
Hlas svatého Jana Křtitele nikdy neumírá 

Kázání při Vigilii na svátek Umučení sv. Jana Křtitele 

v sobotu 29. 8. 2020 na Svaté Hoře 

P. Montfort Okanwikpo, SHL. 

 

Nikdy nepřestanu Bohu děkovat za Jeho nekonečnou lásku a milosrdenství a především za to, že si 

nás vyvolil, abychom uskutečnili Jeho misi Dvou Srdcí Lásky. Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, 

všechna chvála, všechna sláva, všechna čest náleží Tobě nyní i na věky věků. Amen. 

Když slavíme tento velký svátek Umučení Jana Křtitele, vzpomínáme na to, proč Jan žil a proč zemřel: 

všechno (to bylo) pro Krista. Jan je tím svatým, o kterém sám Kristus prohlásil, že je největší ze všech, 

kdo se narodili z ženy (Matouš 11,11). On byl tím Hlasem volajícího na poušti. Kde byla ta první 

poušť, na které Jan volal? Už v Alžbětině lůně. Nezastavitelný Jan, už když byl v lůně, kázal z lůna a 

jeho matka byla užaslá, poslouchal a poskočil (radostí) v Duchu. Když byl zatčen a uvržen do vězení, 

kázal i z vězeňské jámy, jeho ústa tam nebylo možné umlčet. 

Volal i z té jámy a ten zoufalec Herodes občas přišel a poslechl si ho. Je jisté, že kdykoliv Jan kázal 

a Herodes poslouchal, něco se v něm změnilo. Herodias tyto změny nesnášela. Nemohla Jana umlčet. 

A co se tedy stalo? Naskytla se příležitost, (její) dcera byla odbornicí na vyzývavé, svůdné tance, 

naučila se je a provozovala je, stala se profesionální nevěstkou – uměla svádět pohyby svých boků, 

zadku – dokázala Herodovi poplést hlavu tak, že ztratil veškerý rozum, (v době,) kdy vládce mohl 

říci: „Chci ti dát polovinu svého království.“ To království nebylo královstvím stromů, ale čeho? Lidí. 

On jí je mohl dát! 

Dovedete si představit, jak Buhari (prezident Nigérie) řekne malému děvčeti: „Dám ti, o cokoliv mě 

požádáš, i polovinu svého království“? Hrozné! Strašné! A ta hloupá dívka nepožádala o žádný zisk. 

Požádala o zničení, protože to, co je znepokojovalo, bylo co? Hlas toho muže, který i když byl v 

kobce, stále kázal. Nezastavitelný Hlas. Rozhodly se tedy, že použijí jakýkoli prostředek, aby ho 

dostaly, to znamená, aby zničily ten Hlas. Podařilo se jim to? Ne. Protože jeho slovo už vyšlo do 

celého světa. Kéž Bůh i nadále žehná a chrání svůj lid. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. 

Děkuji ti, mé Všechno. 

Jan k nám promluvil. Náš milovaný Jan Křtitel. 

„Můj synu, má lásko, chci, abys naslouchal svatému Janu Křtiteli. Má ti dnes hodně co říci.“ 

Můj milovaný svatý Jene, vítám tě a děkuji ti, že jsi přišel ke mně promluvit, jsem naprosto připraven 

poslouchat a udělat všechno, co mi řekneš od mého Boha, mé Lásky, mého Všeho, od Ježíše Krista, 

od Nejsvětější Trojice Lásky. 

„První věcí, kterou ti musím říct, je, že bys měl znát pravdu o sobě samotném a pravdu o Bohu.“ Toto 

dvojí je jedním. „Ty pocházíš od Nejsvětější Trojice, pocházíš od Ježíše Krista, pocházíš od Otce, 

pocházíš od Ducha Svatého, jsi Láskou v Otci, jsi Láskou v Synu, jsi Láskou v Duchu Svatém, jsi 

Láskou v Nejsvětější Trojici. Už se nechvěj! Buď si naprosto jistý a pevný, buď tím, čím jsi: Láskou 

v Nejsvětější Trojici. Nejsvětější Trojice je Láska, Bůh – Láska, Bůh – Láska, Bůh je Láska, 

Nejsvětější Trojice je Ten, který je, Bůh Lásky, jeden princip, jeden zdroj, jeden zákon, jeden čin, 

jedna láska, jednota, jednota, jednota, říkej to nekonečně mnohokrát: JEDNOTA. 

