
Vigilie ve čtvrtek 28. 10. 2021 na Svaté Hoře 

otec Montfort Okanwikpo, SHL 

Slavnost Dvou Srdcí Lásky 

Žít životem lásky je jediný způsob, jak skutečně být obrazem a 

podobou Boha 

Úvod: 

Moji drazí bratři, mé drahé sestry, pokoj! 

Děkujeme Bohu za všechno a prosíme Ho o milost dokonale znát a 

plnit Jeho vůli. Během této mše svaté dejme Bohu to nejvyšší, 

děkujme Mu za všechno, děkujme Mu za déšť. (během mše svaté 

silně pršelo) 

 

Kázání: 

Drazí bratři a sestry, pokoj! 

Jsem Bohu velmi vděčný. Za co? Jsem si naprosto jistý, že 

postupujeme tak, jak to Bůh chce, že všechno, co nám dříve řekl, se 

naplňuje – všechno, slovo od slova se zcela naplňuje, jak to Bůh 

chce, skutečně slovo od slova. Za to jsme Bohu velmi vděčni, že 

všechno, co řekl, všechno, co nám dal, všechno, co nám zaslíbil, se 

jistě naplní, se jistě plně uskuteční. 



Dokonalost, které Bůh chce, abychom dosáhli, spočívá v tom, 

abychom žili svůj život zcela a naplno tak, jak On to naplánoval. 

Už jsem vám vícekrát řekl, že pro mě byla nejlepší doba mého 

života, když jsem byl v semináři, protože tam všechno bylo 

dokonale zorganizované. Ale Bůh chce, aby Ugwu-Nso byla tím 

nejdokonaleji zorganizovaným místem na celém světě. Jediné místo, 

které bude převyšovat Ugwu-Nso, je které? Nebe, ale nebe a Ugwu-

Nso jsou propojeny, jsou v jednotě. Nebe je Trůn Boží, zde je Trůn 

Boží. Nebude to snadné, je nutný boj. Boj, vítězství, triumf, vláda. 

Každý tedy musí vědět, že takhle to Bůh chce, že to je Boží vůle 

pro nás. On mi řekl: „Má lásko, tohle je život, který chci, abys žil, 

to je dokonalost, které chci, abys dosáhl; žij tento život dokonale, a 

všechno bude v pořádku.“ Hledejte nejprve Boží království, a 

všechno ostatní vám bude přidáno. Bůh mi řekl, abych zůstal zde 

na Ugwu-Nso. Jediné místo, které může tento člověk (otec Láska) 

navštívit, je takové místo, kde se tento život žije stejně dokonale 

jako na Ugwu-Nso. Jediné, kvůli čemu odsud můžu odejít, je mše 

svatá, nic jiného. 

Mše svatá znamená více než tato modlitba, protože tato modlitba 

plyne ze mše svaté a vlévá se do ní zpět. „Toto je dokonalost, které 

chci, abys dosáhl.“ Mluví o ní jako o něčem, čeho je třeba 

dosáhnout. Což znamená, že to musí být boj, úsilí, není to jako když 

nám někdo dá lízat zmrzlinu, vypít kávu, sníst polévku, spolknout 



jídlo. Je to něco, čeho musíte dosáhnout. Když Syn Boží Ježíš 

Kristus přišel na tuto zem, naučil se svým utrpením poslušnosti (Žid 

5,8). Poslušnosti vůči Boží vůli. Musíte si uvědomovat čas. Teď 

dokážete pochopit, proč Bůh svěřil toto poslání Nigérii. Před mnoha 

lety si jeden člověk stěžoval: „Proč jste černoch? Proč nejste 

Evropan?“ Je mi líto, ale takhle to Bůh chce. 

Takhle to Bůh chce. Bůh ví proč. Chukwu Ihemeredinma – cokoliv, 

co Bůh dělá, je nejlepší. Na tom, co Bůh vykonal, nemůžete nic 

vylepšit, můžete to jedině zničit. Ať si jakkoliv pečlivě umyjete ruce, 

když se dotknete květu ibišku, umažete ho. Ani král Šalomoun v 

celé své nádheře nebyl tak dobře oblečen jako květiny (Mt 6,29). 

