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KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE  
O VAŠE D�DICTVÍ 

TOM CAMPBELL 

(Mahomet, Illinois, USA, �ervenec 2003) 
 

 

P�ed n�kolika dny k nám b�hem modliteb p�išel Boží duch a za�al 
nám dávat sen a vizi o ur�ité situaci. Dnes ve�er se o to s vámi pod�lím. 
Než to ud�lám, chci, abyste porozum�li, že tu jsme z jednoho d�vodu: 
abychom p�inesli pou�ení, abychom vás napomenuli a taky vám p�inesli 
pot�šení. Myslím, že pot�ebujeme pou�ení a napomenutí, ale také pot�e-
bujeme pot�šení. Jsem tak rád, že na naší cest�, v t�žkostech, v obtížných 
v�cech, B�h pro nás má vždycky pot�šení. Je to tak? Vždycky má zp�sob, 
jak nám dát sílu, abychom se dostali ješt� trošku dál, ješt� trošku výše, 
a to i tady, na míst�, kde se práv� nacházíme. Nechci, abyste o tom hlaso-
vali. Vím, kde se te� nacházíme, takže pokud se s vámi budu sdílet, chci, 
abyste v�d�li, že vám te� nekážu, ale d�lím se s vámi o to, co cítím, že 
s námi sdílí B�h. Cítím, že to bude mít velkou cenu a bude to velká 
pomoc.  

Víte, kdybych byl v ho�ící budov� a nev�d�l, jak se z ní dostat, byl 
bych vd��ný, kdyby mi n�kdo ukázal východ. Necht�l bych uho�et 
zaživa, a myslím, že B�h nám nejen ukazuje cestu ven, ale i cestu uvnit�. 
Nejen cestu z problému, ale i zp�sob, jak problémem projít. V posledních 
p�ti, šesti m�sících jsem se cítil jako Job. Samoz�ejm�, že jsem na sebe 
musel upozornit a �íct: „Prošel jsem vším, krom� v�ed�.“ A o týden poz-
d�ji jsem m�l v�edy! Takže si musíme dávat pozor na to, co �íkáme. U�ím 
se pe�etit svá ústa a požádal jsem Boha, aby je zape�etil tak, aby nemlu-
vila troufale. 

V tom snu byla skupina lidí, poznal jsem n�které tvá�e. Stál jsem 
a sledoval, co se d�je. Duch m� nabádal, abych jenom stál a díval se, 
abych více nebo mén� pochopil, co vidím. Vid�l jsem otev�ený prostor 
obehnaný provazem, ve kterém byla zví�ata. Kolem provazu, který je 
odd�loval od zví�at, bylo shromážd�no hodn� lidí, kte�í zví�ata 
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obdivovali. Zví�ata vypadala jako domácí mazlí�ci. N�která m�la podobu 
ko�ky nebo psa, dokonce i malé lišky. Když jsem se na n� díval, m�l jsem 
na chvíli chu� se natáhnout a dotknout se jich, ale Duch �ekl: „Nedotýkej 
se jich! Dej od nich ruce pry�!“ 

Stál jsem tam a díval se. Všiml jsem si, že n�kte�í lidé se natáhli 
a pokoušeli se zví�ata pohladit. K mému úžasu za�ala zví�ata p�ímo p�ede 
mnou m�nit tvar. Za�ala se natahovat, jako když za�nete natahovat har-
moniku. Když jsem se na to díval, Boží duch �ekl: „Nejsou tím, �ím se 
zdají být.“ Podivil jsem se tomu, co mi Boží duch �íkal, protože b�hem 
chvíle, jako když lusknete prsty, se zví�ata roztáhla a stali se z nich hadi, 
ale hodn� zvláštní hadi. Po�ád m�li tvá� ko�ky nebo psa nebo lišky a jako 
kdyby na nich byla srst. Nikdy jsem nevid�l hada, a� už v zoo, nebo kde-
koliv jinde, který by m�l na sob� n�co jiného než šupinatou k�ži. Zeptal 
jsem se: „Co to je?“ Pán mi �ekl: „Jsou v p�estrojení, jsou maskovaní. 
Jsou zahalení.“ Nejd�íve jsem to nepoznal. Nev�d�l jsem, co jsou za�. 
Myslel jsem, že to jsou jenom jakási neškodná stvo�ení, takoví domácí 
mazlí�ci. My doma žádné zví�e nemáme, ale mnozí máte doma psy nebo 
ko�ky, a jsem si jistý, že je moc rádi hladíte, mazlíte se s nimi a tak 
podobn�. Myslím, že odtud vycházel impuls dotknout se jich a touha je 
pohladit.  

