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ACHAN�V H�ÍCH 
CECIL duCILLE 

(Mahomet, Illinois, USA, zá�í 2003) 
 

 

Chvála Bohu. Pomodleme se: Bože, Ot�e, d�kujeme Ti za Tvou 
p�ítomnost s námi a za Tvou touhu nás skrýt. Skrýt nás p�ed bou�emi, 
skrýt nás p�ed námi samými, skrýt nás p�ed našimi chybami a být stále 
s námi. Cítíme se nehodni být dnes ve Tvé p�ítomnosti, ale prosíme T�, 
m�j Bože, abys nám rozlámal chléb života, abychom mohli žít a aby mohli 
žít ti, ke kterým jsi nás poslal, abychom se s nimi sdíleli. Mnozí nep�ijali 
ten život, o kterém jsi nám uložil, abychom ho sdíleli, protože tak ne�i-
níme. Prosíme T�, Pane Bože, abys shlédl na naše slabosti, odpustil naše 
p�estoupení, vysvobodil nás ze zlého. Ze zlého, které se skrývá v nás, od 
zla, které je vn�, a od zla, které je v ostatních lidech. Vysvobo� nás, Bože. 
Vysvobo� nás ze zlého. Abba, v mocném jménu Ježíše Krista, našeho 
Spasitele a Pána. Chvála Bohu.  

Prosím, posa�te se, brat�í. Chvála Bohu. Brat�í, d�kujeme Bohu, že 
je zde. Prosím, abyste se mnou m�li strpení, dokud ze sebe nesejmu b�ím� 
slova, které mi Pán položil na srdce.  

Podívejte se se mnou do knihy Jozue, chci vašim myslím a srdcím 
p�edložit dv� v�ci. V knize Jozue 7:1 se píše: „Zh�ešili pak synové Izra-
elští 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.“  

Tento jeden muž vzal ze zlo�e�ených v�cí, a hn�v Hospodin�v se 
rozpálil proti všem. Museli tam být nevinní, ale hn�v Hospodin�v se roz-
pálil proti celému Izraeli. Otázka zní: „Pro�?“ Pro� by B�h trestal celý 
Izrael kv�li h�íchu jednoho muže? 

„Nebo když poslal Jozue muže n�které od Jericha do Hai, kteréž 
bylo blízko Betaven, k východní stran� Bethel, a mluvil k nim, �ka: 
Vstupte a shlédn�te zemi, vstoupili tedy muži ti, a shlédli Hai. Kte�ížto 
navrátivše se k Jozue, �ekli jemu: Nech� nevstupuje všecken lid tento, 
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okolo dvou tisíc muž� neb okolo t�í tisíc� muž� nech� vstoupí, 
a dobudou� Hai; neobt�žuj všeho lidu, vysílaje jej tam, nebo málo jest 
on�chno. Tedy vytáhlo jich z lidu tam okolo t�í tisíc muž�, a utekli p�ed 
muži m�sta Hai. I zabili z nich obyvatelé Hai okolo t�icíti a šesti muž�, 
a honili je od brány až k Sabarim, a porazili je, když s vrchu utíkali. 
I rozpustilo se srdce lidu, a bylo jako voda. Tedy Jozue roztrhl roucho 
své, a padl tvá�í svou na zem p�ed truhlou Hospodinovou, a ležel až do 
ve�era, ano i starší Izraelští, a sypali prach na hlavy své.“ (verše 2-6) 

„Vstav tedy Jozue ráno, kázal p�istupovati Izraelovi po pokolení 
jejich. I postiženo jest pokolení Judovo. Tedy když kázal p�istupovati 
�eledem Juda, postižena jest �eled Záre. Potom kázal p�istupovati �eledi 
Záre po osobách, a postižen jest Zabdi. I kázal p�istupovati domu jeho 
po osobách i postižen jest Achan, syn Charmi, syna Zabdi, syna Záre 
z pokolení Judova.“ (verše 16-18) 

