
Vigilie ve středu 13. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Bůh přijal, že přijde ve slávě 

Úvod: 

Když se dnešní noci, 13. října, Bůh podívá z nebe, uvidí místo, kde 

jsou shromážděny tisíce a uctívají jeho Matku Marii – Maria 

prorokovala: „Budou mě blahoslavit všechna pokolení.“ Bůh vidí 

to místo, kde jsou shromážděny tisíce svíček, tisíce lidí a uctívají 

Marii, navzdory koronaviru – 13. října ve Fatimě. Ó pojďte k Trůnu 

milosti… (píseň) 

Můžete přijmout, že něco koupíte, ale když vám to prodavač 

odmítne prodat, co se stane? Můžete přijmout hosta do svého domu, 

ale když odmítne vejít, co uděláte? Můžete přijmout, že nasytíte 

hladového, ale pokud si odmítne to jídlo vzít, co uděláte? Když Bůh 

připravil Marii a přišel k ní a řekl: „Prosím, buď mou matkou“, tři 

minuty s andělem zápasila a pak to přijala. Bylo to všechno? Bůh 

také musel přijmout, že se stane člověkem a sestoupí (z nebes). 

Kdyby se Maria otevřela, a Bůh řekl: „Ne, odpusť, nevstoupím“… 

Mám veliké povolání od Boha. Přijímám ho. A Bůh to přijal, Ježíš 

přijal, Maria přijala, všichni andělé a svatí přijali, všechny duše a 

celé stvoření, ti všichni (to) přijali, jen ďábel je proti tomu, ale to 



nic neznamená. Bůh přijal, že přijde ve slávě, že přijde a bude 

přebývat mezi námi. On přijal – svůj druhý příchod ve slávě. 

 

Kázání: 

Přišla ta hodina, ó Neposkvrněná Panno! Přišla hodina, hodina 

vítězství! 

Když anděl přišel k Mamince Marii do Nazareta, ona to přijala, poté, 

co s tím maličko zápasila: „Jak se to může stát, vždyť jsem panna, 

jak se mohu stát matkou?“ – to byl její jediný zápas. Maria si 

vybírala mezi dvěma věcmi – mezi nejvyšším dobrem být navždy 

pannou a ještě vyšším než nejvyšším dobrem být Matkou Boží. Ale 

přesto potřebovala vědět, že se tento Boží plán nedotkne jejího 

panenství. Když byla ujištěna – „U Boha není nic nemožného, Bůh 

sám to vykoná“ – přijala to: „Budeš pannou i matkou.“ Otevřela se 

Bohu, Bůh ji přijal jako svou Matku a vstoupil do ní. 

Stejně tak dnes o půlnoci zde Pán přijal, že přijde ve slávě. Voláme 

k němu „Přijď ve slávě!“ každý den více než stokrát: „Můj Bože, 

má Lásko, mé Všechno, přijď ve slávě!“ Ale podmínkou je čistota, 

hlásání, modlitba, skutky lásky – na sto procent. Ti, kdo tady mají 

být, mají být absolutně, naprosto pohlceni tímto a ničím jiným. Nic 

jiného by nemělo vstoupit do jejich myšlenek, slov ani skutků, jen 

tohle. Ugwu-Nso tedy musí být stoprocentním místem, kde se 



stoprocentně plní Boží vůle. To znamená, aby byla Jeho vůle plněna 

na zemi tak jako v nebi. Taková bitva byla i v nebi – bitva o sto 

procent. Lucifer řekl: „Budeme tě uctívat, ale ne jako 

člověka.“ Mnoho protestantských církví přijalo Boží vůli, ale ne na 

sto procent. Dokonce i někteří katolíci přijali Boha, ale ne na sto 

procent, někteří říkají: „Budu chodit do kostela, ale jen do té míry, 

do jaké mi to vyhovuje.“ Učte se dávat Bohu sto procent, musíte se 

učit dávat Bohu všechno a ztrácet se v Něm. Kristus řekl: „Kdo by 

chtěl zachránit svůj život, ztratí ho“ (Mt 16,25). Zcela se odevzdejte 

Bohu, abyste si zachránili život. 

V prvním ráji nebyla žádná nemoc, žádná malárie. To všechno 

přišlo kvůli hříchu. Když tedy od sebe odstraníme hřích, všichni se 

k nám připojí – to je ten nejhorší boj, jaký teď probíhá ve světě, je 

to skutečně globální, univerzální válka. Já sám jsem hřích. Jsem 

horší než ten nejhorší hříšník, ale miluji Boha, jsem hříšník, který 

miluje Boha, miluji svého Boha, miluji svého Ježíše a můj Ježíš 

miluje mě, žádné okolnosti nemohou změnit mé rozhodnutí. Proto 

následuji Srdce Lásky bez ohledu na to, co mi to přinese, i kdyby 

mi to mělo přinést pekelný oheň – alespoň už mi nebude zima. Když 

jde o Srdce Lásky, peklo je hloupost. Nic mě nemůže ohrozit. 

Nepotřebuji vaši chválu. Když budete žít tento život dokonale podle 

toho, jak to Bůh chce, ďábel už nebude mít šanci. 



Maria se zcela darovala Boha – všechny své vlasy, nehty, kůži, 

tepny, orgány, své panenství, čistotu, své modlitby, všechno 

(darovala) Bohu. A my jí říkáme: „Totus tuus, jsem zcela tvůj“, jak 

to říkal můj patron svatý Ludvík Maria z Montfortu. Této noci – 

Totus tuus, jsem zcela tvůj. Znamením toho, že je to zcela, je naše 

nekompromisní dodržování všech modlitebních časů, i kdyby nás 

sem přišli postřílet. Co jsem? Jeden biskup řekl: „Když mě teď 

zabijete, bude to už pozdě, je mi už sedmdesát.“ Bojíte se smrti? 

