
Vigilie v sobotu 9. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Všechny země jsou zvány na Svatou Horu 

Úvod: 

Pokoj! Děkujeme Bohu za všechno. A prosíme Ho, aby nám dal 

svou milost dokonale znát a plnit Jeho vůli. 

Kázání: 

Této noci pro vás mám jen jedno poselství. Toto poselství je 

radostné: vstoupili jsme do zaslíbené země a zcela jsme ji převzali 

do vlastnictví – řekněte Amen. Nyní jsme ve fázi upevňování. Díky 

Bohu, sestry převzaly do vlastnictví svůj vlastní pozemek v Mgbee, 

bratři převzali do vlastnictví svůj vlastní pozemek v Umuchimě. 

Zde je Poustevna otce Lásky, Univerzální centrum Dvou Srdcí 

Lásky, zde je to pro všechny. Protože je to Poustevna otce Lásky a 

on je otcem všech, proto všechny děti mají právo sem chodit. Ale 

nesmí sem chodit, pokud nekonají prostraci a neadorují. Nemůžete 

sem chodit, pokud nedáte Bohu sto procent. 

Pokud jste kdekoliv jinde a máte jedno procento, půjdete do nebe, 

ale pokud jste v nebi (tj. na Svaté Hoře) a máte devadesát devět 

procent, půjdete do očistce. Tady je země dokonalosti. Pán řekl: 

„Buď  v tom tvrdý. Žádný kompromis, žádné směšování.“ Opakuji 



to pro případ, že byste mě neslyšeli dobře: Pokud jste někde jinde a 

máte jedno procento, budete spaseni. Bez ohledu na to, jak malou 

máte lásku, budete vytaženi do nebe. Ale pokud jste v nebi a máte 

méně než sto procent, musíte být posláni pryč. Protože nebe je pro 

ty, kdo mají dokonalost. Stejné je to tady na Ugwu-Nso. Poustevna 

otce Lásky je pro ty, kdo dokonale milují život Srdcí Lásky. 

Skončil jsem. Řekl jsem to všechno. Pokud jste zde, musíte být 

stoprocentní – žádný kompromis, žádné směšování, jen toto. To je 

Boží vůle. 

Dosáhli jsme už té úrovně, že čekáme, až přijde čas na zahájení 

procesí, čekáme, až přijde čas na zahájení modlitby na Svatých 

schodech. To je znamení úžasného pokroku. Opožďování je 

zrušeno. Buď čekáme, až bude čas začít, nebo jsme tam s 

předstihem. Nyní jsme už zcela převzali do vlastnictví zaslíbenou 

zemi. Tato zaslíbená země je země této modlitby. Celá Církev je 

zemí Eucharistie. Pán řekl: „To konejte na mou 

památku.“ Katolická církev je zemí „To konejte na mou památku“: 

Svaté Eucharistie. V srdci tohoto „to konejte na mou památku“ je 

tato modlitba. Zde je srdce Katolické církve. Pravým srdcem Církve 

je tento modlitební život, tlukotem srdce Církve a celého světa je 

tento modlitební život. Prosím, říkejte každému, celému světu, aby 

žili tento život dokonale – ať už prší nebo neprší, svítí slunce nebo 

nesvítí, sněží nebo nesněží, ať už jsou komáři nebo nejsou… 



Světová zdravotnická organizace konečně po vakcíně proti 

koronaviru schválila i vakcínu proti malárii. Malárie každý rok 

zabije více lidí než zabil koronavirus od doby, kdy začal. Protože 

malárie zabíjí jen černochy. Byly doby, kdy se diskutovalo i v 

Církvi: Mají být černoši pokřtěni, mají duši? Nebo to jsou jen 

vyspělejší opice? Jakou barvu má Bůh? 

Díky Bohu za tento neustálý pokrok. Vy víte, jak jsme bojovali, 

abychom se sem dostali. (Nyní nastává) upevňování. Nevracet se 

nazpět. Víte, jak bylo pro Krista těžké vystoupit na kříž? Jaké to 

bylo strašlivé utrpení vystoupit na trůn kříže, kde mu ďábel říkal: 

„Sestup“? Ježíš na něj nedbal: „Nesestoupím, dokud nebude 

dokonáno.“ My nikdy nesestoupíme ani o milimetr z pozice, na níž 

jsme teď, dokud nebudou spaseny všechny duše, dokud nebude 

poražen ďábel. 

Už nebude místo, kde by se zlo mohlo ve světě ukrýt. Ďábel se buď 

obrátí, nebo bude zničen, buď se skloní v prostraci a bude uctívat 

Boha, nebo bude zničen. Veškeré jeho mocnosti musí být zničeny. 

Všechny mocnosti temnoty musí být zničeny. Nyní musí všude zářit 

světlo: světlo lásky, světlo Srdcí Lásky, světlo slávy, světlo vlády 

Dvou Srdcí Lásky. Díky Bohu – když jsem se během Svaté hodiny 

podíval, viděl jsem, že všichni, kteří tu žijí, tam byli včas, všichni 

bratři a sestry bez výjimky. Musíte opustit všechno, nic na tomto 

světě není důležité kromě tohoto modlitebního života. Cokoliv nebo 



kdokoliv, co by vás zdržovalo nebo odvádělo vaši pozornost, ať je 

to kdekoliv, je to od ďábla. 

