
Vigilie v pondělí 27. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Potřebuji obětní duše 

 

Úvod: 

Když si vás Bůh vyvolí za svůj nástroj a vy to svobodně, ochotně a 

plně přijmete a dokonale plníte Jeho vůli, ujišťuji vás, že cokoliv, 

co se stane vám nebo kolem vás, musí naprosto bezpodmínečně vést 

k Boží slávě, ať je to cokoliv. Ať už je to nemoc, pronásledování 

nebo nejlépe vaše smrt: pokud zemřete v Boží lásce, při plnění Jeho 

vůle, to bude ta největší Boží sláva. Neexistuje větší sláva než žít a 

zemřít v Boží lásce. Neexistuje větší sláva, kterou byste mohli dát 

sami sobě, své kongregaci, své rodině, než žít a zemřít v Boží lásce. 

Kdyby vás stáhli z kůže, ukřižovali jako svatého Petra, vhodili do 

lví jámy jako Daniela, vhodili do rozpálené pece jako Šadraka, 

Mešaka a Abed-nega, všechno to povede k Boží slávě. Cokoliv, co 

se vám stane, to všechno jistě povede k nejvyšší cti a slávě Boží. 

Takže jedinou vaší starostí je, abyste znali Boží vůli a plnili ji – to 

je všechno. Když to tak bude, o nic jiného si už nedělejte starosti. 

Bůh vám ukáže, že On je Bůh, že je Všemohoucí, nekonečný, věčný. 

On je Ten, který je. „Já jsem Ten, který jsem, Bůh lásky.“ 



Děkuji ti, můj Bože. Chci říci ještě jednou: Tady na Ugwu-Nso 

nemáme na práci nic jiného než konat Boží vůli. Ve všem, co 

myslíme, říkáme nebo konáme, je Boží vůle, Boží vůle, Boží vůle: 

ta vládne ve mně, ve vás i ve všech. Každý, kdo se staví proti Boží 

vůli, musí být vyloučen, protože tady je nebe na zemi. Zde je plně 

vyslyšena modlitba našeho Pána Ježíše Krista: „Tatínku, buď vůle 

tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ Buď vůle tvá zde na Ugwu-Nso, buď 

vůle tvá v poustevně otce Lásky, buď vůle tvá v Univerzálním 

centru Dvou Srdcí Lásky – tak, jako je v nebi. Lidé už to tady 

nazývají nebeskou vesnicí, nebeským městem – nebeským, 

nebeským, nebeským… Tady je nebe na zemi. Nejsme tady jako v 

nebi, je to (skutečně) nebe. Místo, kde všichni plní Boží vůli, je 

nebe. Jen když zavřete oči, budete přeneseni jako Panna Maria z 

nebe, které je tady, do nebe, které je tam. Jako když Ježíš opustil 

lůno Otce, aby přebýval v lůně Matky. 

 

Kázání: 

Proč vlastně Bůh stvořil? Ve Francii jsem potkal jednu dívku, která 

mi řekla něco, na co nemohu zapomenout. Když jsem se s ní setkal, 

velmi jsem si ji oblíbil pro její čistotu a ponořenost do modlitby a 

zeptal jsem se jí: „Proč se nechceš odevzdat Bohu? Proč se nechceš 

stát řeholní sestrou?“ Ona už žila tak, jako by byla řeholnicí. Ale 



odpověděla mi: „Ne, já se chci vdát, protože chci dávat život.“ Ne 

proto, že by chtěla brát, ale že chtěla dávat. Blaženější je dávat než 

dostávat  (Sk 20,35). To je ten nejlepší důvod k manželství – dávat 

život, umožňovat život. Proč (tedy) Bůh stvořil? 

„Proč jsem stvořil lidské bytosti? Stvořil jsem lidi z lásky, ke svému 

obrazu a své podobě. Miluji lidi stejně, jako miluji sebe. Stvořil 

jsem, abych celé tvorstvo naplnil svou láskou. Stvořil jsem, aby 

vládla Láska. Stvořil jsem lidi, aby má Láska byla ztělesněna. 

Stvořil jsem, aby se projevil můj obraz a má podoba. Stvořil jsem 

lidi, aby má zosobněná Láska–člověk byl vrcholem a správcem 

celého mého stvoření. Stejně tak potřebuji obětní duše, abych 

ukázal svou Lásku v její plnosti, čistotě a svatosti, v její dokonalosti. 

