
Vigilie v pátek 24. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

„Přicházím ve slávě, jak o to prosíte každou noc: Pane, přijď ve 

slávě!“ 

 

Úvod: 

Drazí bratři a sestry, pokoj! 

Všem, které Bůh miluje a kteří milují Boha, všechno napomáhá k 

dobrému. Všechno. Nemá to ani jednu nevýhodu, ani jednu. Jak 

bylo řečeno, neexistuje žádný člověk, který by byl dobrý, ani jeden. 

V Sodomě a Gomoře nebyl ani jeden spravedlivý, ale těm, kdo 

milují Boha, všechno napomáhá ke slávě Boží. Bůh obrací všechno 

ke své slávě. Podívejte se na Ježíše: všechny rány bičem, které 

dostal, byly k Boží slávě. I ten člověk, který se narodil slepý, 

(učedníci) se ptali Krista: „Proč se takto narodil?“ – Pro slávu Boží. 

Boží sláva přichází, když dokonale plníme Boží vůli. Když plníme 

Boží vůli, Boží sláva září. Když neplníme Boží vůli, Boží sláva se 

ukrývá. Ať tedy všechno, co konáme, oslavuje Boha – to, že 

dýcháte, sedíte, stojíte, bdíte, zejména teď. Držte své oči pořádně 

otevřené od této chvíle až do půl páté. Bůh mi řekl: „Vzdej mi tu 

nejvyšší slávu“, On očekává, že Ugwu-Nso bude na celé zemi 



místem největší Boží slávy. Učiňme to tak, vzdejme Mu tu nejvyšší 

slávu tím, že budeme dokonale plnit Jeho vůli. 

Když byla Maria chválena – Maria byla plná Boží slávy – (zpívala): 

„Velebí má duše Hospodina“. Vzdejme Bohu z celého stvoření, z 

celé země tu nejvyšší chválu tím, že budeme dokonale plnit Jeho 

vůli – dokonale konat prostraci, dokonale zpívat, dokonale 

odpovídat. 

 

Kázání: 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Nikdy nemohu Bohu dost poděkovat za všechno, co pro mě učinil, 

za všechno, co naplánoval pro celý svět. V modlitbě se čtením jsme 

dnes v noci slyšeli, co Bůh řekl proroku Ezechielovi: „Synu člověka, 

bedlivě se dívej, pozorně poslouchej, pečlivě si všímej všeho, co ti 

ukážu. Všechno, co uvidíš, vypravuj izraelskému domu. Přicházela 

velebnost Izraelova Boha; její zvuk byl jako zvuk vodních spoust… 

Bůh řekl: Zde budu navěky bydlet uprostřed synů Izraele.“ (Ez 40,4; 

43,2.7) 

„Dobře poslouchej a dokonale plň všechno, co ti říkám, a všechno 

bude v pořádku, cokoliv jiného nemůže vést k ničemu jinému než 

ke zkáze.“ Zde v Srdcích Lásky Bůh dal řešení – toto je jediné 



řešení, všechno ostatní je neužitečné. „Má lásko, prosím pomoz 

mi.“ Bůh nedovolí nikomu… 

„Zcela převezmi starost o mou rodinu a veď všechny k dokonalému 

sjednocení. Prosím, pomoz mi získat zpět mé duše – jsou to všechno 

moje duše, stvořené a určené pro nebe, pro sjednocení se mnou, 

jejich Pánem a Bohem. Ať nikdo z nich nenaslouchá nikomu jinému 

než Bohu. Proto jsem poslal svou lásku: vyjdi a žij, vyjdi a hlásej, 

vyjdi a přinášej svědectví Boží lásce a přitáhni všechny k této svaté, 

bezpodmínečné Boží lásce. 

„Má lásko, tolik duší čeká na svou spásu. Modli se a hlásej. Já jsem 

stále s tebou. 

„Prosím, pomoz, pomoz mi zachránit všechny mé duše. Prosím, 

pomoz mi naplnit a uskutečnit ten dokonalý plán, který jsem 

vytvořil ještě před stvořením světa pro spásu všech. Předal jsem ti 

velmi důležité poselství pro život mé rodiny, mé Církve, celého 

světa. 

„Přiveď zlo a hřích ke konci, k naprostému konci, skrze modlitbu, 

mši svatou, adoraci, kázání. Nikdy nepolevuj a nikdy se nenech 

odradit. Dám ti všechny milosti, které potřebuješ, zmobilizuji 

všechny své svaté, a dokonce i vítr a skály, aby ti pomáhali obnovit 

mou slávu a zničit všechny síly (namířené) proti mé lásce. Oni 

všichni bojují za mne. Má lásko, poslal jsem tě, abys završil dílo, 



které jsem já začal – spásu všech duší, sjednocení všech se mnou, 

přivedení všech k věčnému Otci. 

„Můj synu, žij tuto modlitbu, hlásání, tuto válku, v lásce veď 

všechny k vítězství nad zlem a hříchem. Má lásko, program hlásání 

a adorace je něco, co jsem já naplánoval a přivedl k dokonalosti. 

