
Vigilie v pondělí 20. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Bůh nám dal klíč k tomu, abychom osvobodili všechny duše 

 

Úvod: 

Když je někomu dvanáct let, může žít tento život, účastnit se 

procesí a Vigilií, vystupovat na Svaté schody, a přitom může 

studovat, učit se a zářit při všech svých zkouškách. Možná to nevíte, 

ale to, co my teď konáme, je základ nových nebes a nové země, 

základ, který Bůh chce použít, aby ustanovil nová nebesa a novou 

zemi. 

Brzy, velmi brzy se k nám všichni připojí a budou s námi žít tento 

modlitební život, všichni z celé země přijdou a shromáždí se kolem 

vítězných Dvou Srdcí Lásky. To je věčná Boží vůle – sjednotit 

všechno v Kristu, všechno na nebi, všechno na zemi, a dokonce i 

pod zemí. Proto nedbejte na to, co lidé křičí, zapomeňte na ně, 

soustřeďte se jen na tento život a uvidíte Božské řešení. 

Děje se to pozvolna, protože my sami to zdržujeme. Chce se od nás, 

abychom zapálili světlo. Co tady celé ty roky děláme? Ten oheň 

může zapálit jen Bůh sám. Prorok Eliáš přinesl svému Bohu jako 

oběť dobytče, a co s ním udělal? Polil jej vodou a vzýval Boha: 



„Přijď a sešli svůj oheň“, a netrvalo to ani dvě sekundy, sestoupil 

oheň a všechno strávil. Vy a já jsme ti, kdo to zdržujeme, my jsme 

to dobytče ještě nezabili. 

Ježíš mi zjevil, že kdyby služebníci v Káně nenaplnili džbány, čekal 

by až do dneška. Čekal by dál, dokud by neudělali, co jim řekl. On 

jim řekl: Naplňte džbány vodou. Pro Boha sto let nic neznamená. 

Stejně tak Bůh čeká, až my naplníme své džbány vodou tím, že 

budeme žít život čistoty a budeme dodržovat všechny modlitební 

časy. Potom uvidíte, jak se celý svět změní, jak Boží sláva naplní 

celé stvoření. Bůh čeká na mne a na vás. Nyní jsme došli do tohoto 

bodu. 

Nyní dojde k upevnění skrze vyloučení. Když jednou přijdete pozdě 

(na modlitbu), půjdete na sto dní pryč, ať jste se zpozdili z 

jakéhokoliv důvodu. Potom můžete zaklepat na dveře. Duše 

strašlivě trpěly v našich rukou, když musely čekat. Největší bolestí 

duší v očistci není oheň, který je spaluje, ale to, jak čekají na své 

osvobození. Je to jako agonie v zahradě – to nejbolestnější z 

bolestných tajemství je agonie v zahradě; agonií duší je to, že čekají, 

až budou moci spatřit Boha, až budou propuštěny. Jejich největší 

radostí je, když jsou propuštěny, je to radost, kterou nelze popsat, a 

Bůh nám dal, abychom jim dali tuto radost. Ony vědí, že my máme 

klíče k jejich propuštění. Bůh nám dal klíče k tomu, abychom 

osvobodili všechny duše. Jejich největší bolestí je, že my máme ty 



klíče a nepoužíváme je k jejich osvobození. Proto mi Ježíš řekl: 

„Tvůj hřích mě uráží více než hřích jakéhokoliv jiného člověka“, a 

já nebudu mít žádnou výmluvu. Adam před Bohem obviňoval Evu, 

já nemůžu obviňovat nikoho. 

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

Bůh mi dnes v noci dal ten nejlepší, nejlepší lék, uzdravil mě ze 

všech mých slabostí, obav, bolestí, to všechno dnes v noci zmizelo, 

jedním rázem jsem byl zcela uzdraven a On mi řekl: „Nyní konej, 

co ti říkám, nedívej se za sebe ani před sebe, napravo, nalevo, 

nahoru ani dolů, prostě dělej všechno, co ti nařizuji, a nedělej si 

starosti, co z toho vzejde. Já jsem Bůh, já jsem Bůh. Já jediný jsem 

Bůh,“ říká Pán. Žádný jiný nyní. To všechno, co dělají tvorové – 

dokážete si představit vzdálenost mezi tvory a Bohem? 

