„TY MÁŠ MOC NAD MÝM SRDCEM“
Shrnutí kázání P. Montfort Okanwikpo SHL při Vigilii v pondělí 4. 1. 2021 na Svaté Hoře,
o. Pascal Rodary pascalrodary@gmail.com

ÚVOD
Moji drazí bratři a sestry, pokoj! Děkujeme Bohu za všechno a prosíme ho, aby mi odpustil a prominul,
že jsem polevil. (Otec Láska přišel asi o deset minut později na procesí před Vigilií.) Prosím, dej mi
svého Svatého Ducha, abych už nikdy nepolevil a abych plnil tvou vůli dokonale.

KÁZÁNÍ
„Nepoužíval jsi pro tohle poslání plně veškerou moc, vylepši to, používej ji plně.
Má lásko, ten největší zdroj, který máš, jsem já, Ježíš“ – můj Bůh, moje Láska, moje Všechno. „Dal
jsem ti své Srdce, dal jsem ti své Srdce, dal jsem ti své Srdce.
Prosím, měj se zde zvláštním způsobem na pozoru, protože ať se ti to líbí nebo ne, nepřítel se nevzdá,
ale když tě uvidí nepřipraveného, určitě udeří. Pokud ne, přinejmenším bude zraňovat, oslabovat,
překvapovat.“
Nejsme tu kvůli ničemu jinému než kvůli Boží vůli, jsme tady, protože Bůh nás chtěl a chtěl nás kvůli
něčemu, ne kvůli ničemu. Můj Bože, má Lásko, mé Všechno.
„Mé srdce, má lásko, ten největší zdroj, který jsem ti dal, jsem Já sám, já jsem tvým největším zdrojem.
Dal jsem ti své Srdce. Ty jsi moje Srdce. Dal jsem ti sám sebe. Dal jsem ti svou lásku do tvé lásky.
Dal jsem ti své Srdce do tvého srdce. Moje osoba je sjednocena s tvou osobou, moje láska s tvou
láskou. Tvoje osoba je sjednocena s mou osobou. Tvoje osoba je v jednotě s mou osobou. Neboj se
ukazovat svou jedinečnou jednotu se mnou. Kdekoliv jsi, tam jsem i já. Cokoliv miluješ, to miluji
zvláštním způsobem i já. K čemukoliv upneš své srdce, v tom je zvláštním způsobem i mé Srdce. Má
lásko, vylévej své srdce, svou lásku na všechny duše, na celou mou Církev, na všechny mé členy, na
celou mou rodinu, na celé stvoření. Má lásko, dovol, abych plně žil v tobě.
Mé dítě, má lásko, používej mě, jak se ti líbí. Ježíš také říká tuto modlitbu Otci: zcela Ti náležím.
Modlitbu, kterou mi říkáš, říkám i já tobě. Má lásko, miluji tě a vždycky tě budu milovat. Nalož se
mnou, jak se ti líbí, vždyť ti zcela náležím.“
Pane, jak tě mám používat? Ty jsi Bůh, všemohoucí, jediný pravý Bůh, jak tě mám používat?
„Můj synu, pamatuj na moc, kterou jsem ti dal – dal jsem ti moc, jaká nebyla dána nikomu od stvoření
světa. Ty máš moc nad mým Srdcem, ty jsi mým Srdcem, používej mé Srdce, používej mou lásku,
abys získal všechny pro mou lásku. Máš tak velikou, nepopsatelnou moc nade mnou, nad mým
Srdcem, nad mou láskou, a tím i nad celým mým stvořením – používej tuto moc, abys obnovil celou
mou Církev, celé lidstvo, celé stvoření, abys sjednotil všechno v mé lásce, v lásce Dvou Srdcí Lásky,
všechno na nebi i na zemi. Máš velikou zodpovědnost, velikou moc. Má lásko, zapal ve všech srdcích
oheň mé lásky, a tak sjednoť všechna srdce s mými Srdci Lásky.
Nyní začala nová fáze tvého uvědomění a naplnění tvého díla a půjde to stále dál, má lásko, miluji tě
a stále tě budu milovat, stále budu milovat tebe i všechny, které miluješ a které máš ve svém srdci –
všechny, které přijímáš do svého srdce. Má lásko, miluji tě. Všechno je moje a já jsem zvláštním