Můj synu, žij tento program dobře, bez kompromisů, a přitáhni 

všechny k tomu, aby ho také žili. Nedovol nikomu a ničemu oslabit 

tě, dělej zkrátka všechno, co ti říkám. Já tě inspiruji, jen mi 

naslouchej, a žádné zlo nebude mít proti tobě sílu. 

„Buď mnou, buď tím, čím jsi. Má lásko, já jsem ty. Dám poznat 

celému světu, že ty přicházíš ode mě a že všechno, co konáš, je ode 

mě.“ 

Moji bratři a sestry, pokoj! Jako Bůh vedl Izraelity z Egypta do 

zaslíbené země pomocí ohnivého a oblačného sloupu, tak vede také 

nás pomocí dvou sloupů – Vigilie a Svaté hodiny. Prosím, prosím, 

prosím, prosím vás, ať nás všichni následují, ať všichni přijdou, 

nikdo není vyloučen z Jeho lásky. Ať život, který žijeme, vzdává 

Bohu slávu. Když konáte Boží vůli, potom všechno, co se stane, 

bude vzdávat (Bohu) slávu. U Davida vzdával Bohu slávu i malý 

oblázek, malý oblázek, který zabil Goliáše. Když konáte Boží vůli, 

Bůh použije ke své slávě všechno, co je ve vás i kolem vás. Jediné, 

co musíte dělat, je konat Boží vůli a konat ji dokonale. 



„Můj synu, neskrývej už mou slávu, nyní vyjdi a vyzařuj mou slávu 

jako slunce a rozlévej mou slávu jako déšť, ať má sláva proudí 

všude. Má sláva padá na tebe a je s tebou stále. Ty jsi mou slávou. 

Buď mou slávou. 

„Ochráním slávu své Církve, bude (její sláva) ještě větší, než jaká 

byla dříve. Ty jen žij životem lásky. Modlitební život a skutky lásky 

– to jsou dvě pevné nohy. Má lásko, v tobě a skrze tebe chci dát 

úspěch svým Srdcím Lásky, zůstaň pevný a nekompromisní. Sláva, 

sláva, sláva. 

„Uč všechny mé děti, že sjednocení jejich srdce a vůle se Dvěma 

Srdci Lásky Ježíše a Marie je naprosto nezbytné pro spásu. Což není 

psáno, že Kristus musí trpět a tak vejít do své slávy? Oběť je nutná, 

utrpení je nutné. Sjednocení vůle všech lidí s vůlí Boží je naprosto 

nezbytné pro vládu Boží lásky. Skrze tuto lásku Bůh zachrání 

všechen svůj lid před veškerým pokušením, veškerým zlem. Já jsem 

s tebou nyní i navěky věků.“ – Nic jiného, jen tento život, láska, 

láska k Bohu, láska k Nejsvětější Trojici Lásky. Má lásko, děkuji ti, 

uctívám tě. 

„Chci, aby celý svět viděl slávu mé lásky v tobě a skrze tebe a mé 

společenství. Připrav mé společenství na to, učiň z něj dokonalé 

společenství. Má lásko, tuto práci chápej jako svou jedinou práci na 

zemi – aby život mé lásky zářil nádherou mého jména. Má lásko, 



řekni všem mým dětem, že jsou nositeli Boží slávy. Ať z nich 

nevyzařuje nic jiného než tato sláva – můj synu, má lásko, to jsi ty. 

Nemělo by být mezi nimi vidět nic, co se neshoduje s mou slávou. 

Ať se u vás ani nemluví o ničem, co nevzdává slávu Bohu. 

„Vstaň a chop se svého poslání, vyzařuj mou lásku. Přicházím ve 

slávě, jak o to prosíte každou noc: Pane, přijď ve slávě! Přicházím 

ve slávě ve vás a skrze vás. Neskrývej slavnou nádheru mé lásky. 

Přišel jsem v tobě a skrze tebe. Má lásko, v tobě, s tebou a skrze 

tebe se slavná nádhera mého jména má dát poznat celému světu. 

Budou se snažit tě zabít, zničit, ale nepodaří se jim to. Čím více mě 

miluješ a uctíváš, tím více má láska bude v tobě zářit a já vyženu 

veškeré zlo. Zjevením své slávy a nádhery vyženu veškeré zlé síly, 

nenávist, zlobu a zlo – tímto způsobem chci dát pevný základ své 

slávě v celém stvoření. 

„Podle této lásky, této spirituality bude souzen celý svět, tak 

oddělím dobré ovce od špatných. Tím, jak lidé reagují na Dvě Srdce 

Lásky, ukážou, kam patří. Každý, kdo odmítá uctívat moje Dvě 

Srdce Lásky, bude vyloučen. Má lásko, zaměř se na své poslání, jen 

na své poslání a konej ho dokonale. Lucifer odmítl Dvě Srdce Lásky, 

a tím se stal ďáblem. Tak jako byli vyzkoušeni a souzeni andělé, tak 

bude i svět vyzkoušen a souzen podle toho, jestli přijme nebo 

odmítne moje Srdce Lásky. Můj synu, buď silný a pevný, buď mou 

láskou, vyzařuj mou lásku, zjevuj mou lásku. 



„Prosím, konej mou vůli s nejvyšší dokonalostí. Já jsem s tebou 

nyní i navěky. Amen.“ 

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


