Vstoupili jsme do posledního dne nejhoršího roku
Kázání při Vigilii ve čtvrtek 31. 12. 2020 na Svaté Hoře
P. Montfort Okanwikpo, SHL

ÚVOD
Moji drazí bratři a sestry, ve vší pokoře musíme poděkovat Bohu, že nám dal tu milost, že nám dal
Dvě Srdce Lásky, nyní je čas boje, nyní je čas vítězství, nyní je čas triumfu. Tento modlitební život
je bojem, je vítězstvím, je triumfem. A tady na Ugwu-Nso je místo, hlavní místo boje, vítězství a
triumfu na celém světě. Jako archanděl Michael bojoval v nebi, tak my musíme bojovat tady pomocí
mší a adorací, bez rozptylování. To je nejvyšší Boží vůle pro mne, pro vás, pro nás, pro všechny, kteří
přicházejí na Ugwu-Nso.

KÁZÁNÍ
Jsme šťastní, že jsme vstoupili do posledního dne tohoto roku pláče, roku zkoušek, roku zkázy, roku
téměř zničení, (ke kterému došlo) velmi malou věcí: kostely zavřené, baziliky zavřené, poutní centra
zavřená, mše zakázané, svaté přijímání zakázané. Neuvěřitelné. Nejhorší rok, ale tento nejhorší rok
zrodí rok slávy, rok vítězství, rok triumfu. Sbohem, 2020. Jediný rok za posledních dvacet let, kdy
jsme nejeli do Říma na slavnost Dvou Srdcí Lásky. Nyní rok 2021 bude rokem Dvou Srdcí Lásky.
Řekněte Amen. Protože Bůh odstranil zátarasy, balvany, těžké kameny, které zakrývaly místo, kde
mě pohřbili. Nyní vstanu z mrtvých. Byl jsem žijícím mrtvým, jako George Floyd jsem celé ty roky
křičel: „Nemůžu dýchat, nemůžu dýchat.“ Oni na to nedbali. Nechtěli, abych žil, nechtěli, abych
zemřel. Srdce Lásky musí růst, ne zemřít. My nyní musíme žít. Řekněte Amen.
Srdce Lásky musí vládnout, musí triumfovat, musí. Protože to je nejvyšší a věčná vůle Boží. Děkuji
ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Ale na druhé straně to byl ten nejúžasnější
rok, byli jsme přinuceni zůstat zde a žít tento život dokonale a přišli jsme do bodu, kdy jsme jeden
nebo dva milimetry, jednu nebo dvě sekundy od dokonalosti, kterou nám Bůh přikázal, nařídil, po
které touží. Dnes je tedy poslední den na to, abychom odsunuli, vykořenili, vyloučili všechno a
všechny, co nám brání (žít tento život) na sto procent. Tady na Ugwu-Nso díky Bohu vstupujeme do
nového roku se sto procenty. Uzavíráme starý rok se sto procenty a vstupujeme do nového roku se
sto procenty. A to je potřeba si udržet, ne jít nazpět, spíše bychom v tom měli růst. Když se voda vaří
na 100 °C, vzniká vám pára. Pro páru nejsou žádné hranice, ani nebe není hranice. Nebe je počátkem,
nebe je místem startu. Nezačínáme od nuly, začínáme od sta procent. Tam začíná vypařování – na sto
procentech, a pak pokračuje. Začínáme tedy od sta procent. Odpusťte, vezmeme s sebou každého, ale
ne v autě, ne na lodi. Protože v této lodi jsou jen lidé, kteří mají sto procent, ale ta loď má provazy,
řetězy, magnet, lana, tažnou sílu – táhne všechny s sebou tam, kam pluje, k cíli – ke sjednocení se
Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má
Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
Byl to jeden z roků, kdy se toho nejvíce stalo, rok slz, miliony lidí byly pohřbeny, tisíce umírají každý
den – kolik jich jde do nebe? Nyní v tomto novém roce už žádné další duše nepůjdou do pekla, a
znamením toho bude, že budeme tady na Svatých schodech patnáct minut předem. Už neexistuje
nebezpečí, že bychom přišli pozdě. Zpoždění už je věcí minulosti. Teď můžete říci,… když si
vzpomenu, jak jsem se opozdil… teď už nikdy více. Píseň: „Dříve jsem byl mladý, ale teď jsem starý,
a nikdy jsem neviděl, že by se Pán změnil“. Pán se nikdy nemění, On má stálou vůli sjednotit nás se
Sebou, to se nikdy nezmění. To, co nejvíce obdivuji na našich cestách, je navigace. Prostě zadáte cíl
a ona vás tam musí dovést, nezáleží na tom, že na cestě uděláte chybu, ona vás musí dovést k cíli.

Takhle musíme zacházet s každou duší. Ponechat jim svobodu, ale zároveň zajistit, že dojdou k cíli –
ke sjednocení se Dvěma Srdci.
Ach, jak bych si přál, aby každý viděl tamhle tu sochu Svaté Rodiny.

