
Ranní mše svatá v sobotu 25. 9. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Evangelium: Jan 1,47-51 

Andělé obětují Bohu svíce, květiny a kadidlo 

 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Uvidíte ještě větší věci: uvidíte, jak andělé vystupují a sestupují – kam? 

Podívejte se na Svaté schody a uvidíte, jak andělé vystupují a sestupují. 

Podívejte se na Cestu Trůnu, podívejte se na Andělské pole: andělé 

vystupují a sestupují. Andělé jsou včelami, které nosí med. 

Dnes chci ještě jednou jasně říci: Andělské pole má být ponecháno jen 

andělům, pokud tam jdete, nerušte je, přidejte se k nim – oni na 

Andělském poli uctívají, uctívají adorací, uctívají prostrací, uctívají 

zpěvem, uctívají Eucharistii. Oni přijímali Eucharistii dříve než my. Co 

dal Bůh lidem za pokrm? „Jezte ze všech stromů v zahradě“, ale andělé 

se živí samotným Bohem, jsou stvořeni tak, aby jejich pokrmem byl 

Bůh, v nebi nejsou žádné stromy. 

Ve Starém zákoně jsme se snažili napodobovat anděly tím, že jsme 

měli předkladné chleby. A v Novém zákoně se Bůh stal chlebem: chléb 

andělů. Andělé jsou ctitelé Eucharistie, oni jsou od začátku až do konce 

skutečnými ctiteli Eucharistie. Proto byli zklamáni, když se Kristus 

narodil a nebyl tam nikdo, kdo by ho uctíval. Proto zaplnili celý prostor 



a zpívali: Sláva na výsostech Bohu! Adorace, uctívání je jejich 

způsobem, jak přijímají. 

My je napodobujeme, když Ho přijímáme ve svátosti na oltáři a pak 

jdeme na Svaté schody. Duše přijímají uctíváním. My sytíme duše tím, 

že za ně a s nimi konáme adoraci. Duše tam čekají, čekají na svůj příděl. 

Takže pokud jste na duše zlí, nebudete adorovat, vyhladovíte je tím, že 

nebudete adorovat. 

Tady na oltáři lámeme chléb a jíme ho, ale na Svatých schodech se 

pomocí svých kolenou dělíme o Eucharistii s dušemi. Čas adorace je 

časem sycení duší, proto je syťte alespoň třikrát denně, jako máme 

snídani, oběd a večeři. Syťte duše pomocí svých kolenou. Kněz láme 

slovo, aby sytil lidi slovem Božím, ale Andělský chléb lámete pro duše 

pomocí svých kolenou. 

Máme tedy Andělské pole – když tam jdete, prostě se připojte k 

andělům. Andělské pole by mělo být plné kadidla, květin a svíček. 

Když Zachariáš šel do chrámu obětovat kadidlo a zůstal tam delší dobu, 

co lidé říkali? Že měl určitě vidění. V hodině obětování kadidla andělé 

přinášejí kadidlo a neustále přinášejí svíce, kadidlo a květiny. Když nás 

Bůh požádal, abychom přinášeli květiny, svíce a kadidlo, požádal nás 

tím, abychom přešli na andělskou úroveň obětování. Opouštíte lidskou 

úroveň, která spočívá v přinášení materiálních věcí, jako jsou kozy, 

krávy, drůbež, vejce, a přinášíte kadidlo, květiny a svíce. To je andělská 

úroveň obětování. Andělé neobětují Bohu kozy, krávy a krev, to jsou 

materiální věci. Oni obětují Bohu svíce, květiny a kadidlo. 


