Smyslem Proměnění je stát se planoucím ohněm Božské
Lásky
Kázání během Svaté hodiny ve čtvrtek 6. 8. 2020 na Svaté Hoře
P. Montfort Okanwikpo, SHL

ÚVOD:
Když slavíme svátek Proměnění Páně, kéž nás Bůh promění, abychom byli tím, čím On chce,
abychom byli.

KÁZÁNÍ:
Mé jho netlačí, mé břemeno netíží. Jho, které mi Bůh dal nést, břemeno, které mi Bůh dal nést, je
břemeno Mše svaté, Eucharistického slavení. Co děláme na Mši svaté? Modlíme se a jíme. Nic víc
než tohle: modlíme se a jíme. Je to snad břemeno, modlit se a jíst? Ne, je to potěšení. Takže tedy kříž,
který mi Bůh dal nést, je křížem spočívajícím v tom, že jím. Jím tu nejlepší stravu – samotného Boha,
jím Boha. A víte co? Když já jím Jeho, On jí mě, přijímá a stravuje mě. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji
ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno, že ses pro mě učinil pokrmem. To, co mi Pán řekl při tomhle
svátku Proměnění, je to nejúžasnější. „O tomto svátku Proměnění jsem tě proměnil, změnil jsem tě v
to, co chci, abys byl.“ Kdo jsem? Všechno, co Pán myslí, všechno, co Pán má v plánu, všechno, co
pro mě Pán dělá – to nejlepší. To nejlepší, co kdy udělal pro kohokoliv od stvoření světa.
Proto vás prosím, moji drazí bratři a sestry, milujme Ho, buďme Mu vděční, uctívejme Ho, klaňme
se Mu, děkujme Mu, buďme před Ním v prostraci, přivádějme všechny k Jeho lásce, dělejme všechno,
co je v našich silách, abychom přivedli všechny k Boží lásce. Přiveďme k Němu nejprve sami sebe,
celého sebe.
Vzpomínáte, co Pán řekl v přislíbeních: „Až ďábel uvidí oslnivě zářící paprsky obětí Lásky, pak už
to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě v pekle.“ Oslnivě zářící
paprsky. Záměrem Boha tedy není jen proměnění samotného Ježíše Krista, ale proměnění nás
samotných v oslnivě zářící paprsky, oběti Lásky. Oslnivě zářící paprsky obětí Lásky. Proměnit nás v
Jeho Božské světlo, Božskou nádheru.
Pamatujte, že když Michael bojoval s ďáblem a vyhladil ho z nebe, nebylo to pistolí, mečem, kulkou.
Po té válce, kterou Michael bojoval a vyhrál, v té chvíli už nebylo po Luciferovi v nebi ani stopy.
Stejně máme bojovat my tady na zemi. Bojujeme světlem, světlem Boží nádhery, světlem Boží slávy,
světlem Boží přítomnosti, Jeho Božskou přítomností. Jste připraveni k boji?
„Vezmi mé ubohé zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé
lásky.“ Jste připraveni být tím, čím máte být? Planoucím ohněm Božské lásky. Jste připraveni? To je
smyslem proměnění.
Bůh je světlo. Bůh je Láska. Planoucí oheň Božské lásky v sobě slučuje všechno: Bůh je světlo, Bůh
je Láska. Planoucí oheň Božské lásky, stravující oheň Božské lásky. Tímto ohněm, tímto plamenem,
tímto světlem zničíme všechny síly temnoty, špatnosti, nenávisti, hříchu, zla. Tento oheň není něco,
co neseme v ruce, jako svíčka nebo pochodeň. Tento oheň je něco, čím se stáváte. Vy jste tím ohněm.
Vy jste tím světlem. Kristus řekl apoštolům: „Vy jste světlem světa. Vy jste solí země.“ To je to, o co
v modlitbě prosíme: „Vezmi mé ubohé zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane
planoucím ohněm tvé lásky.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno, že jsi
mě přijal, abys mě proměnil, abys mě proměnil v planoucí oheň své Božské lásky.

Vzpomeňte si, že Bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu a podobě lásky. Jste připraveni být
proměněni? Potom už se nikdy nemůžete vrátit k temnotě, už se nikdy nemůžete vrátit ke zlu, už se
nikdy nemůžete vrátit ke špatnosti, už se nikdy nemůžete vrátit ke hříchu, už se nikdy nemůžete vrátit
ke smilstvu, už se nikdy nemůžete vrátit k cizoložství, k modloslužbě, už se nikdy nemůžete vrátit k
nečistotě, už se nikdy nemůžete vrátit k ničemu, co uráží Boha.
Bože, můj Bože, má Lásko, nikdy ti nemůžu dost poděkovat za to, co jsi učinil pro mě a pro svou
rodinu Dvou Srdcí Lásky. Celý svět čeká, až se zjeví děti světla. Vyjděme tedy teď k tomu, abychom
žili tento život. Nehleďte na lidi, když jsou čtyři hodiny odpoledne, padněte na tvář do prostrace, ať
jste kdekoliv.
Pane, kéž celý svět přijde na tvé svaté místo a je proměněn, proměněn v tebe, planoucí oheň tvé
Božské lásky. Kéž se všichni na zemi, všichni na nebi, všichni pod zemí shromáždí kolem Vítězných
Dvou Srdcí Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
Děkuji ti, můj Bože, zejména za ten svátek, který dnes slavíme, svátek Proměnění Páně, a zejména
za jednotu Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, kterou oslavujeme každý čtvrtek. Pane, zasvěcujeme ti
všechny, kdo přicházejí na Ugwu-Nso, i ty, kteří tady teď pracují. Pane, spas je všechny, zmocni se
srdcí jich všech a sjednoť je se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Ježíše a Marie. Pane, dávám
ti celé stvoření, celou Církev, celé lidstvo.
Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, shlédni na tyto své syny a dcery, které jsi svolal, aby žili a milovali
tento život. Můj Bože, odstraň, odejmi a znič každou překážku v jejich cestě, ať je to nemoc, ať je to
slabost, Bože, a dej svému lidu nové srdce, novou mysl, novou duši. Všechna chvála a sláva náleží
tobě, můj Bože, má Lásko, mé Všechno. Lidské proměnění našich duší znamená také proměnění
našeho prostředí. To je smyslem práce, kterou nyní konáme, abychom proměnili toto místo v to, čím
má být: místem prostrace, to je všechno. Shrnutím je: místo prostrace. Každý může kdykoliv padnout
na tvář do prostrace, kdekoliv tady na Ugwu-Nso, a klanět se Bohu, který je všudypřítomný,
všemohoucí. Proto se usilovně snažíme, abychom dali tyhle věci do pořádku, abychom učinili UgwuNso tím, čím má být.
Můj Bože, proměň nás, proměň Ugwu-Nso, proměň všechno. Nakonec odsud Bůh vyšle svou moc a
uspořádá všechno. Budou nová nebesa, nová země, všechno bude proměněno. Všechno bude tak, jak
to chce Bůh. Řekněte Amen.