Ty jsi v jednotě s touto jednotou. Tvá práce je jednota, tvá přirozenost je jednota, ty máš přinést 

jednotu do světa, jednotu Boha s člověkem, jednotu Stvořitele s Jeho stvořením, jednotu všech srdcí 

se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Ježíše a Marie, jednotu všech duší s Bohem, jednotu všech 

ras, kultur, jazyků a barev. Prosím, vnes do celého stvoření to, čím ty sám jsi v Bohu: soulad, 



sjednocení, jednotu. To je možné jen skrze lásku. Láska znamená sjednocení. Ty jsi láska, ty jsi 

sjednocení, nebuď slabý! Nemáš žádný důvod být slabý! Ty nejsi obyčejný člověk, moc, která je v 

tobě, není lidská moc, ale Boží moc. 

Ty pocházíš od Boha a vracíš se zpět k Bohu. Neboj se, neznepokojuj se, nenech se unavit. Otevři 

oči, abys viděl, čím jsi, otevři uši, aby slyšel, čím jsi, otevři srdce, abys přijal, čím jsi. Neodmítej to, 

nevzdoruj, nedělej kompromisy, buď pravdou. Boží pravda, Boží pravda není diplomacie, diplomacie 

potřebuje dělat kompromisy, kompromis znamená oslabit principy, vede k rozředění. Nemůžeš ředit 

Boží pravdu. On jediný je Bůh, nemůžeš ředit Svrchovaného. 

On jediný je svrchovaný, nemůžeš ředit Svrchovaného. Svrchovaný, Jeden a Jediný nemůže být 

zředěn, nelze s ním dělat kompromisy. Je to buď, a nebo – není to jedno, (nemůže to být) jakkoliv, 

ne! S Bohem to takhle není. On je svrchovaný. Pravda o spáse duší je svrchovaná pravda. Nepřipouští 

žádný kompromis, zředění nebo dvojsmyslnost. Není to pokus-omyl. Je to svrchovaná pravda. 

Má lásko, nazývám tě svou láskou, nazývám tě svým vším. Buď tím, kým jsi, cokoliv menšího 

neodpovídá pravdě. Ty pocházíš od Boha, nemáš se čeho bát, nemáš se koho bát. Boží láska z Boží 

lásky, světlo ze světla, Boží světlo z Božího světla, pokoj z pokoje, Boží pokoj z Božího pokoje. 

Nedovol nikomu, aby se snažil, nebo aby se mu dokonce podařilo uzurpovat ti toto dílo, toto poslání 

Dvou Srdcí Lásky. Zaradoval jsem se, když jsem viděl Dvě Srdce Lásky.“ 

Janovou radostí bylo vidět Dvě Srdce Lásky. Kde Jan viděl Dvě Srdce Lásky? Když byl ještě v 

Alžbětině lůně, byl v lůně a viděl Dvě Srdce Lásky – Ježíše a Marii, jak přicházejí Alžbětu navštívit. 

„Zaradoval jsem se, když jsem viděl Dvě Srdce Lásky – Srdce Ježíšovo a Srdce Mariino – srdce Boha 

a srdce člověka, jak jsou sjednocena…“ Svatý Jan Pavel to nádherně vyjádřil. Řekl: „Božské Srdce 

Ježíšovo se vyvíjelo pod Srdcem Mariiným.“ Mateřské lůno je pod srdcem, Ježíšovo Srdce bilo v 

lůně, přímo pod Srdcem Mariiným. 

„…Radoval jsem se a tančil jsem, když jsem ještě byl v lůně své matky. Má matka byla naplněna 

Duchem Svatým a vykřikla to, co jsem já sám viděl: Můj Pán a můj Bůh, Matka mého Pána a mého 

Boha. Je toho hodně, co ti mám říct a ohledně čeho tě mám varovat, nedělej s nikým a s ničím žádné 

kompromisy. S kompromisy ničeho nedosáhneme, ale budeme odkládat a zvětšovat utrpení. 

Pronásledování je cestou pokroku. Nelekej se tedy pronásledování. Přijmi je, vítej je. Jsi jako beránek, 

pocházíš od Beránka Božího. Předtím, než jsem já, Jan, byl poslán, abych ukázal na Beránka, než 

Bůh Otec promluvil z nebes, poslal mě, abych připravil Beránkovi cestu. Musíš zůstat tichý a pokorný, 

milující a milý. Já ti nevytvářím pravidla, já ti jen říkám to, co jsem byl poslán ti říct. 