Kdybyste řídili auto nebo vlak nebo letadlo a komáři by vám 

zablokovali cestu a řekli „Neprojedeš“ – co by se stalo? Tak si 

představte, kdyby stvoření chtělo zabránit Boží vůli, byť by to byli 

papežové, biskupové, prezidenti, děti, andělé, svatí – ti všichni jsou 

(jen) stvoření. Nejsou nic než stvoření. Jak by se mohli stavět proti 

Boží vůli? Jak začali existovat komáři? Tak, že Bůh promluvil. Jen 

promluvil. Dovedete si představit, že by v této kapli byla tma tak 

neproniknutelná jako tma v časech faraonových. Jediné, co byste 

museli udělat, je vzít si jeden zapalovač, jednu svíčku, jen jít k 



vypínači. A veškerá temnota zmizí, bez ohledu na to, jak je 

neproniknutelná. Bůh jen řekl: „Budiž světlo“, a bylo světlo. 

Nevím, jestli si doopravdy uvědomujete tu moc, kterou nám Bůh 

dal – je to Jeho vlastní moc. „Používej ji, používej moji 

moc.“ Prosím, Bůh nám zakazuje zapojovat se do politiky, do 

státnických činností, protože Jeho království není z tohoto světa. 

Politika nemá nic společného s vládou Dvou Srdcí Lásky. Proto si 

nedělejte starosti kvůli tomu, co lidé dělají. Vaší starostí ať je Boží 

vůle. O tom, co není Boží vůle, Kristus prohlásil dvě věci, řekl: 

„Kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“ „Soustřeď se jen na ty, 

kdo žijí tento život na sto procent.“ Tady na Ugwu-Nso se 

soustředíme jen na ty, kdo žijí tento život na sto procent. Takovým 

způsobem Kristus dokázal završit své poslání během tří let. Když 

chodil a kázal, jedna žena ho prosila „Prosím, pojď a pomoz mi“, 

ale Kristus ji zcela ignoroval. Proč? „Byl jsem poslán k Pánovým 

ovcím domu izraelského. Nemůžu házet psům jídlo, které patří 

dětem.“ 

Soustřeď se jen na ty, kdo žijí tento život dokonale. On mě varoval: 

„Nedělej si příliš starosti kvůli lidem.“ Kdybyste byli guvernérem 

nebo prezidentem a postavili byste márnici a mluvili byste jen s 

lidmi v márnici, soustředili byste se na to, aby byli dobře oblečení 

a bylo o ně dobře postaráno, a ignorovali byste ty, kdo jsou živí, co 

by se stalo? Tím byste vlastně říkali lidem, kteří jsou živí, aby 



zemřeli. Tohle měl tedy Bůh na mysli, když řekl: „Soustřeď se jen 

na ty, kdo žijí tento život dokonale. Potom všichni budou usilovat o 

to, aby žili tento život dokonale. Ale když budeš dávat všem stejný 

díl, co se stane?“ 

Soustřeď se jen na ty, kdo jsou dokonalí, aby do Božího království 

nevešlo nic nečistého. Tímto způsobem všichni budou usilovat o 

život v čistotě – takhle to Bůh dělá a bude to tak dělat. 

Kdybyste byli pilot a vaše posádka by ignorovala lidi, kteří chtějí 

nastoupit do letadla, ale šla by na ulici a začala se starat o lidi na 

ulici – co by se stalo? Kdyby Noe poté, co postavil archu, šel ven a 

začal se starat o lidi venku, co by se stalo? Tím by byla archa 

naprosto nepotřebná. Soustřeď se na ty, kdo jsou v arše. Kristus 

strávil jako člověk na zemi třiatřicet let. Třicet let strávil sám s Marií. 

A ty zbývající tři roky sdílel s Marií a s apoštoly až do konce, až na 

Golgotu. Nebylo to jen jednou, kdy Maria přišla, zatímco Ježíš 

kázal, jak o tom máme zprávu v evangeliu. Ona tam byla stále, 

naslouchala mu. Ženy se staraly o apoštoly a Maria byla u toho. 

