
Vigilie v úterý 21. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Spása neznamená nic jiného než sjednocení s Boží vůlí 

 

Úvod: 

Děkujeme Bohu za jeho nekonečnou lásku a milosrdenství a 

prosíme ho, abychom slavili tuto mši svatou tak, jak ho to nejvíce 

potěší. 

 

Kázání: 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Prošli jsme utrpením, včera mě někdo viděl a ptal se mě: „Co se 

děje? Vy jste zase smutný.“ Ano, byl jsem velmi, velmi smutný. 

Když jsem se díval nalevo, napravo, nahoru a dolů, začal jsem být 

velmi, velmi smutný. Když jsem se díval všude kolem sebe, začal 

jsem být velmi, velmi smutný. Když jsem se díval na lidi, začal 

jsem být velmi, velmi smutný. Nic mi nemohlo udělat radost. Jediná 

věc, která mi dokázala udělat radost, byla, když ona ke mně 

promluvila a řekla mi jednu jedinou věc: to je to, o čem teď chci 

kázat. 



Když jste si jistí, že konáte Boží vůli, máte tu nejvyšší jistotu, 

nejvyšší milost, naprostou a nevyvratitelnou – neexistuje nic na 

zemi, na nebi ani pod zemí, nikde a nikdy, ať by to bylo cokoliv, 

nic, co by se mohlo postavit proti Boží vůli, nic. Dokonce ani 

pekelný oheň – skutečně Lucifer vládne v pekelném ohni? Je 

pekelný oheň skutečně jeho královstvím? Ne, on nevládne nikde, 

ani v pekle. Ten největší ďáblův podvod spočívá v tom, že vás chce 

přesvědčit, že vládne všude. Nevládne ani v těch, které posedl. Jak 

to víme? Dokonce ani v oblastech, o nichž se zdá, že je má ve své 

moci, nemůže nikdy vládnout. Jak to víme? Když ukazoval Ježíšovi 

během pokušení: „Podívej, všechna království na světě jsou pod 

mým panstvím, když přede mnou padneš na kolena a budeš se mi 

klanět, já ti to všechno dám“ – to byla jeho druhá největší lež, 

podobná té, kterou řekl Adamovi a Evě: „Když sníte ovoce ze 

zakázaného stromu, budete jako Bůh.“ 

Ježíš přišel spasit svět. Co znamená spása? Spása neznamená nic 

jiného než sjednocení s Boží vůlí. Spása znamená dokonalé 

sjednocení s Boží vůlí. Boží království neznamená délku života, 

Boží království znamená poznání Boha, poznání Otce a toho, co On 

říká. Spása neznamená nic jiného než sjednocení s Boží vůlí. Přivést 

všechny k tomuto sjednocení znamená spásu. 

Nenechte se ničím a nikým oklamat. Včera jsem velmi jasně 

pochopil, když jsem se díval kolem sebe, vzpomněl jsem si, co mi 



Bůh řekl: „Má lásko, budeš-li konat, co ti říkám, nestane se ti nic 

kromě toho, co já chci.“ 

Jak se může mladý člověk uchovat bez hříchu? Snad tím, že bude 

zpívat, tančit, utíkat ze školy? Jediný způsob je… je to v Bibli… 

prostě konat Boží vůli. Když vás tedy ovládají vaše vášně, které s 

vámi cloumají nahoru a dolů, nebo když vás ovládají lidé, kteří vás 

tahají sem a tam, zeptejte se: Je to Boží vůle? Jakmile jste si jisti, 

že to není Boží vůle, nezkoušejte to, nepřibližujte se k tomu. 

Rozlišování. I předtím, než začnete mluvit. Moudrý člověk 

přemýšlí, než začne mluvit. 

Mezi sebevraždou a mučednictvím je velmi tenká hranice, tenká 

jako vlas. Když muslimové spáchali útok v severní Nigérii, 

vypalovali to tam a zabíjeli, když hořel kostel, lidé utíkali, i kněz 

utekl, ale pak se rozhodl vrátit – věděl, že by spálili Nejsvětější 

Svátost. Věděl, co to bude mít za následky, když se vrátí. Běžel do 

kostela a oni ho tam zabili. 

Kristus viděl, že na něj přicházejí – Co budu dělat, mám utéct? 

Viděl veškeré to utrpení před sebou jako film. Co budu dělat? 

Tatínku, tohle ty chceš? Třikrát se tak ptal s krvavými slzami. Ne, 

jiná cesta neexistuje, tohle je jediné řešení, jak spasit všechny. 