Pak se z nich stali hadi, o kterých Pán �ekl, že jsou v p�estrojení, že 
jsou zamaskovaní a že nejsou tím, �ím se zdají být. Známe verš, který 
�íká, že satan p�ichází dokonce i jako and�l sv�tla.1 Tak silný je podvod 
satanských sil a mocností. Milovaní, jsme ve válce! Jsme ve válce! Už 
jsme v ní n�jakou dobu, ale jak �as plyne, válka nabývá na intenzit�. 
Pokud neobstojíme te�, tím mén� budeme schopni obstát ve dnech, které 
jsou p�ed námi. V��ím, a Boží slovo to potvrzuje, že p�ijdou silní duchové 
podvodu.2  

Takže když jsem sledoval, co se d�je, Duch mi �ekl: „Zpátky!“ 
Myslel tím, abych z�stal na míst� a nedotýkal se toho. V tu chvíli m� 
napadly dv� v�ci, které mi opravdu vyrazily dech. Tou první byl duch 
                                                           
1 2. Korintským 11:14 – „A není div. Nebo i satan prom��uje se v and�la sv�tlosti.“ 
2

 Matouš 24:3-5 – „A když se posadil na ho�e Olivetské, p�istoupili k n�mu u�edlníci jeho 
soukromí, �kouce: Pov�z nám, kdy to bude, a která znamení budou p�íchodu tvého 
a skonání sv�ta? I odpov�d�v Ježíš, �ekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl. Nebo mnozí 
p�ijdou ve jménu mém, �kouce: Já� jsem Kristus, a svedou� mnohé.“ 
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Kanánu. O Kananejských toho víme hodn�, že? Víme, že to byl jeden 
z prvních kmen�, se kterými Izrael bojoval, když vešel do zaslíbené 
zem�. Izraelci Kananejské nevyhladili, uvalili na n� poplatky. B�h je ale 
varoval – všechny Kananejské m�li zni�it. Izrael je nem�l ušet�it nebo na 
n� uvrhnout da�, m�l je zni�it – muže, ženy i d�ti. Bible �íká, že je nedo-
kázali zni�it, n�kte�í z nich bydleli v údolích a m�li železné vozy.3 
Kananejští, podle toho, co o nich víme, byli velmi nemorální lidé. Jednou 
z jejich charakteristických vlastností byla nemorálnost. Nemyslím n�co 
lehce zkaženého. Myslím tím, že d�lali siln�, hluboce nemorální v�ci. 
Vlastn� se dá �íct, že jako jedni z prvních za�ali s pornografií, ale s hodn�, 
hodn� t�žkou pornografií.  

Druhou v�cí byl duch sodomie nebo Sodomských. Opravdu m� to 
šokovalo. B�h tady mluvil o velmi vážné v�ci. Když jsem tam stál a sle-
doval to, �íkal jsem si: „Co to znamená?“ Pak m� Pán vzal do 8. kapitoly 
Ezechiela. Pokud máte Bible, otev�ete si je prosím v knize Ezechiel. Chci 
p�e�íst n�kolik verš� z 8. kapitoly. Od 7. verše: „A p�ivedl mne ke dve-
��m sín�, kdež jsem uz�el, a aj, díra jedna byla v st�n�. A �ekl mi: Synu 
�lov��í, kopej medle tu st�nu. I kopal jsem st�nu, a aj, dvé�e jedny. Tedy 
�ekl mi: Vejdi, a viz ohavnosti tyto nejhorší, kteréž oni �iní zde. Protož 
všed, uz�el jsem, a aj, všeliké podobenství zem�plaz� a hovad ohyzd-
ných, i všech ukydaných boh� domu Izraelského vyryto bylo na st�n� 
v�kol a v�kol. A sedmdesáte muž� z starších domu Izraelského, 
s Jazaniášem synem Safanovým, stojícím prost�ed nich, stáli p�ed nimi, 
maje každý kadidlnici svou v ruce své, tak že hustý oblak kad�ní vzh�ru 
vstupoval. I �ekl mi: Vid�l-lis, synu �lov��í, co starší domu Izraelského 
�iní ve tm�, jeden každý v pokojích svých malovaných (v pokojích své 
fantazie4)? Nebo �íkají: Nikoli na nás nepat�í Hospodin, opustil Hospo-
din zemi.“  

Ezechiel nevid�l, co se d�lo v myslích a p�edstavách v�dc�, starších. 
Nevid�l, co se d�je. Ale B�h ho vzal na místo, kde byla díra ve zdi a �ekl: 
„Te� kopej.“ A když kopal, našel dve�e. Víte co? H�ích nemorálnosti, 
h�ích ne�istoty je n�co, co je velmi dob�e ukryté a p�ikryté. Nelze to 
post�ehnout p�irozenýma o�ima.  