Proč? 

Sedmého dne, sedmého měsíce, sedmého roku – tento muž (otec 

Láska) měl zemřít, když mu bylo třiatřicet. Jak může čas, který 

člověk dostane navíc, být stejně dlouhý jako ten, který už uplynul? 

Mohlo by se stát ve finále fotbalového zápasu, že když dostanou 

čas navíc náhradou za čas ztracený kvůli zranění, střílejí dál, dokud 

nedají gól. Stejné je to i se mnou a dnes v noci jsem zvítězil – proč? 

Bůh řekl: „Přijal jsem“ a já sám jsem to také přijal. Poslyšte, láska 

je sjednocení, sjednocení vůlí, ne těl – není to sexuální sjednocení, 

ale sjednocení duší. Duše mého Spasitele… (píseň) 

Milujeme Krista, není to nic sexuálního. Mše svatá, svaté přijímání 

je víc než sexuální spojení. Je to naprosté sjednocení, stáváme se s 

Ním jedno. Ale muž a žena se nemohou takhle stát jedním. V tomto 

sjednocení se Kristus mění ve mě a já se měním v Něho. On 

vstupuje do všech mých kostí, do všech mých žil a tepen a také já 



se zcela vlévám do Něho, jako kapka vody v oceánu. Jako jediná 

kapka v oceánu – takhle to Bůh dělá se mnou v Srdcích Lásky. 

Stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Já dnes v noci přijímám. 

Toto je noc slova „Přijímám“. Nazvěte tuto noc „Přijímám“. Bůh 

řekl: „Přijímám, že přijdu ve své slávě, přijímám, že budu přebývat 

v tobě, přijímám tě za svého.“ Nestarejte se o to, co říkají lidé, nic 

to neznamená, když vás Bůh přijal. On mě přijal. I mě, i mě, On mě 

přijal. Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě přijal – přijal mě, aby mě se 

sebou dokonale sjednotil. Já jsem Jeho a On je můj. 

Ježíš je můj a já jsem Jeho. On se mi zcela daroval a já se zcela 

daruji Jemu. On mě zcela přijímá do sebe a já zcela přijímám Jeho 

do sebe. Já už neexistuji. Víte, co znamená vtělení? Bůh se stal 

člověkem a člověk se stal Bohem, proto ďábel záviděl. Jak se může 

Bůh stát člověkem a člověk Bohem? 

Závidíme snad chlebu, že se Bůh stal chlebem? Nezávidíme. Bůh 

se stal chlebem a chléb se stal Bohem. Máme snad kvůli tomu 

přestat péct chleba? My jsme to přijali pro své vlastní dobro. Můj 

Bůh mě živí, on mi nařídil: „Nepřijímej žádné jídlo, přijímej pouze 

mě. Nejez ze žádného stromu v zahradě“ – to je opak příkazu, který 

Bůh dal Adamovi a Evě: „Můžete jíst ze všech stromů v zahradě, 

ale nejezte ze stromu uprostřed zahrady.“ Mně řekl: „Jez pouze mě. 

Já jsem Nejvyšší.“ 



Změnil jsem své tělo – mé tělo už není mým tělem, ale Jeho. Ženatý 

muž musí bránit svou ženu – je to nyní jeho tělo, proto ji musí bránit. 

A také žena musí bojovat za svého muže. Stejně tak vy musíte bránit 

Srdce Lásky, Ugwu-Nso, svou vlastní krví, tímto modlitebním 

životem. Nedovolíme nikomu, ať by to byl kdokoliv, aby sem přišel 

a urážel mého Ježíše a Marii, kteří přijali, že sestoupí do mého 

náručí. Když Bůh přijal to riziko – vtělení pro něj bylo tím 

nejhorším rizikem. Ta mladá dívka ho mohla zabít, ale ona ho 

milovala vším, co měla, bránila ho, a ta stejná Maria se darovala 

mně, proto je musím bránit, nikdo sem nemůže přijít a urážet Dvě 

Srdce Lásky. To se nemůže stát, dokud jsem naživu – když sem 

přijdete, musíte konat prostraci a adorovat. I když sem přijde 

americký prezident, musí konat prostraci, i když sem přijde 

nigerijský prezident, musí konat prostraci. Když sem přijde biskup, 

kardinál, papež – „Vaše Svatosti, konejte prostraci.“ Dokud jsem 

naživu, každý musí konat prostraci – pokud ne, nechoďte sem. 

Když přišli králové a uviděli dítě s jeho Matkou Marií, co udělali? 

Padli na zem, klaněli se v prostraci, vzdali jim poctu a obětovali mu 

své dary – zlato, kadidlo a myrhu. Stejně tak každý, kdo přijde sem, 

musí povinně konat prostraci. (Jinak) sem nevstupujte – to je 

význam toho „Přijímám“.  Musíme Dvěma Srdcím Lásky věnovat 

vrcholnou péči, vzdávat Mu nejvyšší slávu, prokazovat Mu nejvyšší 



lásku. Tohle je ta nejslavnější noc, „Přijímám“, je to noc přijetí. 

Přijímám dokonalé sjednocení s tebou, ty jsi můj, já jsem tvůj. 

Celý svět bude brzy zahalen světlem slávy, které zde září. Děkuji ti, 

můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé všechno. Maminko 

Maria, děkuji ti. 