Takhle musíš dát svůj život. Udělej to. A tak když přišli, (zeptal se 

jich): „Koho hledáte?“ A oni mu řekli: „Ježíše Nazaretského.“ On 



řekl: „Já jsem to.“ Šel k nim a řekl jim: chopte se mě. Odložil svůj 

majestát, svou Božskou slávu. U Samsona to bylo tak, že mu Dalila 

oholila jeho sílu. Ona mu vzala jeho sílu. (Ale Kristus řekl): „Nikdo 

mi můj život nebere, já ho dávám.“ Kdyby tehdy, když na něj přišli, 

řekl: „Zahyňte všichni“, všichni by zahynuli. Vystoupil ze své 

Božské nadřazenosti. Bylo to už podruhé. Poprvé z ní vystoupil v 

nebi, když se Kristus stal člověkem. A to všechno se stalo proto, že 

si byl naprosto jist, že to je Otcova vůle. 

Já se nezměním, musím zůstat pevný, neochvějný, neměnný. Tady 

na Svaté Hoře je místo, kde všichni, kdo tu žijí, musí konat Boží 

vůli. A Boží vůle je naprosto zřejmá – Bůh mi velmi detailně zjevil 

život, jaký máme žít. Řekl: „Každý, kdo sem přijde, by měl takto 

žít.“ Udělejte všechno, co vám řekne. Pokud nejste připraveni dělat, 

co vám Bůh řekne, nechoďte sem. Na konci Bůh řekne: „Konečně 

jsem nalezl místo, kde je Boží vůle plněna na zemi tak jako v 

nebi.“ Pokud si nejste jistí, pokud jste na pochybách, nejednejte, 

zůstaňte venku (mimo Svatou Horu). 

Pokud spěcháte na vlak, nezapomeňte zkontrolovat, že nastupujete 

do správného vlaku. Pokud si tím nejste jistí, nenastupujte tam 

prosím. Já nemám naprosto žádné pochybnosti. Budu žít tento život, 

dokud se nevypařím. Ať se stane cokoliv, jsem připraven. Chci tedy 

jen ty, kdo si jsou naprosto jistí. Bůh řekl: „Formuji duše, které 

budou mít velkou lásku.“ Pouze velká láska vás může přimět k tomu, 



abyste odevzdali svůj život. Tento život je živým mučednictvím. 

Když jsem byl v prvním ročníku, jeden můj učitel, který věděl, že 

v noci vstávám na modlitby, mi řekl: „Montforte, ty spaluješ svou 

svíci z obou stran.“ 

Včera jsem byl mladý, ale teď už jsem starý (píseň). Od svého 

narození jsem nikdy nebyl vážně nemocen. Každou noc konám 

Vigilii a nikdy mě z toho ani nebolela hlava. Pán mi řekl: „Chci, 

abys žil tento život, je to velmi jasně určené. A ti, které jsem povolal, 

vyvolil a zformoval, musí být schopni žít tento život, protože já jim 

dám milosti, dám vám všechno, co potřebujete pro toto poslání. Co 

vám nedám, to nepotřebujete.“ Panna Maria mi řekla: „Jak bych na 

tebe mohla zapomenout? Jak bych tě mohla opustit? Za co bojuješ? 

Ne snad za vládu mého Neposkvrněného Srdce? Když tu takhle 

sedíš a já stojím za tebou, může na tebe snad někdo zaútočit zezadu? 

Může had uštknout dítě, když tam je jeho matka? S mocí, kterou 

jsem rozdrtila hlavu hada, stojím za tebou. Ať jsi kdekoliv, já jsem 

tam, abych tě chránila.“ Tu největší jistotu a bezpečí máme v tom, 

že konáme Boží vůli. Bůh je všemohoucí. 

Ponořte se do Boží vůle. Vzdělávání a formace spočívá v tom, že se 

ponořujete do Boží vůle. Učíte se dělat všechno, co vám řekne. Nic 

se vám nemůže stát. 



Děkuji Bohu za dnešní noc, chci, abyste se vy všichni dostali na 

tuhle úroveň. Znamením, že nejste od Boha povoláni k tomuto 

životu, je, když nejste schopni žít tento život dokonale. Znamením, 

že jste od Boha povoláni, je, že žijete tento život dokonale. Bůh řekl 

Mojžíšovi, že znamením… Přečtěte si Exodus 3,11-12: „Toto ti 

bude znamením, že jsem tě poslal: budete sloužit Bohu na této 

hoře.“ 

Bůh mi dal znamení, podle kterého poznám ty, kdo jsou povoláni k 

tomuto životu – budou žít tento život dokonale. „Pokud onemocní, 

uzdravím je, a pokud je neuzdravím, zajistím, že i přes svou nemoc 

budou žít tento život dokonale.“ 

Tohle je můj život, tohle jsem já. Naprostá jistota. Nemusím marnit 

čas s těmi, které Bůh nepovolal. Poznáte je po ovoci. Jejich ovocem 

je, že žijí tento život dokonale. 

Svatý Augustin litoval: „Pozdě jsem si tě zamiloval. Bloudil jsem 

daleko…“ Přijď, velký Spasiteli, přijď… (píseň). Zde jsme, zde 

jsme. Bůh přitáhne všechny, které chce, aby přišli a přidali se k nám. 

Buďte si tím naprosto jistí. 