Maria byla první Kristovou následovnicí, následovala ho všude. 

Jediným Mariiným posláním na zemi byl Kristus, kvůli tomu 

existovala. Jediným důvodem, proč mě Bůh poslal na svět, jsou 

Ježíš a Maria, Dvě Srdce. A já jsem v modlitbě prosil o pomocníky 

(a On mi odpověděl): „Formuji duše“. Jste-li tedy mezi těmi, které 



Bůh zformoval, aby mi pomáhali, nemáte na zemi žádné jiné 

poslání než Dvě Srdce Lásky. A oni poznají, že všechno ostatní je 

neužitečné, bezcenné, marné. Cokoliv (jiného), nač myslíte, co 

říkáte nebo konáte, je bezcenné, neužitečné, marné. Neplýtvejte 

svým časem, energií a zdroji na věci mimo Dvě Srdce Lásky, mimo 

Dvě Srdce Lásky nebudete mít úspěch. 

Když tohle víme, soustřeďme se jen na ty, kdo žijí tento život 

dokonale, ostatní nechme, ať se starají sami o sebe. 

Bůh stvořil všechno, a když se Bůh stal člověkem, nešel do všech 

zemí – nešel do Nigérie, do Německa, do Francie, do Portugalska. 

Jako člověk zůstal jen v Palestině. Slunce se nepotřebuje 

přestěhovat do Nigérie, aby mohlo v Nigérii svítit – svítí do celého 

světa. 

Zůstaňte zde a celý svět bude spasen. Když Ježíš nasytil zástup, 

bylo tam pět tisíc mužů nepočítaje v to děti, a když k nim mluvil o 

Eucharistii, zůstalo jen dvanáct, ostatní odešli. „Pane, ke komu 

bychom šli?“ Zůstali, protože neměli kam jinam jít. Když jim 

potom dal své Tělo a Krev jako pokrm a nápoj, byl v horní místnosti 

jen s těmito dvanácti. Soustředil se jen na těchto dvanáct. Řekl jim: 

„To konejte.“ A i těch dvanáct zesláblo, když byl na kříži, jen Jan 

tam zůstal. První Petrův pád, ještě předtím, než zapřel Krista kvůli 

malému služebnému děvčeti, byl v tom, že nedokázal konat vigilii, 



nedokázal zůstat vzhůru. „Proto nestav na těch, kdo nedokáží konat 

Vigilii. Použij to k rozlišování povolání, která jsem ti dal.“ 

Protože tento život budete žít už navěky, po celou věčnost. V nebi 

všichni andělé a svatí dělají jen to, co my děláme tady: zpívají, 

chválí Boha, adorují. Tento pokrm, který přijímáme ve Svátosti – 

oni Ho přijímají osobně, osobu Boha tváří v tvář. Když se někdo 

chce oženit nebo vdát, neudělá to přes Facebook nebo WhatsApp, 

ale tváří v tvář – nestačí jen slyšet hlas a vidět obraz, ale musíte toho 

druhého vidět tváří v tvář a obejmout ho. 

V tom, co konáme my tady na zemi, není žádný rozdíl. Děkuji ti, 

můj Bože. Prosím vás, soustřeďte se jen na tohle. Veškerá vaše 

energie a vaše zdroje jsou (určeny) jen pro tohle: pro Dvě Srdce 

Lásky. Všechno ostatní je plýtvání, marnost, zbytečnost. 

 

Kázání 

Nebeského Otce nic netěší více než láska k Ježíši ve Svaté 

Eucharistii. Žádné stvoření nemůže udělat nic, co by Boha těšilo 

více než Eucharistie, Mše, adorace. Největším skutkem Ducha 

Svatého je vtělení. A proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše 

Krista. Největší účast Církve ve spásném díle Ježíše Krista je… 

„Církev je skutečně mou Církví. Církev je zcela, věrně, ryze mou 



Církví, když slaví Eucharistii. To je zdroj a vrchol všeho, co Církev 

koná.“ Proč zapomínáme na své základy? 