Připravuji pro tebe cestu. Kamkoliv jdeš, tam jsem ti já už připravil cestu. Jdi v pokoji a lásce. Jdi s 

tím, čím jsi: Boží láskou a Božím pokojem. Budeš mít veškerý úspěch. Pocházíš od Něj, od mého 

Ježíše Krista, a jsi s Ním jedno, bez Něho nejsi ničím. Svět na tebe čeká. Vyjdi a hlásej pravdu. Vyjdi 

a nech pravdu vládnout. Vyjdi a nech lásku vládnout. Vyjdi a domáhej se všech duší, které pro tebe 

Bůh připravil, aby s tebou spolupracovaly. Nepřenechávej Zlému žádnou duši, která ti byla svěřena. 

Zlý je stále velmi aktivní. Ať s tebou mají přímý kontakt a zůstávají s tebou v kontaktu. Ty jsi jejich 

zárukou bezpečí. Bojuj, abys je všechny ochránil po svém boku, ve svém srdci. Nepřenechávej 

žádného z nich vlivu tohoto světa, vlivu nepřítele. 

Na celém světě se konají přípravy na toto poslání, na tvé poslání, na vládu lásky Srdcí Lásky, na 

obnovení jednoty celé Církve, celého světa na základě Nejsvětější Eucharistie a Modlitby Dvou Srdcí 

Lásky. 

Toto dvojí můžeš nazývat Dvěma Srdci Lásky: Eucharistie a tato Modlitba – Dvě Srdce. Ježíš, Maria 

– Dvě Srdce. 

Obnova Církve, obnova světa a celého stvoření na základě Nejsvětější Eucharistie a této modlitby 

Dvou Srdcí Lásky. Lidé ve světě nevidí slávu a účinky této modlitby, největší ze všech modliteb, 



protože jí Bůh připsal veškerou hodnotu, veškeré požehnání a milosti, veškerou lásku a vítězství a 

účinnost. Duše v nebi a v očistci, čistí duchové, andělé a svatí vidí účinnost této modlitby. Je to 

Modlitba. Nazývej ji Modlitbou. Modlitbou. Modlitbou. 

Nebuď slabý, nenech se unavit. Pocházíš od Boha a moc, která je ti dána, je Jeho moc, není to lidská 

moc. Nedovol nikomu a ničemu tě odradit nebo vyrušit. Kráčej pevně a neotřesitelně po této 

královské cestě Srdcí Lásky. Bůh tě vyvolil a poslal k pozvednutí celého lidstva. Nedej se sklíčit 

nedostatkem přijetí, pronásledováním ani nenávistí vůči tobě a tomuto dílu. Je to cesta, kterou Bůh 

vyvolil a ustanovil pro vítězství a vládu. Což není určeno, že Kristus musí trpět a tak vejít do své 

slávy? Převezmi plně řízení a starej se o vládu Srdcí Lásky, starej se o Společenství, o úctu (ke Dvěma 

Srdcím Lásky) a Modlitbu tak, přesně tak, jak ti to Bůh svěřil, abys to dělal. Nedovol nikomu, aby do 

toho něco přimíchával nebo to ředil (jinými) prostředky a vlivy. Já jsem nekompromisní hlas, který 

mluví a volá na poušti.“ 

Jan vyjádřil velmi jasně, že je nekompromisním hlasem, který mluví a volá na poušti. „Vyrovnejte 

cestu Pánu! Je potřeba vyrovnat cestu Pánu, jeho Lásce. Ty jsi Láska. Přijmi své jméno: Láska. Ujmi 

se své role: Lásky. Konej svou práci: Lásku. Naplň své poslání: Lásku. Ať láska vládne! Ať láska září! 

Ty jsi láskou v Nejsvětější Trojici Lásky. Celý svět čeká, celé stvoření čeká, celá Církev čeká. Prosím, 

už se neskrývej. Byl jsem poslán od Věčného Otce, od Ducha Svatého, abych přišel a představil 

veřejnou službu. Začni znovu. Jdi do toho s plnou Boží silou, se vším, co jsi a co máš. Buď připraven.“ 

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest náleží tobě nyní i na 

věky věků. Amen. 