                                                           
3 Jozue 17:16-17 
4 Podle angl. KJV 
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	íká se, že n�kte�í z muž� a kn�ží, kte�í spáchali zlo�iny proti 
d�tem, m�li velmi p�íjemný charakter. Vypadali velmi p�átelsky a mile, 
byli spole�enští a veselí a tak. Ale uvnit�, v jejich p�edstavivosti, se scho-
vával démon. P�ikrývali to, byli maskovaní. Jak víte, milovaní, B�h 
v dnešní dob� odstra�uje obal, p�ikrytí ze všeho, co je v našich životech, 
v našich soukromých životech, v životech, jaké vedeme doma nebo 
v práci. B�h odstra�uje oponu a Boží duch se dostává do hloubky našich 
srdcí. Bylo to tak skryté, že to prorok nevid�l. Nevid�l to. B�h �ekl, že 
musel vykopat díru, aby uvid�l dve�e.  

P�átelé, v��ím, že k nám p�išlo Boží slovo. V pr�b�hu �asu nám B�h 
�íkal velké a mocné v�ci. Mluvil k nám skrze svého Ducha a své slovo. 
B�h nám dal velká a neoby�ejná zaslíbení. Víte, k t�mto zaslíbením a ke 
slovu, které nám B�h dává, je p�ipevn�na cenovka. Pravdu nezískáte 
snadno. Kupujete ji. Stojí n�jakou cenu. Kupte zlato ohn�m pro�išt�né.5 
To, co dostáváme od Boha, stojí vysokou cenu. Ale pokud jsme povoláni 
podle Jeho zám�r� a jsme Boží vyvolení, tak s tím musíme po�ítat. Je to 
sou�ást procesu našeho o�iš�ování a zdokonalování. Mnohokrát, 
mnohokrát, když k nám B�h mluvil, jsem se rmoutil a plakal nad stavem 
Kristova T�la, nejen nad svým stavem, ale nad stavem Kristova T�la.  

B�h k nám už v minulosti mluvil, ale toto bylo tak p�esné a tak 
p�ímé, že jsem cítil, že je to d�ležité. Víte, musíte být ochotní. Vy i já 
musíme být ochotni položit p�ed Boha úpln� všechno. Už tu nem�že být 
nic tajného nebo p�ikrytého. Už se nem�žeme dál jen „oblékat do Krista“. 
Už pro to v T�le nebude prostor, protože B�h v této hodin� povstává. 
Bude to pro�išt�né T�lo, spravedlivý národ a svatý lid. Všechno naše 
kázání a napomínání jakožto od služebník� evangelia ani všechno naše 
vzájemné nabádání v nás to dílo nevykoná, jenom B�h m�že vyp�sobit 
zm�nu. Musíme p�ijímat slovo do svých srdcí a pak tomu slovu musíme 
dovolit, aby v našich srdcích za�alo pracovat a vykonalo to, k �emu bylo 
ur�eno. Nejde o to slyšet slovo, ale slyšet a �init ho.6 

Ezechiel netušil, co se d�je. Chci, abyste v�d�li, že to byl velký Boží 
prorok, ale netušil, co se d�lo v tajných pokojích mysli. V��ím tomu, že 
                                                           
5 Zjevení 3:18 – „Radím tob�, abys sob� koupil ode mne zlata ohn�m zprubovaného, abys 
byl bohatý, a v roucho bílé abys oble�en byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A o�í 
svých pomaž kollyrium, abys vid�l.“ 
6 Jakub 1:22 – „Bu�tež pak �initelé slova, a ne poslucha�i toliko, oklamávajíce sami sebe.“ 
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v dnešní dob� je naše mysl bombardována. Nejen televizí, krom� televize 
mám na mysli i další v�ci. M�žete jít po ulici, být v práci, �ídit auto, a� 
jste kdekoliv, pokusí se vás napadnout ty nejohavn�jší myšlenky. P�ijdou 
k vám ty nejšpinav�jší v�ci. Až se divíte, odkud ze sv�ta ty myšlenky 
p�išly. Znáte verš, který �íká: „V dokonalém pokoji zachováš toho, jehož 
mysl z�stává v tob�.“ (Izaiáš 26:3 – podle hebr. orig. textu) Problémem, 
brat�í, je to, zda naše mysl z�stává v N�m. Nejde jenom o naše ranní roz-
jímání. Nejde jenom o naše polední nebo ve�erní rozjímání, je to �ty�ia-
dvacetihodinová záležitost.  