Bůh dal svatému Josefovi svobodu, aby učinil rozhodnutí, on byl v agónii rozhodování. Člověk je
odsouzen ke svobodě. To je váš kříž, že jste svobodní, že se musíte rozhodovat. A rozhodnutí je
pokaždé spojeno s utrpením. Bůh nám tedy pomohl se rozhodnout, jak o to prosil mladý Šalomoun:
dej mi naslouchající srdce. Nechoďte po cestě po svých vlastních nohou, svatá Terezie říkala: „Já
jdu do nebe, ale ne po svých vlastních nohou, já budu do nebe donesena“ (píseň v jazyce igbo),
Maminka mě musí donést do nebe. Maminko, přijď a nes mě.
Během světové války bylo nejhorší utrpení jedné matky – na její dům spadla bomba a ten dům se
zřítil. Děti byly uvnitř a matka byla na zahradě. Oheň… Hrozné, strašlivé, hořelo a dům se zřítil. Otec
byl vojákem, odešel do války. Děti křičely, matka běžela k domu, aby je zachránila. A co se stalo?
Plameny byly příliš vysoké, kdyby skočila dovnitř, aby je zachránila, byla by to sebevražda. Šla k
tomu ohni, pak uskočila a zase tam šla, a děti křičely: „Mami, mami, my tady hoříme! Mami, my
hoříme!“ A ona tam nemohla skočit. Stále znovu zkoušela se tam dostat… dokud hlasy dětí neustaly.
Viděla, jak celá její rodina uhořela. Dokud nezemřela, každou noc slyšela ty hlasy. Téměř z toho
zešílela. Byla z toho napůl šílená. To je nářek, který by měl slyšet každý z nás – nářek duší, které na
nás křičí: „Prosím, pomoz mi z tohoto ohně!“
Poprvé jsem slyšel tenhle nářek, když jsem byl na základní škole, šel jsem do školy, bylo to druhého
listopadu a já jsem šel kolem hřbitova. Slyšel jsem nářek, zástup, který křičel: „Prosím, pojď sem a
vysvoboď nás svými modlitbami!“ Nemohl jsem jít dál do školy, vešel jsem tam a modlil jsem se,
modlil jsem se a modlil, a když jsem chtěl odejít, ony řekly: „Prosím, neodcházej.“ Slyšel jsem mi
mnohé z nich slibovaly: „Pokud mě vysvobodíš, nikdy na tebe v nebi nezapomenu.“ To je ten největší
poklad, jaký tady na zemi máte – duše, kterým jste pomohli do nebe, ony na vás nikdy nezapomenou.
Nikdy na vás nezapomenou. Nikdy na vás nemohou zapomenout. Proto duše spravedlivých budou
zářit více než hvězdy. Děkuji ti, můj Bože.
Takže ten největší poklad, jaký nám Bůh dal, jsou duše, tím největším bohatstvím jsou duše. Ježíš
řekl: „Můžu-li zachránit všechny duše, co je nemoc, co je malárie, co je rakovina, co je covid – není
to nic. Co je bezdětnost… Neexistuje už žádný problém.“ Jakmile Bůh zachrání všechny duše, nebude
už žádný problém, protože každý problém, který ďábel způsobuje, má za cíl zkázu duše. Proto působí
problémy, aby byly duše zatraceny. To platí pro každý ďáblův podvod, on vám dá peníze, potěšení,
moc, a jeho cílem je zničit vaši duši. Pokud už ďábel nemůže ničit duše v pekelném ohni, je zničen.
Já mám tuto moc od Boha. Nyní, můj Bože, má Lásko, mé Všechno… V jazyce igbo je jedno přísloví,
že někdo prosí o olej, aby mohl opražit palmové oříšky a rozžvýkat je, a tak získat olej. Když prosíte
o olej, abyste mohli žvýkat palmové oříšky – k čemu to je, chtít olej, abyste mohli žvýkat palmové
oříšky, když olej pochází právě z těch palmových oříšků.
Bůh nám dal tuto moc, toto poslání k záchraně všech duší – kéž se uskuteční tvá nejsvětější a
nejkrásnější vůle. Nyní tě prosíme, Pane Bože, abys nám ve své nekonečné lásce a milosrdenství
pomohl oddělit se od všeho, co nám brání využívat tuto moc naplno. To je to, co měl Pán na mysli,
když řekl: „Nemůžete mě následovat, když se nezřeknete sami sebe, své rodiny, svého otce, své matky,
i svého vlastního já. Cokoliv vám brání mě následovat, kdokoliv působí, že nedáváte Bohu 100 %,
od takové osoby, věci nebo místa je potřeba se zcela oddělit.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má
Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.
Tohle je ta poslední část, poslední čas, poslední šance, a potom sláva. Vstupte do své slávy, do slávy
dokonalého plnění Boží vůle tady na zemi tak, jak je plněna v nebi. A Pán Bůh, moudrost mého Ježíše
Krista, mého Boha, mé Lásky, mého Všeho, když byl poslán, aby spasil celý svět, zůstal na jednom
konkrétním území, všechno vykonal na tom jednom konkrétním území: zemřel tam, byl tam pohřben
a byl tam vzkříšen z mrtvých. Ale to, co vykonal, zachránilo celý svět, zachránilo celé stvoření. Stejné
je to s námi tady, tady na Ugwu-Nso je místo, které pro nás Bůh připravil. Tady děláme všechno, a
všechno to, co tady děláme, zachrání celý svět. Proto chraňte tohle místo, žijte tady tento život
dokonale, a to, co tady děláte, zachrání celý svět – řekněte Amen! (všichni odpověděli: Amen!)