Ale teď zpět k věci: uvědomovat si čas. Bůh řekl: „Začni každou 

noc Růžencovým procesím“ a označil čas a místo. Přineste květiny 

a kadidlo, nesmí přijít nikdo, kdo není připraven. Této dokonalosti 

je třeba dosáhnout. Když dovolíte přijít lidem, kteří nejsou 

připraveni, není to milosrdenství, ale neposlušnost. Jste jako Saul, 

kterému bylo řečeno, že má všechno pobít, ale on nechal naživu 

některá zvířata na oběti (1 Sam 15). Nejvyšší obětí je poslušnost. 

Boha milujete tehdy, když ho posloucháte. „Jestliže mě milujete, 

budete zachovávat má přikázání (Jan 14,15).“ 

Už jsem vám řekl, že nemůžete říkat: „Mám rád otce Lásku“, a 

přitom když přijde čas na modlitbu na Svatých schodech, nechat ho 



odpočívat, protože je unavený, nechat ho spát, dát mu prášek na 

spaní. To jste ten nejhorší ďábel. Nebo když říkáte: „Ne, Vigilie je 

už pro něj moc dlouhá, je už moc starý, podívejte se, jak má šedivé 

vlasy.“ Pokud to uděláte, vykonáte tím pro ďábla něco, co ani on 

sám pro sebe nemůže vykonat. 

Proto si uvědomujte čas, čas, čas. Začínáme nejpozději v půl 

dvanácté, jdeme do svatyně, nejpozději ve dvanáct máme půlnoční 

modlitbu Anděl Páně, nejpozději v půl jedné začneme mši svatou, 

nejpozději ve tři jsme na Svatých schodech na adoraci, nejpozději 

v půl páté musí Vigilie skončit, v šest ráno je Anděl Páně a ranní 

modlitba. Dobře uspořádaný život. I Vigilie je nyní dobře 

uspořádaná, jsme schopni říct: teď je čas na to a to, v jednu hodinu 

je Gloria, ve tři čtvrtě na dvě skončí kázání, aby včas proběhlo 

proměňování a svaté přijímání a abychom ve tři čtvrtě na tři nebo 

nejpozději ve tři byli na Svatých schodech. 

Tohle je život, který máte žít, dokud se nevypaříte. Buďte v tom 

tedy dokonalí. Cvik plodí dokonalost. Ti, kdo se snažili tento život 

změnit – už není možné nic změnit, Bůh ty lidi vyloučil. A pokud 

to ještě někdo bude chtít zkoušet, Bůh ho také vyloučí. Každého, 

kdo se o to pokouší, musí Bůh vyloučit. Proto si nikdy nemyslete, 

že sem přijdete a změníte Boží vůli. Kdo jste? Co jste? Musíme také 

vybudovat vhodné struktury, dostatečně pevné, které budou 

podporovat tento modlitební život. Můj Bože, má Lásko, mé 



Všechno, takhle ty to chceš, a proto ti musíme děkovat a chválit tě. 

Nemáme žádnou výmluvu, nic vám neposlouží jako výmluva. 

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, děkuji ti, že jsi dal tak dokonalý 

život tomuto nedokonalému světu, světu plnému nedokonalosti. 

Nyní Bůh zavádí dokonalost, tento modlitební život, svatou 

Eucharistii. Ugwu-Nso je země dokonalosti, dokonalosti v lásce a 

vrcholného učení našeho Pána Ježíše Krista: „Buďte dokonalí, jako 

je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Budeme-li takhle žít, 

staneme se dokonalými, jako je dokonalý náš nebeský Otec. 

Vzpomeňte si, že On vás stvořil ke svému obrazu a podobě. Tohle 

je jediný způsob, jak být Jeho obrazem a podobou – dokonale žít 

tento život. Jiný způsob neexistuje. Žít životem lásky je jediný 

způsob, jak skutečně být obrazem a podobou Boha – v opačném 

případě jste obrazem a podobou ďábla. Pokud tedy chcete být 

odrazem Boha, musíte dokonale žít tento život lásky. Děkuji ti, můj 

Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Dej nám milost, 

abychom byli připraveni slyšet a plnit tvou vůli dokonale. Maminko 

Maria, pomoz mi, pomoz nám. 

Zdrávas Maria… 

 