Pokud jsme vojáci a strážní, musíme být vzh�ru dvacet �ty�i hodin 
denn�! Nem�žeme dovolit jedinému okamžiku nebo hodin�, aby nám 
proklouzla a n�jak proplula kolem. Už vás neprovede, když �eknete: 
„Duchovn� se m� dotkl B�h. Získal jsem Jeho dotek!“ Nesta�í, že se jed-
nou týdn� spole�n� sejdeme. Nesta�í, že budeme mít jednou za rok konfe-
renci, ale je to �ty�iadvacetihodinová práce, kdy musíme své myšlenky 
podrobovat mysli Kristov�. A to je n�co, na co si nem�žeme jenom tak 
hrát! Znamená to, že pracujeme v Duchu! Modlíme se tak dlouho, až se 
tou v�cí promodlíme! Ne, že vstaneme po hodin� modlitby a �ekneme: 
„No, mám z toho dobrý pocit.“ Teprve tehdy, když to uchopíme a vytr-
váme, nám B�h dá úpornost a houževnatost, abychom zvít�zili a získali 
cenu!  

Takže prorok netušil, co se d�je v p�edstavách. Ani já jsem to netu-
šil. Nerozeznal jsem to, moji p�átelé; up�ímn�, nepoznal jsem, že ty 
nevinné, malé v�ci jsou ve skute�nosti maskovaní hadi. V�ci, které se 
nám zdají nevinné, jsou ob�as velmi smrtící. V�ci, které vypadají, že jsou 
v po�ádku a správné, ve skute�nosti v po�ádku a správné nejsou. „Cesta 
zdá se p�ímá �lov�ku,…“ – ó ano, a mnozí z nás ji následují – „…a však 
dokonání její jest cesta k smrti.“ (P�ísloví 14:12)  

B�h nás v tomto �ase žádá o naprosté pod�ízení se, poddanost, 
naprosté vydání se. Chce naši mysl, chce naše emoce a zcela jist� chce 
naše srdce. Takže když jsem to sledoval, všiml jsem si, že se ta stvo�ení 
za�ala m�nit z nevinn� vypadajících mazlí�k� ve veliké hady. Svatí, 
myslím si, že se n�kdy dostaneme mimo svatost v Bohu, a ani si to neu-
v�domíme. Jediné místo, kde jste v bezpe�í, je být s Ním ve svatyni sva-
tých, a pokud se tam dostanete, Z
STA�TE TAM! Neodcházejte 
odtamtud. Ne�íkejte si: No, už jsem dost silný. Izraelci si mysleli, že jsou 
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dost silní, ale nebyli. Byli silní ve své vlastní síle, ale ne v Bohu, a tak 
prohráli, padli. Kananejští je zni�ili, ne naopak. Byli to Kananejští, kte�í 
na n� m�li vliv, duchovní Kananejští, a to bylo dost zlé samo o sob�. 
Vážn� si myslím, že hrozné bylo už to, že ta stvo�ení byla p�irovnána 
k duchu Kanánu, ale když B�h �ekl Sodomští, �ekl jsem: „M�j Bože, to 
snad ne!“ Ale víte co? P�ichází k nám myšlenky, jsme jimi bombardováni 
všichni bez výjimky. Záleží na tom, co s nimi ud�láme, když p�ijde �as. 
Pokud se jimi zabýváme, pokud jim dovolíme se jen na chvíli zastavit 
v naší mysli, p�ijde �as, kdy je nebudeme schopni ovládat. Nebudete je 
schopni ovládat. Pokud povolíme o centimetr, zaberou si kilometr. 
Nechali Kananejské žít a odvád�t poplatky a skon�ilo to tak, že mezi 
sebou uzavírali manželství, a tak poskvrnili celý rod. Svatí, je mnoho 
v�cí, které nás poskvrnily. Je mnoho ne�istých v�cí, které nás poskvr�ují. 
Jsou ur�ité v�ci, které se zdají být nevinné. Vypadají nevinn�, nevypadají 
zle, nevypadají ne�ist�, ale p�esto na pozadí, to znamená, co za tím stojí, 
na pozadí je ZLO.  

Jsme ve válce. Ješt� neskon�ila. P�emýšlel jsem nad válkou v Iráku. 
Mysleli si, že to bude jednoduché, mysleli si, že jenom napochodují 
dovnit�, podrobí si všechny Irá�any a bude po problému. Chlubili se tím: 
To není v�bec žádný problém! A te� zjiš�ují, že je to jinak. Zjiš�ují, že 
mnozí z t�ch, proti kterým bojují, jsou poschovávaní v dírách a jeskyních. 
Válka teprve za�ala. V žádném p�ípad� jí není konec. A neskon�í ani 
zítra. Myslím, že pokud je nep�ítel schopen najít st�echu nad hlavou a 
oporu v naší mysli, pokud si získává naši mysl, získal naši duši! Je to 
NAŠE MYSL, O KTEROU MU JDE! 	íkáte si: Pro� tu te� kážeš takové 
slovo? Protože to �ekl B�h. Radši bych byl p�ed n��ím varován d�ív, než 
m� to p�em�že a bude p�íliš pozd�. Nikdo p�ed tím není imunní. Toto 
bombardování, p�átelé, se d�je každý den. Jde o to, �emu dovolujeme 
vstoupit do svého domu, do svých uší, do svých o�í. Naše o�i jsou foto-
aparáty. M�žete si n�co vyfotografovat a myslet si, že to je všechno, a za 
n�jakou dobu vám ten obrázek znovu vyvstane na mysli. Budete s tím 
muset zápasit, budete s tím muset bojovat – a já v��ím, že nad tím 
zvít�zíte.  