Proto nedávejte ďáblovi naprosto žádnou šanci. Neexistuje nic 

důležitějšího. „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho 

věcí, jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč 

nepřijde (Lk 10,41-42).“ Totéž říká Ježíš i nám všem. My jsme si 

vybrali to nejlepší: život modlitby, čistoty, svatosti, život Dvou 

Srdcí Lásky, a Bůh nedovolí, aby nám to někdo vzal. On nám řekl, 

ať utečeme jako Josef s Marií – „uteč a vezmi dítě, Herodes chce 

zabít modlitební život, proto vezmi dítě a uteč do bezpečí“. Zde je 

to nejbezpečnější místo. Musíme upevnit toto bezpečí. U vstupu 

nesmíte vejít, pokud nejste na sto procent pro tohle. Děkuji ti, můj 

Bože, má Lásko, mé Všechno. Ugwu-Nso se nikdy nedá na ústup, 

ale bude se rozšiřovat, až pojme celý svět. Odsud se bude šířit světlo 

lásky, odsud se bude šířit modlitba lásky, odsud se bude šířit milost 

Boží a zahalí celé stvoření. Zde je střed, centrum celého světa, 

centrum lásky, modlitby, adorace, čistoty, zde je centrum celého 

světa. Děkuji ti, můj Bože, za Univerzální centrum. Upevňování. 

Upevňování. Upevňování. A rozmach, šíření, přivést všechny, 

vystavět budovy. 

Když Kristus přišel jako člověk sem na zemi, nevyrobil ani jednu 

cihlu, nekoupil ani jeden díl půdy, protože Jeho království není z 

tohoto světa. Ale modlil se: „Tatínku, buď vůle tvá jako v nebi, tak 



i na zemi.“ Nařídil nám, abychom budovali Jeho království zde na 

zemi, abychom vystavěli potřebné budovy, získali půdu. Koupíme 

ji, jako to na počátku učinil Abraham (Gen 23). Bůh je slávou všeho. 

Ti, kdo tady zabírají půdu, se jí vzdají a prodají ji. Uvolněte půdu 

pro modlitbu, pro uctívání Boha. Postupně bude odstraněno veškeré 

zlo, veškerý hřích. My tu půdu získáme, aby na ní mohli lidé 

svobodně konat prostraci. 

Proto potřebujeme lidi, kteří nám pomohou svým darem. Země jsou 

zvány, aby přišly a vystavěly si zde svá velvyslanectví: české 

velvyslanectví, slovenské velvyslanectví, německé velvyslanectví, 

francouzské velvyslanectví, portugalské velvyslanectví. Budou 

tady mít své domy a vařit tady svou národní kuchyni. Tady je 

Univerzální centrum, každá země tady bude mít svůj dům, své 

území, své velvyslanectví, každá kongregace, každý kanonizovaný 

svatý tady bude mít oltář, všechny duše jsou zde doma. Takhle to 

Bůh chce, a Jeho vůle se musí naplnit. Děkuji ti, můj Bože, děkuji 

ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. 

Já nesním, říkám to, co je Boží vůle – vy, kdo sem chodíte, jednoho 

dne to nastane a vy to uvidíte, musí to nastat, protože tak promluvila 

Pánova ústa. Bůh to chce. Bůh tak rozhodl. A to, co Bůh rozhodl, 

co řekl, to se musí stát. Boží vůli nic nemůže zastavit. Nic. 



Nikdo nemůže zastavit sluneční svit, můžete zavřít oči, ale slunce 

bude dál svítit pro ostatní. Celý svět sem musí přijít. Připravte se na 

záplavu duší, svatých… Maminko Maria, děkuji ti. Včera mi řekla 

něco, co mi dodává sílu. V pátek 8. října kolem 9:45 mi řekla: 

„Pouze já a Ježíš tě bráníme. Pouze Otec, Syn a Duch Svatý tě brání. 

Pouze andělé, svatí a duše tě brání. Církev zde na zemi tě nebrání. 

Pro ně jsi nežádoucí osobou. Musí to tak být, že jsi pohrdán Církví, 

kněžími a biskupy, ale nakonec si oni i všichni uvědomí, že 

přicházíš ode mě a od Boha. Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné 

Srdce. Tak se (oni všichni) naučí tě mít v úctě a oslavovat Boha za 

všechno, co koná. Můj synu, je to potvrzeno: neexistuje nic, co 

uděláš s Bohem, pro Boha a v Bohu, co by bylo hříchem. Neexistuje 

nic, co děláš ve mně, pro mě a se mnou, co by bylo hříchem. Miluj 

a dělej, co chceš. Miluj a dělej, co miluješ. Miluj a dělej, co ti láska 

přikazuje. Miluj a dělej, k čemu tě Bůh inspiruje. Láska je jediná 

věc, kterou nemůžeš svému bližnímu ublížit. Já jsem zcela pro tebe 

a ty jsi zcela pro mě.“ Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, 

děkuji ti, mé Všechno. 

Bože, náš Otče, děkujeme ti za tvůj nejúžasnější plán, za to, že 

uskutečňuješ svůj nejúžasnější plán a používáš nás, používáš toto 

své nejsvětější místo. Kéž se tvá nejsvětější a nejkrásnější vůle 

naplní zde na zemi tak, jak je plněna v nebi. 