Potřebuji obětní duše, protože Já sám jsem obětní duše. Svůj k 

svému.“ 

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

Proto Boha nejvíce bolí, když vidí, jak Jeho obraz a podoba jde do 

zatracení. Dovedete si představit, že by syn Buhariho (nigerijského 

prezidenta) chodil po ulici a sbíral odpadky? Syn Boží Ježíš Kristus 

završil svůj lidský život na kříži – jak? Tak, že projevil tu největší 

lásku, protože Jeho Otec je Láska, proto i On musel projevit tu 

největší lásku. Neexistuje větší láska než tato, než dát svůj život. A 

Jeho Otec ho požádal, aby projevil svou lásku tím nejdrsnějším 



způsobem. Kdyby to nebylo z lásky, byl by (Otec) tou nejkrutější 

osobou. Láska muže a ženy, kteří se vezmou, kteří uzavřou 

manželství v kostele, jejich láska se projeví a zosobní v dítěti. Když 

se manželé od sebe odloučí, rozvedou se nebo něco takového, ti dva 

hrozně trpí, oba hrozně trpí, protože od sebe trhají svá těla, která už 

byla spojena v jedné lásce, ale nyní se odtrhnou, a pokud se už jejich 

láska projevila a ztělesnila v dítěti, to dítě je také roztrháno a bude 

pro něj velmi obtížné, aby bylo normální. Jedna ruka neunese 

člověka. 

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

Měli byste si osvojit dokonalost svého Otce. „Buďte dokonalí, jako 

je dokonalý váš nebeský Otec,“ říká Ježíš Kristus. 

Bůh nestvořil nadarmo. Dokud Bůh nenajde lidi, kteří jsou dokonalí 

v lásce, bude ze svého stvoření zklamaný. Když Bůh viděl jen 

Adama a žádného jiného člověka, řekl, že pro člověka není dobré, 

aby byl sám, a učinil mu pomoc jemu rovnou. Pokud se bude Bůh 

dívat po světě a neuvidí lidi, kteří by byli jako On, Jeho stvoření je 

neužitečné. 

Pokud se Bůh podívá z nebes a neuvidí, že by se někde slavila mše 

svatá, stvoření je neužitečné. Dovršením stvoření je mše svatá: „Je 

dokonáno.“ Dovršením a vrcholem celého stvoření je mše svatá – 

sjednocení s Bohem. Stejně tak pokud se Bůh podívá z nebe na zem 



a neuvidí, že by se někde slavila půlnoční mše svatá, Bůh bude 

zklamaný. Děkuji ti, můj Bože, že jsi nám uložil z lásky k tobě slavit 

půlnoční mši svatou a že jsi nám řekl: „Vzdejte mi nejvyšší slávu, 

prokažte mi nejvyšší lásku.“ Půlnoční mše svatá oslavuje Boha 

nejvyšší měrou. Děkuji ti, můj Bože, že jsi nás naučil vzdávat ti 

nejvyšší chválu a prokazovat ti nejvyšší lásku. 

„Stvořil jsem lidi, aby má zosobněná láska…“ Člověk je zosobněná 

láska, proto máme v jazyce igbo to nejlepší označení pro člověka: 

mato, což znamená žijící krása. Co Bůh udělal, když stvořil svět? 

Požehnal jej. Protože je to Jeho stvoření, Jeho obraz a podoba. 

„Stejně tak potřebuji obětní duše, které jsou tím nejplnějším 

zjevením mé lásky. Potřebuji obětní duše, protože Já sám jsem 

obětní duše. Duše, které jsou jako já, které dosáhnou nejvyšší 

dokonalosti v mé lásce, které budou vyzařovat Mou Lásku v její 

plnosti, čistotě a svatosti. Potřebuji obětní duše, které jsou Mým 

obrazem a Mou podobou, které dosáhnou té dokonalosti, že budou 

mít nejvyšší lásku. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává svůj 

život za druhé. Potřebuji obětní duše, které mi stále budou pomáhat 

pokračovat v díle záchrany všech duší. Potřebuji obětní duše, které 

ponesou svůj kříž a budou mne následovat. Potřebuji obětní duše, 

které mi pomohou nést můj kříž snímání hříchů světa. Potřebuji 

obětní duše, které se mnou budou plakat nad ztrátou duší.“ 



Kdysi, když lidé chodili s nádobami z tykví a s hliněnými džbány 

pro vodu, šly dvě dívky nabrat vodu z Umoze, pak chtěly vyjít na 

kopec, ale jedna z nich zakopla, džbán se jí rozbil a voda se rozlila. 

Začala plakat. A její kamarádka položila svůj džbán a začala plakat 

s ní. Plakaly kvůli rozbitému džbánu a rozlité vodě. A když se pak 

vrátily pozdě domů, matka se jich ptala: „Proč jdete tak pozdě?“ – 

„Když jsme se vracely, Chichi spadl džbán, tak jsem jí musela 

pomoct.“ Jak jí pomohla? Utěšovala ji tím, že plakala s ní. Proto v 

tradiční kultuře národa Igbo, když někdo zemře a vy jdete zrovna 

na trh, otočíte se, běžíte zpátky a pláčete. Nemůžete slyšet o tom, 

že někdo zemřel, a neplakat s ním. 