Takže prorok nevid�l to, co vid�l B�h. Když vlezl do díry a podíval 
se do dve�í, vid�l, že ob�tují hr�zným v�cem, zví�ecí p�irozenosti. B�h 
�ekl: „Viz ohavnosti tyto.“ P�átelé, pokud jsme svatý národ, pokud jsme 
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královské kn�žstvo, pak tu není žádný prostor pro p�stování takových 
ne�istých v�cí. 	íkáte si: Ale, brat�e Campbelle, ty se mi snažíš �íct, že si 
p�stuji takové v�ci a že z nich mám požitek? Vid�l jsem tvá�e a n�které 
z nich jsou na dnešním shromážd�ní. Vid�l jsem tvá�e t�ch, kte�í tam byli 
a natahovali se, aby ta zví�ata objali. Jsou to v�ci, ze kterých se 
vysvobozuje nejobtížn�ji… A �íkám vám, mladí mužové, mladé ženy, 
sta�í mužové, nebu�te blázni, nehrajte si s t�mito ne�istými v�cmi. Bez 
ohledu na to, jak nevinn� vypadají, polapí vás. Chytnou vás, a chytí vás 
pevn�. Budete si p�át, abyste se byli nikdy nebavili takovou myšlenkou, 
budete si p�át, abyste toho nikdy nebyli jakkoliv ú�astni, budete si p�át, 
abyste se tomu nikdy nebyli vydali. Ale bude p�íliš pozd�! Ocitnete se 
v takovém zmatku a bezradnosti, v takové bezmoci, že budete volat 
k Bohu. Takže doufám, že ješt� p�edtím, než se to stane, budete ochotni 
se dnešního ve�era vyznat Bohu. Doufám, že budete chtít �íct: „Já mám 
tento problém, v�zím v n�m, a je velmi reálný. Nechci ho!“ 

Víte, jednou se toho dotknete, a už vás to nakazí. Nakazí vás to 
a zni�í to radost a pokoj. A víte, co se stane? Když dovolíme t�mto 
v�cem, aby z�stávaly v našich myšlenkách, zjistíme, že jsme kriti�tí v��i 
ostatním. H�ích na nás p�sobí tak, že hledáme chyby na ostatních, aby-
chom ukryli tu samou v�c, která je v našem srdci. Znova a znova jsem ve 
svém vlastním život� zjiš�oval, že když jsem n�kdy n��emu podlehl – 
možná ne tomu, o �em dnes mluvím, ale jiným v�cem – okamžit� jsem 
za�al kritizovat. Kritizujeme, protože tak ukrýváme a zakrýváme v�ci, 
které jsou v našem vlastním srdci.  

Jsem rád, že to B�h dnes všechno pokládá na st�l; tak to nazval náš 
bratr Mercer – položit všechno na st�l. B�h to všechno vynáší z našich 
srdcí, abychom vid�li, co je tu za problém. A je tu problém, jinak by mi 
B�h o tom nemluvil. B�h nemluví neuvážen� nebo arogantn�. Když B�h 
mluví, tak k nám mluví proto, že je tu problém. Ale On ten problém chce 
napravit. Chce nám p�inést vysvobození. Boha net�ší, když jsme n��ím 
svázáni. Jsme lid, který by nem�l být ni�ím svázán. Máme být svobod-
ným lidem. Kde vládne Boží duch, tam je svoboda.7 V��ím tomu, že 
m�žeme chodit VE SVOBOD� JAKO SYNOVÉ! �ábel to ale nechce. 
Chce rozd�lovat a podrobovat si. Chce rozd�lit naše myšlenky, naše 
úmysly, zam�stnat nás n��ím jiným tak, že nás to pohltí natolik, že naše 
                                                           
7 2. Korintským 3:17 – „Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch Pán�, tu� i svoboda.“ 
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oko už nebude prosté a do našeho t�la p�estane proudit sv�tlo!8 Pot�ebu-
jeme více sv�tla. Sv�tlo ni�í temnotu. Temnotu m�že zni�it jedin� 
PRAVDA! Svatí, pot�ebujeme slyšet pravdu! Haleluja! Nejenom ji slyšet, 
ale p�ijmout ji. 	íct: „P�esn� to pot�ebuji, m�j brat�e. POT	EBUJI 
VYSVOBOZENÍ.“ Muži a ženy, chce to dodat si odvahy, vzchopit se 
a �íct: „Mám problém. Oddával jsem se takové v�ci. Bavil jsem se jí.“ 
Možná jste to nikdy reáln� nespáchali, ale dnes už nejde jen o vykonání 
skutku. B�h �íká: „Protože jak p�emýšlí ve svém srdci, takový je.“ 
(P�ísloví 23:7 – podle angl. KJV) Ne, to není o tom, ud�lat to. H�ích je 
spáchán už tehdy, když se tím zaobíráme ve své mysli a ve svém srdci. 
„Každý, kdo by pohled�l, zcizoložil.“9  