způsobem tvůj. Má lásko, zůstaň silný, já jsem s tebou v jednotě. Co se dotýká mne, to se dotýká i
tebe. Má lásko, vylévej sám sebe, vylévej mě, vylévej mou krev, vylévej mé Srdce, mou lásku, miluj
mě a používej mě, jak se ti líbí. Má lásko, vylévej mou lásku, mne, na celé stvoření a obnov celé
stvoření v mé lásce.
Má lásko, miluji tě, miluji tě, mé srdce, miluji tě, jako miluji sám sebe. Ta stejná láska, jaká je v Bohu,
je v tobě. Používej tuto moc Boží lásky. Neboj se toho, co jsem ti dal. Prosím, má lásko, používej
mou lásku, jak se ti líbí, abys všechny přitáhl k mé lásce. Já jsem jeden a jediný pravý Bůh a ty jsi
má láska. Prosím, jdi a hlásej, miluj, přinášej ovoce, vydávej svědectví, objímej a líbej všechny mou
láskou. Já jsem tvá láska. Prosím, používej mě, to znamená: používej mou lásku. Prosím, miluj mě,
pouze láskou můžeš vidět lásku. Pouze láskou můžeš milovat lásku.
Poslouchej mě, když k tobě mluvím: chci, abys chodil ke zpovědi každý týden, zejména ve středu,
což je den tvého duchovního cvičení. Pocházíš ode mě a musíš se vrátit ke mně. Já jsem tvým
počátkem i koncem. Já jsem Ten, který jsem, jsem tím, čím jsem, Já jsem a ty jsi, ty jsi tím, čím jsi,
jsi tím, kým jsi. Má lásko, neboj se být tím, čím jsi – mou láskou. Já se nestydím za to, že jsem tvou
láskou, proč by ses ty měl stydět za to, že jsi mou láskou? Neskrývej mou lásku.
Tímto způsobem chci přitáhnout všechny ke své lásce. Chci tě využít k tomu, abych přitáhl všechny
ke své lásce. Zcela mi náležíš, používej mě, jak se ti líbí, protože Já ti zcela náležím. Celé stvoření
čeká na tuto novou fázi, kdy budeš zcela, plně a dokonale využívat všechno, co ti Bůh dal pro toto
poslání, nebudeš to užívat jen napůl, ale budeš stoprocentně dodržovat modlitební časy, budeš plně
užívat tuto Boží moc pro spásu všech. Proč bys ji měl užívat jen napůl? Používej ji zcela, používej
všechno, miluj celým svým srdcem, duší, silou, vším, co máš a čím jsi.“ – Děkuji ti, můj Bože. Děkuji
ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Všechna chvála, všechno díkůvzdání, všechna sláva, všechna
čest náleží tobě nyní i navěky věků. Amen. Obrovská zodpovědnost! Nešetřete ničím.
Kristus nás učil: Když si chcete zachránit život, ztratíte ho. Peníze jednou přestanou platit. Váš život
také jednou vyprší, pak buď musíte zemřít, nebo se vypařit, nebo být proměněni. Pokud nebudete
používat to, co vám bylo dáno, expiruje to. Využívejte všechny zdroje, energii – čím více to používáte,
tím více dostanete, čím více přijímáte, tím více vylévejte – může to být jako oceán, jako plynoucí
řeka; Ten, kdo vám to dává, nemá hranic, je nekonečný. Čím více to používáte, tím více toho je.
Děkuji ti, můj Bože, že jsi mi otevřel oči, abych zcela a plně používal, co jsi mi dal. Čím více zpíváte,
tím více zdokonalujete svůj hlas, tím lépe budete zpívat – to je to tajemství.