Je to jako ten německý zákon: není možné, aby řidič viděl nehodu 

a jen projel okolo, ne, musíte zastavit. Hned na první lekci v 

autoškole se učíte poskytovat první pomoc, protože když řídíte, 

můžete se setkat s dopravní nehodou. Pokud jste lékař nebo sestra 

a projedete kolem dopravní nehody (aniž byste pomohli), seberou 

vám oprávnění – nejste už hodni být lékařem nebo sestrou. 

„Potřebuji obětní duše, které mi pomohou nést můj kříž snímání 

hříchů světa, které se mnou budou plakat nad ztrátou duší. Ztráta 

jediné duše je větší katastrofou než zničení celého materiálního 

světa.“ 



Pokud nalézáte potěšení ve sledování nečistých filmů, musíte být 

okamžitě vyloučeni. Nejste hodni být zde. Nejste normální. Když 

jsem se naučil číst, našel jsem jednoho dne časopis, který byl plný 

nečistých fotografií. Šel jsem domů a plakal jsem nad tím, že jsem 

viděl, co lidé páchají se svým tělem proti Boží vůli. Skutečný žid, 

zbožný žid nemůže snést, aby slyšel rouhání. Jak vy byste mohli 

snést, když slyšíte, jak někdo mluví proti Srdcím Lásky, jak byste 

mohli mlčet? Jak byste se mohli dívat, jak duše jdou do zatracení, 

aniž by se vás to dotýkalo? 

Obětní duše vědí, čím jsou. Ježíš mi řekl: „Má lásko, netrápí tě snad, 

že tvoji bratři a sestry, tvoji bližní jsou vedeni do záhuby? Jdi k nim, 

získej je zpět pro mě. Jsou to moje duše a já je uložím na místo, kde 

jim nikdo neublíží – do svého Srdce. Zde na Ugwu-Nso ďábel na 

duše nedosáhne. Jsou zde chráněny Boží láskou. Ďábel sem nemůže 

přijít a zůstat tady, musí okamžitě utéci, jako když se ryba dostane 

na souš – musí skočit zpět do vody, jinak zemře. Jako když hodíš 

rybu do ohně – musí z něj okamžitě vyskočit, jinak zemře. Pokud 

se nějaký démon dostane na Ugwu-Nso, musí z ní vyskočit, jinak 

zemře. To je význam slov: zabij ďábla láskou. Když vidí planoucí 

oheň Božské lásky, nemůže se přiblížit. Je zde zeď tvořená 

modlitbou… 

Faraon byl skutečně zatvrzelý hlupák. Kde se prokázala jeho 

hloupost? Když viděl zeď tvořenou vodami, a vstoupil tam. Když 



viděl, že vody jsou rozděleny na dvě hradby, a vstoupil mezi ně. 

Když na Ugwu-Nso přijde nějaký člověk od ďábla, jen ať si přijde 

– oheň Božské lásky ho buď obrátí, nebo zničí. 

Ale jestli tady nebude žádný planoucí oheň, ďábel přijde a bude 

tady škodit, pokud ten oheň nebude hořet. Ve starých vesnicích 

vždycky byl oheň, dvě velké hranice dřeva. Ale když oheň hoří, lidé 

se nespálí, ale ohřívají se. 

Pokud sem ďábel přijde a bude se tady cítit příjemně, je to vaše vina. 

Nehoříte ohněm Božské lásky. Mouchy nemohou létat tam, kde je 

hodně čisto. Když vidíte, že je na nějakém místě plno krys, co se 

tam děje? Je tam pro ně potrava – odpadky. Zde by lidé měli být 

hořícím ohněm lásky. Váš modlitební život by měl být na tak 

vysoké úrovni. Když sem dovolíte přijít lidem, kteří se nemodlí, 

není to před Bohem milosrdenství, ale urážka. Vy sami jste (v 

takovém případě) urážkou Boha. Kristus nemohl snést prodavače v 

Chrámě. Horlivost Boží lásky vás musí hnát k činům. Děkuji ti, můj 

Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Maminko Maria, pomoz nám, abychom byli jako ty, aby v nás 

nezářilo nic než čistota, svatost, sláva Boží – ve mně i ve všech. 

Pomoz nám vzdávat Bohu nejvyšší chválu a projevovat mu nejvyšší 

lásku ve všem, co myslíme, říkáme a konáme. 