Svatí, vidím, že se d�je n�co slavného. Ano, vidím lid, vyvolený lid, 
Jím vybraný, zm�n�ný lid, silný lid. Nikdy d�ív takový lid nebyl a nikdy 
už takový nebude.10 Lid – Boží armáda, kn�žstvo, KRÁLOVSTVÍ, které 
nebude zni�eno, ale které zni�í království všech satanských nep�átel a 
mocí a knížat! B�h je pro nás stejn�, jako my jsme pro Boha! Jediný zp�-
sob, jak m�žeme být pro Boha, je poslušnost. A já �íkám: „Bože, bez 
ohledu na to, co k tomu bude t�eba, umyj m�, o�isti m�, p�e�isti m�.“ 
Nechci p�ijít o sv�j den navštívení. Nechci promeškat den a hodinu p�íle-
žitosti a vysvobození. Bože, ud�lej, co musíš ud�lat, ale ud�lej to! A ON 
TO D�LÁ! Dokonce i když Ho o to nežádám, tak to stále d�lá.  

Nebudu vám vypráv�t, �ím jsem prošel. Nebylo mi to p�íjemné, ale 
bylo to pro m� dobré. David �ekl, že Hospodinovo trestání je dobré.11 
Bylo to dobré i pro m�. Svatí, B�h nás trestá, protože nás miluje. Napra-
vuje nás. Amen. B�h chce, abychom ZVÍT�ZILI! B�h chce, abychom 
DOSÁHLI cíle! Neza�ali jsme svou cestu proto, abychom n�kde v polo-
vin� sešli na scestí! „Bez ohledu na to, co je k tomu t�eba, Bože, zm�� 
moje srdce! Vysvobo� m� z otroctví tohoto t�la, Bože, a z myšlenek, 
                                                           
8

 Matouš 6:22 – „Svíce t�la jesti� oko; jestliže oko tvé sprostné bylo by, všecko t�lo tvé 
sv�tlé bude. Pakli� by oko tvé bylo nešlechetné, všecko t�lo tvé tmavé bude.“  
9 Matouš 5:28 – „Ale já� pravím vám: Že každý, kdož by pohled�l na ženu ku požádání jí, 
již zcizoložil s ní v srdci svém.“ 
10 Joel 2:2 – „Den temnosti a mra�na, den oblaku a mrákoty, jako zá�e jit�ní rozprost�ená 
po horách: Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebylo od v�k�, aniž po n�m kdy bude až do 
let národ� i pronárod�.“ 
11 Žalm 119:71 – „K dobrému� jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se nau�il 
ustanovením tvým.“ 
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které m� napadají a kterým už nedokážu vzdorovat!“ Protože k tomu, 
abyste jim podlehli, sta�í se jimi jenom obírat, bavit se jimi. To je 
všechno. Nemusíte to vykonat. Pokud to tady je, tak to tady je, a zni�í vás 
to. Zni�í to mne. Okrade nás to o naše d�dictví. Takže starší Izraele ob�-
tovali kadidlo, uctívali ne�istotu, ohavnost.  

Moc rád bych tu mluvil otev�en�. Asi jsem si o tom m�l již d�íve 
promluvit s n�kterými brat�ími, ale myslím si, že manželský vztah by m�l 
být svatý vztah. Prosím, nesnažím se tu probírat váš domácí život, vaše 
soukromí, ale m�l by být svatý. Myslím, že ten duch už dokonce vstoupil 
do n�kterých manželství, a žena se stala v�cí k použití a zneužívání, 
a p�estala být tím, kdo je v úct� a ve vážnosti. Musíme si jich vážit a ctít 
je. Myslím, že ten duch, ne�istý duch, m�že vstoupit i do manželství. 
Žena, kterou nám B�h dal, je nám Bohem dána proto, abychom o ni 
pe�ovali, pot�šovali ji, starali se o ni, respektovali ji. Amen. Nech� máme 
respekt nejen jeden k druhému jako k brat�ím, ale i v manželství. Prosím, 
brat�i, pokud mi nenáleží se k tomu vyjad�ovat, �ekn�te mi to. Nemám to 
ani v úmyslu, ani nechci, ale tak siln� to na mn� leží! Nic jsem nevid�l, 
nem�žu �íct, že bych n�co vid�l nebo slyšel, ale Pán mi �ekl, že ne 
všechna manželství jsou svatá. P�átelé, pokud nás B�h s n�kým spojí, 
myslím si, že bychom s ním m�li být jako jedno t�lo a jeden duch a jedna 
mysl. Myslím, že žena je spolupracovník a že máme pracovat spole�n�. 
Amen. M�žeme bojovat proti �áblu spole�n�, protože pokud jeden 
zažene tisíc, dva zaženou deset tisíc.12  

