, jak to chce On, ne jak to chtějí
lidé. Neustále tady říkám dělníkům: „Nepracujte pro nás tady tak, jak se to líbí vám, podle svých
nejlepších nápadů. Až dokončíte práci, půjdete domů, ale my tady budeme žít. To, co děláme pro
Boha, musí být nad hranicí, vyšší než co? (Musí to být) více než co?
Nějaký filozof napsal knihu „Celek je vše“, ale existuje něco, co je ještě víc než celek. Co je víc než
celek? To je filozofická otázka. Celek a nekonečno – nekonečno je víc než celek. Protože abyste
poznali celek, musíte jít k hranici – celá Nigérie, celá Afrika, ale nekonečno nemá žádné hranice.
Takže to, co tady stavíme pro Boha, je nad hranicí dokonalosti. Není to jen dokonalé, ale nad hranicí
dokonalosti.
Boží Trůn musí být s Bohem natolik spojen, aby mohl být identifikován, být stejný, být jedno s
Bohem, aniž by byl Bohem. Bůh je nad hranicí dokonalosti. On je prostě Bůh. On je nad hranicí
dokonalosti. Pokud nazvete Boha dokonalou pravdou, dokonalým čímkoliv, už Mu dáváte omezení,
On je nad všechny tyhle dokonalosti. Boha nemůžete omezovat. Nemůžete se dostat k hranicím Boha.
Boha nemůžete popsat. On je nepopsatelný. Boha nemůžete pochopit. On je nad chápání, On je nad
porozumění. On je nade vším, nač můžete myslet. On je vše.
Nic není jako Bůh. To bylo jméno, které použil Michael, když šel do války: „Kdo je jako Bůh?“ Nikdo
není jako Bůh, není možné srovnání. I ten pojem „Nejvyšší bytost“ je naprosto nedostatečný. Protože
když má být nejvyšší, patří k určité kategorii. Bůh nepatří do žádné kategorie. Nemůžete ho ničím
ohraničit. Nejvyšší sněm znamená, že existuje mnoho sněmů a tento je nejvyšší. Nejvyšší bytost
znamená, že existuje mnoho bytostí a tahle je nejvyšší bytostí. Bůh není jednou z mnoha bytostí. On
je prostě Bůh!
Takže my tady stavíme to, co nás Bůh požádal, abychom postavili: „Postavte mi Trůn“. Musí to být
nad veškerou dokonalost. Nad veškerou přesnost, nad veškerou míru, nad veškerou představivost. To
nejbližší, na co můžete pomyslet, je Maria. A Ježíš o Marii řekl: „Když vezmeš všechno stvoření
dohromady a postavíš Marii na jednu stranu a celé stvoření na druhou stranu…“ Jakou to bude mít
váhu? „Celé stvoření je jako jeden list, Maria je jako les. Celé stvoření je jako kapka vody, Maria je
jako oceán.“ Není tedy možné žádné srovnání!
To, co tady budujeme, je nad hranicí dokonalosti. Jediný způsob, jak to udělat, je prostě dělat všechno,
co vám On řekne. Udělejte všechno, co vám řekne – to je všechno. A On sám z toho učiní to, co z
toho má být. „Co máš?“ – „Mám pět bochníků chleba a dvě ryby.“ – „Přines to!“ A co z toho potom

vzešlo? To je nad rámec toho, co mohou udělat lidé. Poté, co se najedli – pět tisíc mužů, nepočítaje
děti a ženy – toho, co zůstalo, bylo více než toho, co bylo na začátku: dvanáct plných košíků.
Takže až dokončíme to, co tady budujeme, Bůh s tím udělá něco, co s tím nemůžete srovnat, co si
nedokážete představit. Ale je potřeba to udělat dokonale, nad veškerou dokonalost, jak to chce On.
Jen dělejte všechno, co vám řekne. Nad veškerou dokonalost… Nemůže to být něco, co dělají lidské
bytosti, je to víc než lidská práce. Tahle práce je Božskou prací. Používáme lidské řemeslníky, ale
není to lidská práce, je to Božská práce. Co máme v Eucharistii? Mouku smíšenou s vodou, to je
všechno. A co se z toho potom stane na oltáři? Bůh! Celá Ugwu-Nso musí být zcela eucharistická.
Páté tajemství Lásky: Boží věčný, nejvyšší, první i konečný plán je sjednotit a zachránit všechno v
Kristu, všechno na nebi i na zemi, v jednotě se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky
Ježíše a Marie skrze Eucharistické slavení Mše svaté a Eucharistickou Adoraci s modlitbou Dvou
Srdcí Lásky.
Ne nějakou jinou modlitbou. Žádnou jinou modlitbou než touto. Tak jako žádné jiné slavení než
Eucharistické, žádné jiné není. Neexistuje žádné jiné řešení, a proto žádné směšování, žádné
směšování. Každým směšováním se to řešení umenšujete. Cokoliv, co k němu přidáte, je buď
umenšení, nebo odstranění. Buď ho umenšujete, nebo ho odstraňujete.
Chci vám tedy říci, že jsme vstoupili do fáze, kdy stavíme Boží Trůn na zemi. Tento Boží Trůn je
potřeba stavět přesně tak, jak to Bůh chce. Jinak ho Bůh nepřevezme, až ho dostavíme. Když vás
požádám, abyste mi uvařili jídlo, řeknu vám, co mi máte uvařit, a vy uvaříte něco, co máte rádi vy, to
nejlepší jídlo, které umíte uvařit, já to nebudu jíst. Uvařili jste něco, co máte rádi vy, tak si to vezměte.
Ale pokud to uvaříte tak, jak jsem vás požádal, abyste to uvařili, tak řeknu: „Ano, to je to, co chci.“
„Tohle je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení, protože nemůže konat svou vlastní vůli, ale koná
mou vůli.“ Konejte Boží vůli dokonale. Žádné zmatky. To je dokonalost. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji
ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