„Žádný způsob uctívání Boha, který umenšuje lásku ke Svaté 

Eucharistii, není od Boha. Největší radostí Mé Matky Marie je 

přivádět vás ke Svaté Eucharistii. Vzpomínáte si na zázrak v Káně 

– ten naznačuje Svatou Eucharistii. Stejně tak všichni moji andělé 

a svatí mají největší radost v tom, že mě uctívají.“ Totéž řeknu o 

Dvou Srdcích Lásky, protože toto dvojí (Eucharistie a modlitba 

Dvou Srdcí Lásky) je jedním, je to sjednoceno. Modlitba Dvou 

Srdcí Lásky se vlévá do Svaté Eucharistie. Nic netěší Otce více než 

tato modlitba Dvou Srdcí Lásky, to je modlitba za spásu všech duší. 

Nic Otce netěší více než spása všech duší. Největší skutek Ducha 

Svatého. 

Matka Maria mě před několika minutami učila toto: „Nikdo nemůže 

žít tento život dokonale, dokud se nepodřídí jako já, Maria, Duchu 

Svatému a nedovolí Bohu, aby ho používal, jak se Mu to líbí. Pokud 

Mu odporujete, dělejte si svou vlastní vůli… Nemůžete žít tento 

život ze své vlastní síly. Ani já jsem nepočala ze své vlastní síly, ale 

z moci Ducha Svatého. Hřích proti Duchu Svatému je také hřích 

proti této modlitbě Dvou Srdcí Lásky. Ti, kdo jsou proti tomuto 

modlitebnímu životu, jsou také proti Duchu Svatému.“ 



Proto mi Ježíš řekl, abych toho člověka varoval: „Nedotýkej se 

tohoto modlitebního života, spácháš tím ten nejhorší hřích, zničíš 

řešení pro spásu všech duší.“ 

Smál jsem se, když jsme četli ze svatého Augustina (při modlitbě 

se čtením), on je opravdu kazatel všech kazatelů. „Proč nás hledáš 

– já musím hledat tebe.“ Chci jít do pekla – musím vás hledat, 

musím vás zachránit. Protože Pastýř mi nařídil, abych vás hledal, a 

já se ho musím bát víc než vás. Musím vás zachránit. A apoštol nás 

učí: „Hlásej vhod i nevhod“, máme tedy povinnost zachránit 

všechny duše, ať se jim to líbí nebo ne. Láska nám ukládá povinnost 

zachránit všechny duše. 

Když hoří dům a přijedou hasiči a lidé řeknou „Nechte mě tady“, 

hasiči je musí donutit ten dům opustit. Musí je zachránit. Musí je 

vynést z ohně. Stejně tak my musíme zachránit všechny duše, 

sloužit za ně mši, modlit se za ně na Svatých schodech, postit se za 

ně. Musíme zachránit všechny duše. To je Boží vůle. Všechny duše 

musí být spaseny. Musíme žít tento modlitební život dokonale, 

konat adoraci, protože Bůh to tak chce. 

Děkuji ti, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, 

děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji… 

Učte se od Marie, od Matky Marie, ona neztrácela trpělivost kvůli 

Kristovým dětem, a když řekla, že už není víno, nenutila ho, aby 



udělal zázrak, jen řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám 

řekne.“ A co Kristus udělal? Slavnost pokračovala. Duše nevědí, co 

znamená zatracení, nevědí, kam směřují. 

Když jsem řekl, že mě Bůh dnes v noci zcela uzdravil, co jsem tím 

myslel? On mi řekl: „Nedělej si starosti kvůli těm buřičům, 

zapomeň na ně, zapomeň na všechno, co se jich týká, na bratry i 

sestry, už se kvůli nim netrap.“ Před několika měsíci mi řekl: „Ber 

je, jako by to byl zlý sen“, ale teď mi řekl, abych na ně zapomněl. 

„Ať dělají cokoliv, nic to neznamená, ať si dál šíří lži, nic to 

neznamená, zapomeň na všechno, co se jich týká. Budou spaseni, 

jsou to duše, které mají být spaseny. Pokud se budeš kvůli nim trápit, 

bude to rozptylovat tvou pozornost, ale když na ně zapomeneš a 

nebudeš se kvůli nim trápit, zachráníš je. Soustřeď se jen na ty, kdo 

žijí tento život na sto procent.“ 