Tento problém se pak snaží manželství rozbít, rozbít vztah, ud�lat 
z n�j n�co, �ím ho B�h nikdy nezamýšlel mít. Svoji ženu vroucn� miluji. 
Máme spolu úžasný vztah. Vážím si své ženy. Moje žena není dokonalá, 
a ani já nejsem, ale vážím si jí a mám ji v úct�. Ve�ejn� a ani jinak neud�-
lám nic, co by ji zahanbilo. B�h mi ji dal jako pomoc a ona je dobrou 
pomocí. Když jsem dole, ví, jak m� pozvednout. Když jsem naho�e a 
naparuji se a jsem p�íliš chytrý, ví, jak m� srazit, a ud�lá to. Když se v�ci 
kazí, tak se m� zeptá: „Ty ses ješt� nemodlil? Vra� se, odkud jsi vypadl.“ 
Ob�as se nedo�kám moc soucitu, ale považuji to za lásku. 	íkám mladým 
lidem, kte�í k nám p�ijdou na návšt�vu: „Prosím, neberte si z nás p�íklad.“ 
Lidé by mohli �íct: „Vycházejí spolu? Mají se navzájem rádi?“ Máme se 
                                                           
12

 Deuteronomium 32:30 – „Jak by jich jeden honiti mohl tisíc, a dva pry� zahnati deset 
tisíc�? Jediné že B�h skála jejich prodal je, a Hospodin vydal je.“ 
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rádi! Ale láska není vždycky jemná, láska není jen samé objímání. Láska 
je hluboká úcta a respekt v��i sob� navzájem, p�átelé. Pokud jako muži a 
manželé nejsme opatrní, pokud p�ekra�ujeme hranice, pak už to není 
láska, ale stává se z toho chtí�. Nech� nás B�h z toho vysvobodí, aby 
nikdo z nás nebyl vinen tím, že svou ženu, kterou miluje, využívá pro své 
touhy, že ji využívá ke svému vlastnímu chtí�i. V manželství není místo 
pro chtí�, nikdy žádné. Nep�ítel m�že p�ijít a pokusit se to využít ke 
zkáze. Pamatujte, že žena není jenom vaše manželka, je také vaše sestra. 
Je vaší sestrou v Bohu, a tak k ní pot�ebujete mít úctu. Ne�íkám, že by vás 
žena m�la mlátit po hlav�. Ale myslím, že pokud jste si vzali správnou 
ženu a je to B�h, kdo vás spojil, tak to bude v po�ádku. Amen.  

Takže o �em dnešního ve�era mluvím? Sdílím se s vámi o tom, co 
cítím, že nám velmi d�razn� B�h sd�luje. Pro�? Protože zjevn� se 
v životech n�kterých z nás, ne-li mnohých z nás, nachází problém. Není 
to signál, že bychom všichni byli v pornografii nebo v ne�istých v�cech, 
ale m�žeme se jimi obírat. Nevím, kolik z vás si pamatuje, že na konci 
lo�ské konference jsem vstal a �ekl, že mi Pán mluví o duchu rozvodu. 
Duchu rozvodu, rozd�lení. Pozd�ji v pr�b�hu roku jsem zjistil, že to je 
pravda, velká pravda. Dokonce jsem vyslovil i to, že n�kte�í z vás o tom 
p�emýšlíte, že nad tím uvažujete ve svých myslích. A byla to pravda, 
protože se to naplnilo. Nyní to tak nevnímám. Dnes ve�er vám toto ne�í-
kám, ale �íkám, že tento sen, který mi B�h dal, je varováním, a myslím, 
že B�h s tím chce n�co ud�lat. Ne, nemyslím si to, já to vím. V��ím, že je 
nutné si nalít �istého vína. B�h nechce zlaté nebo st�íbrné nádoby, B�h 
chce �isté nádoby.  

