
Vigilie v pátek 15. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Ugwu-Nso je naplněná přítomností Boha, andělů a svatých 

Úvod: 

Děkujeme Bohu za všechno a prosíme Ho, aby nám dal svou milost 

být pevní, plnit Jeho vůli a postarat se o to, aby zde všichni plnili 

Boží vůli. To je jediný způsob, jak zajistit, že Jeho vůle bude zde na 

zemi plněna dokonale. Bůh chce, aby zde byla Jeho vůle plněna tak 

jako v nebi. 

 

Kázání: 

Moji drazí bratři a sestry, pokoj! 

Boží vůle musí být vyplněna, protože na počátku byla Boží vůle. 

Na počátku bylo Slovo Boží, vůle Boží – naprostá Boží vůle a nic 

jiného. Na konci (také) nebude nic jiného než Boží vůle. Odpor 

proti Boží vůli přišel v andělech a lidech. Vůbec to nebyl nějaký 

omyl, Bůh věděl, že k tomu dojde. Jako tomu bylo v případě 

Kristovy smrti: Kristus věděl, že k tomu dojde, že bude pomlouván, 

odmítán, odsouzen, ale nakonec že vstane z mrtvých. 

Boha více zajímá alfa a omega, počátek a konec. Bůh vám dal tuto 

svobodu, že si můžete vybrat, co chcete: „Konej, co si zvolíš“, ale 



na konci bude konána jen Boží vůle, bude existovat jen Boží vůle a 

nic jiného. Na počátku byla jen Boží vůle a na konci bude jen Boží 

vůle. Počátek i konec nesmí být nic jiného než Boží vůle. Cokoliv, 

co konáte, myslíte nebo říkáte proti Boží vůli, přijde vniveč, bude 

to neužitečné, bezcenné. Jakákoliv volba, kterou učiníte proti Boží 

vůli, přijde vniveč. To všechno, jak Krista odmítali, ať už to byl 

kdokoliv, jakýkoliv člověk, Farizeové, Saduceové, Herodovci, jak 

ho zbičovali a odsoudili, to všechno přišlo vniveč, když vítězně 

vstal z mrtvých. 

Panna Maria řekla to samé: „Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné 

Srdce!“ – bez ohledu na to, co se stane, nakonec to, co bylo 

počátkem, bude i koncem. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako 

byla na počátku i nyní i vždycky a navěky věků, amen. – Jako byla 

na počátku, i nyní i vždycky. Sjednoťte se s Boží vůli, nebo budete 

litovat, protože na počátku byla jen Boží vůle a i na konci bude jen 

Boží vůle. Neplýtvejte časem, bude pro vás lepší, když zůstanete 

zcela v Boží vůli. 

„Má lásko, poslouchej – jsem to já, tvůj Bůh, tvá Láska. Chci, abys 

byl klidný, protože já jsem nade vším, já jsem Bohem všech, 

dokonce i těch nejvíce vzpurných a zlých, i toho nejďábelštějšího 

zla nebo draka, já mám zcela pod kontrolou všechno, co jsem 

stvořil.“ Bůh má všechno zcela pod kontrolou, dokonce i to nejhorší, 

nejďábelštější zlo. „Neexistuje nic, co by bylo mimo mou kontrolu, 



nic. Všechno, co je stvořeno, jsem stvořil já. Všechno jsem stvořil 

dobré. Všechno, co jsem stvořil, je dobré. Ale buřiči se postavili 

proti mé vůli. Z počátku nezamýšleli zlo, ale každé odmítnutí mojí 

vůle, ať už je zamýšlené nebo ne, je zlem.“ 

Satan nejprve neměl v úmyslu nic zlého, bylo to jako s Petrem, když 

odporoval Ježíšovi: „Ty nezemřeš na kříži“. Bylo to stejné. Totéž, 

co řekl Petr, řekl Bohu i ďábel v nebi. Slyšíte mě? Jako se Petr stavěl 

proti kříži, tak se Satan stavěl v nebi proti vtělení. Bůh mi zde řekl, 

že právě tento odpor udělal z Lucifera ďábla, ale nejprve to 

nemyslel ve zlém. 

Lucifer byl tím nejvyšším z celého Božího stvoření, nejlepším, 

nejslavnějším, nejsvětějším, nejčistším, nejinteligentnějším Božím 

stvořením. Když se začal stavět proti Boží vůli, nezamýšlel nic 

zlého, myslel to dobře. Pamatujete si, co řekl Kristus Petrovi, když 

se postavil proti němu slovy „Ne, to se ti nestane“? Kristus, který 

viděl, jak se totéž stalo v nebi, ho nazval Satanem – byl to ten stejný 

čin. Nezamýšlel zprvu nic zlého. Kristus mu řekl: „Jdi mi z cesty, 

Satane.“ Proč? Kristus to řekl: „Tvé smýšlení není z Boha, ale z 

člověka (Mk 8,33).“ Stejně tak i Lucifer smýšlel jako stvoření. Měl 

stejně omezenou moudrost, lásku a poznání. Byl omezený. Bůh je 

nekonečný, věčný, nemá (jen) nějakou úroveň inteligence. 