Pán mluví: „Uč všechny, kdo tě následují, aby milovali všechny a vážili si všech, ale aby se nikoho 

nebáli, aby se nebáli ničeho, jen Pána. Jediné, z čeho by měli mít strach, je hřích, zloba a špatnost, 

ale ne pronásledování, ať už od kohokoliv. Nebojte se žádného pronásledování. Oni všichni jsou 

velmi vzácní, opatruj je, miluj je. Opatruj je tak, jak Já opatruji tvou duši. Miluj je tak, jak Já miluji 

tebe, a miluj je tak, jak Já miluji sám sebe. Oni všichni jsou moji a já jsem jejich. Ať se mnou vždycky 

zůstávají sjednoceni v Lásce.“ 

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. 

„Půjdeš všude, ale když ti někam nedovolí vstoupit, netrap se. Můj Duch Svatý má plnou kontrolu, 

protože nakonec moje Srdce Lásky, moje Láska musí vládnout všude a v každé duši. Všechny duše 

patří mně. Dočasné nezdary by tě vůbec neměly odradit ani znepokojit, tebe ani členy mé Lásky. Já 

jsem Ten, který jsem, Bůh Lásky. Jdi a setkej se s lidmi, kteří přišli, aby tě viděli. Přijmi je a uč je, 

aby byli s tebou.“ 

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání, všechna čest náleží tobě nyní i na věky věků. 

Amen. 

„Děkuji ti, že jsi přišel mě vyslechnout, byl jsem poslán od Boha, abych k tobě mluvil o tom, co se 

stane v blízké budoucnosti, Bůh rozhodl, že způsobí na tváři světa ohromné změny. Je to proto, že se 

chce sám starat o svůj svět, to znamená, že chce sám pást své stádo, to znamená, že chce přivést Vládu 

své Lásky, jak to plánoval od věčnosti. Proto tě poslal do světa: abys žil, modlil se a kázal Jeho Lásku 

k celému světu. Ale tvé ústřední místo je v srdci Církve, Katolické církve. 

Svět stejně jako Církev zažije ohromné změny. Nikdo nebude moci tyto změny zastavit. Ale prosím, 

pracuj a modli se a čiň oběti, aby síly zla neměly ve světě navrch. 

Buď tedy prosím silný a nekompromisní v modlitbě a v kázání a v obětech pro vládu Lásky v srdci 

Církve, v srdcích členů Srdcí Lásky, v celé Církvi. Nenech se znepokojit od těch zlých lidí, poslaných 

od Satana, kteří se snaží v křesťanském společenství ustanovit vládu Satana, kteří uctívají Satana 



namísto Boha, když dosazují na trůn hřích, nemorálnost, homosexualitu, vraždy, potraty, lži… Místo 

toho, aby naslouchali a konali to, co chce Bůh, konají svou vlastní vůli.“ 

Svatý Jene Křtiteli, děkuji ti za tahle slova. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé 

Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest, všechno díkůvzdání náleží tobě nyní i na věky 

věků. Amen. 

Nyní se musíme bez kompromisů postavit čelem ke svému poslání. Nekompromisní hlas, který nelze 

umlčet, ani když mu setnou hlavu. Když mu byla sťata hlava, hlas nezemřel. Když mu byla sťata 

hlava, hlas nezemřel! 

Když něco řeknete uším a uši odmítnout slyšet, useknete hlavu. A co se stane? Uši půjdou spolu s 

hlavou. Ale hlas nepůjde spolu s hlavou! Takhle je to s hlasem, hlas pokračuje, hlas už je vysloven, 

hlas pokračuje stále znovu a znovu a znovu. Každé slovo, které je vysloveno, je posláno a jde dál. 

Proto svatý Pavel řekl: „Bůh nevezme své slovo zpět.“ (To slovo) už tam je, je vysloveno. Jakmile je 

vysloveno, vyjde. Ten hlas, to slovo nemůžete zavolat zpět. Nemůžete ho přivést zpět. Už je dáno. 

Už je vysloveno. 

Proto nepolevujme. Použijme moc, (kterou máme) od Boha, abychom sloužili všem a zachránili 

všechny, zakotveni přímo v Srdci Boha, Nejsvětější Trojice Lásky, zakotveni ve Dvou Srdcích Lásky 

Ježíše a Marie, pevně postaveni přímo v srdci Katolické církve, v samém srdci lidstva, v srdci stvoření, 

přitahujme všechny k Boží lásce. 

Kéž Bůh žehná celému svému stvoření, celé Církvi, Papeži, biskupům, kněžím, řeholníkům, 

apoštolům, celému stvoření a kéž zachrání všechny. Prosím tě, ó Pane. 