Já chci být �istou nádobou. Chci, aby m� B�h o�istil, ne jen jednou 
za �as nebo když se sejdeme a zpíváme krásné písn� a cítíme, jak Boží 
duch plyne, ale každý den. „Bože, o�isti moje srdce! Stvo� ve mn� �isté 
srdce a obnov pravého ducha ve mn�, ó Bože. Abych chodil p�ím�, abych 
myslel správn�, abych mluvil správn�!“ B�h to m�že ud�lat! B�h nás 
chce zachovat, uchovat nás p�ed zp�soby Kananejských a Sodomských. 
To jsou velmi silná slova. Kdyby mi Boží duch nedal vizi t�ch dvou 
duch�, nikdy bych nic takového ne�ekl, a proto v��ím, že je tady problém. 
B�h chce tento problém napravit. B�h chce p�inést vysvobození. Chce 
nás uvolnit. Haleluja! Haleluja! Nejen, že chce, ale UD�LÁ to! Jediné, co 
od nás žádá, je, abychom byli ochotni poko�it se pod mocnou Boží ruku, 
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abychom byli ochotni se vzdát a �íct: „Bože, to jsem já! Já jsem z t�ch, 
kte�í pot�ebují vysvobození ve svém myšlenkovém život� a možná i ve 
svém duchu.“ V��ím, že když budeme up�ímní, B�h nás o�istí.  

Víte, co doufám, že uvidím? Vždycky, když jdu na n�jaké shromáž-
d�ní, �ekám na chvíli, kdy za�ne nad jedním každým vanout svatý Boží 
vítr a kdy budeme vzati do takové Boží oblasti, ve které jsme ješt� nikdy 
nebyli, abychom chodili na vysokých místech. Nem�žu povstat, dokud vy 
nepovstanete. Jste spojeni se mnou a já jsem spojen s vámi. B�h nás 
pozdvihne spole�n�, abychom se i posadili spole�n�. B�h nechce, aby 
n�kdo zahynul nebo minul cíl, ale Božím zám�rem je, abychom všichni 
dostali odm�nu, abychom všichni došli do cíle a obdrželi cenu. Je to Boží 
touha PRO KAŽDÉHO jednoho z nás, ne jen pro jednoho, ale pro 
každého z nás. Spojil nás v Duchu a jsme jedno, B�h touží, abychom byli 
jedno. Jedno v Duchu a v mysli, jinak nedojdeme nikam.  

Myslím, že jsem bratru duCillovi �íkal do telefonu, že jediný 
Achan13 zastavil postup celého izraelského ležení. B�h nyní �íká: „Já 
v tomto konkrétním �ase brzdím a zastavuji.“ Aby se s t�mito v�cmi 
mohlo jednat a byla jim v�nována pozornost, abychom mohli jít dál 
v Bohu. Haleluja, haleluja, haleluja! V��ím tomu, že co o�i nevid�ly, uši 
neslyšely a do našich srdcí dosud nevstoupilo, to nám B�h p�ipravil.14 Ne 
smrt, ne sladké nebí�ko až n�kdy �asem, ALE TE�! Tento den a tato 
generace nepomine, dokud nebudou napln�ny VŠECHNY tyto v�ci. 
Sláva Bohu! Haleluja! Jsme generací konce �asu! Ne, že budeme, ale 
jsme! JSME NA KONCI AS
! Cht�li jsme to, toužili jsme po tom a 
jsme tam. Te�, když tam jsme, budeme muset odložit každou zát�ž a jed-
nat s každým tvrdošíjným h�íchem,15 pokud chceme pokra�ovat dál. 

„Neberte na lehkou váhu,“ praví B�h, „co slyšíte svýma ušima. 
Dovolte, aby se toto slovo vno�ilo hluboko do vašeho srdce, nehled� na 
schopnost vaší mysli to pojmout, do vašeho srdce a do vaší duše a do 

                                                           
13 Jozue 7:1 – „Zh�ešili pak synové Izraelští p�estoupením p�i v�cech proklatých; nebo 
Achan, syn Charmi, syna Zabdi, syna Záre, z pokolení Juda, vzal n�co z v�cí proklatých. 
Pro�ež rozpálila se prchlivost Hospodinova na syny Izraelské.“ 
14 1. Korintským 2:9 – „Ale kážeme, jakož psáno jest: ehož oko nevídalo, ani ucho 
slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest p�ipravil B�h t�m, kte�íž jej milují.“ 
15 Žid�m 12:1 – „Protož i my, takový oblak sv�dk� v�kol majíce, odvrhouce všeliké 
b�ím�, i snadn� obkli�ující nás h�ích, skrze trp�livost konejme b�h uloženého nám boje.“ 
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vašeho ducha. Aby vás probudilo a pozvedlo natolik, že vskutku �eknete: 
Pane, já povstanu! Povstanu! Už nebudu zemský, Pane. Už nebudu 
v prase�ím chlívku jako marnotratný syn, ale povstanu! Vymaním se 
z toho. Ot�esu se z prachu zem�. Povstanu a p�jdu do Otcova domu a 
�eknu: Ot�e, jsem zde. U�i� ze m� jednoho ze svých služebník�, Pane.“ 
Haleluja!  

 