Pamatuji si, jak v roce 1976 Nigérie chtěla vstoupit do Organizace 

islámského spolupráce. Jeden z našich profesorů přišel na 

přednášku a vysvětloval, že je to nebezpečné – udělat z Nigérie 

muslimskou zemi. Někteří studenti se ptali: „Co je na tom 

nebezpečného? Proč nemůžeme být s muslimy bratři?“ Ten 

profesor věděl, co mají muslimové v plánu. Dnes jsou milí, zítra 

přijdou s mečem. Dokud jsou malí, usmívají se, jsme bratři, ale až 

vyrostou, useknou vám hlavu. Budou vás prosit: „Dejte nám místo, 

kde se můžeme usídlit, jsme bratři.“ Teď jsou mírumilovní, ale až 

jich bude větší počet, začnou vám sekat hlavy. To je jejich plán. 

Lucifer tedy nezamýšlel zlo, byl tím nejlepším andělem, nejvyšším 

Božím stvořením. Bůh řekl: „Nejprve nezamýšlel zlo, ale každé 

odmítnutí mojí vůle, bez výjimky, ať už je zamýšlené nebo ne, je 

zlem.“ Nejčastější příčinou smrti na světě jsou lidé. Tím, jak žijete, 

jíte, pijete, spíte, ubíráte ze svého života a jednoho dne vám vyprší. 

Většina nehod, při nichž lidé zemřou, vzniká neúmyslně. Když vás 

někdo zastřelí, neměl to v úmyslu, chtěl vás jen zastrašit nebo zranit, 

ale ne zabít. Když někoho předávkujete léky, neměli jste to v 

úmyslu, ale ten člověk je mrtvý, vy jste ho zabili. Když vás někdo 

otráví, chtěl vás jen zastrašit, ale vy jste mrtví. Zprvu jste 

nezamýšleli zlo. „Každé odmítnutí mojí vůle, ať už je zamýšlené 

nebo ne, je zlem. Jako v případě ďábla: nazval jsem ho satanem, 

protože každé odmítnutí Boží vůle je zlem. Cokoliv a kdokoliv, 



každá myšlenka, slovo nebo skutek proti Boží vůli je zlý. Musíš mít 

nekompromisní a neochvějný postoj k Boží vůli, naprostou 

podřízenost Boží vůli a nepřátelství vůči všemu, co je proti Boží 

vůli. Boží vláda musí nastat, svatá Boží vůle musí být na zemi 

plněna tak jako v nebi. Já jsem s tebou nyní i navěky věků. Amen.“ 

Zde Bůh přijal mě, přijal vás, přijal nás. „Můj milovaný synu, otče 

Lásko, jsem to já, tvá Matka, blahoslavená Panna Maria, přišla jsem 

k tobě. Naléhavě vybízím všechny, aby přišli na Ugwu-Nso a setkali 

se zde s Bohem, modlili se na Svatých schodech, aby přišli a 

zasvětili se Dvěma zraněným a krvácejícím Srdcím Lásky. Všechny 

duše, které jsou mi zasvěceny, budou spaseny. Ujišťuji tebe i celou 

Církev: Dvě Srdce Lásky Ježíše a Marie jsou tou nejjistější, 

nejbezpečnější a nejkratší cestou k lásce Nejsvětější Trojice Lásky. 

Jsem s tebou nyní i navěky. Je to ta nejbezpečnější, nejjistější cesta 

k pravdě života ve všem, co se týká spásy duší, spásy světa. 

„Má lásko, já nejsem tady na Ugwu-Nso jen na návštěvě, já tady 

žiji, tady je místo, kde přebývám, moje milované místo. Všichni 

andělé a svatí – my tady nejsme na návštěvě, my tady žijeme, i když 

nás tak snadno nevidíš, ale jsme stále tady, není tady ani jediná píď, 

ani jediné místo, které by nebylo naplněno přítomností Boha, 

andělů a svatých. Někdy nás lze ze zvláštních důvodů vidět, jsme 

tady s tebou a se všemi, kdo sem přicházejí, nyní i navěky věků. Ať 

sem všichni přicházejí s touhou a zaklepou na dveře, aby se s námi 



setkali. Ale můžete se s námi setkat v jakékoliv situaci, závisle na 

věčné Boží vůli.“ 

Světlo, které tady Bůh rozsvítil, není žádné stvořené světlo, je to 

světlo Jeho přítomnosti. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, 

děkuji ti, mé Všechno. Dej nám milost, abychom zde na Svaté Hoře 

k tobě přitáhli všechny. Vy všichni, kdo tu jste nebo kdo sem 

přijdete, přicházíte na místo, kde je Boží vůle plněna na zemi tak 

jako v nebi, bez kompromisů. Nechoďte sem, pokud nejste ochotni 

zde na zemi plnit Boží vůli tak, jako je plněna v nebi. 