B�h �ekl: „Když se m�j lid, který jsem nazval svým jménem, poko�í 
a bude se modlit, uzdravím jeho zemi.“ (2. Paralipomenon 7:14) Vidím 
bratry, kte�í �íkají, že toto slovo znamená, že Amerika musí �init pokání. 
�íkají: „Ameriko, �i� pokání!“ Když Amerika nebude �init pokání, co 
B�h ud�lá? B�h ne�ekl, že Amerika musí �init pokání. B�h �ekl, že Boží 
lid musí �init pokání. �ekl: „M�j lid, který jsem nazval svým jménem.“ 
B�h vás žádá, abyste �inili pokání, protože jde o to, že pokud my nebu-
deme �init pokání, všechno bude ztraceno. My jsme lid, který B�h dosa-
dil, aby stál mezi zkázou �i �áblem a sv�tem. Aby satan nemohl d�lat 
ur�ité v�ci, pokud jsme tady, pokud dáváme pozor, pokud chválíme, 
kážeme a modlíme se. Když posloucháme Boha, satan nem�že ur�ité v�ci 
ud�lat. Ale pak z�stává otázka… Podívejme se do Jozue 1, vra	me se 
k základu. B�h nem�že zap�ít svá zaslíbení. Ve verších 3-5 B�h �ekl: 

 „Každé místo, po kterémž šlapati budete nohama svýma, dal jsem 
vám, jakož jsem mluvil k Mojžíšovi. Od poušt� a Libánu toho až k �ece 
veliké, �ece Eufrates, všecka zem� Hetejská až do mo�e velikého na 
západ slunce bude pomezí vaše. Neostojí žádný p�ed tebou po všecky 
dny života tvého; jakož jsem byl s Mojžíšem, tak budu s tebou; nene-
chám tebe samého, aniž t� opustím.“ 

 Ale Izrael se p�ed Hai dal na ústup. Bylo jich tak málo, že si 
mysleli, že není nutné poslat víc než t�i tisíce muž�, aby dobyli m�sto 
Hai. A ty t�i tisíce muž� utekly p�ed muži Hai.  
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A co Boží zaslíbení? B�h �ekl, že žádný �lov�k p�ed nimi neobstojí 
po všechny dny jejich života, a najednou prchají. N�co bylo špatn�! N�co 
bylo špatn�! Co se vlastn� stalo? Vidíme, co se stalo v p�irozeném, 
a podíváme se na to, co se ve skute�nosti odehrálo na duchovní rovin�.  

V p�irozeném B�h �ekl: „Neberte z Jericha žádnou ko�ist. Nesmíte 
si vzít nic. Ani st�íbro ani zlato ani od�v. Nic. Nic z toho místa neber.“ 
(Jozue 6:17-18) A když tam vešel jeden muž, m�l p�íležitost se zmocnit 
n�jakých šperk� a od�v�, a tak je tajn� vzal a skryl je pod svým stanem. 
Co se stalo v duchu? Pro� Izrael utekl p�ed nep�ítelem? 

B�h nám dal and�ly, aby s námi byli, aby nás chránili a provázeli 
nás. Nev��ím v náhody. Vím o p�íhodách, ale ne o náhodách – v�ci se 
budou dít, ale d�jí se z ur�itého d�vodu. Pokud je se mnou m�j strážný 
and�l – „Nebo ty se mnou jsi; prut tv�j a h�l tvá, to� mne pot�šuje.“ 
(Žalm 23:4) „Nebudeš se báti p�ístrachu no�ního, ani st�ely létající ve 
dne, ani nakažení morního, vlekoucího se v mrákot�, ani pov�t�í 
morního, v polední �as hubícího.“ (Žalm 91:5-6) Nebudeš se bát! 
PRO
? B�h vám dal vládu nad všemi v�cmi na zemi.  

Víte, B�h vám dal strážného and�la, aby vás chránil, aby chránil 
vaše d�ti, byl s vámi; ale tito and�lé nem�žou snést h�ích. Když d�láte 
ur�ité v�ci, oni to nem�žou snést. Musí ustoupit. A co se stane? Samo-
z�ejm� vstoupí �ábel a bude na vás pracovat. A n�kte�í lidé pak �íkají: 
„B�h mi ud�lal tohle. B�h mi ud�lal tamto.“ 

P�ed pár týdny jsem se modlil a za�al jsem s Bohem mluvit 
o n�kterých v�cech, které se d�jí v T�le. „Pro� tolik lidí trpí? Jak to, že se 
nám d�jí takové v�ci? Co je za problém? Bože, je možné, že jsi proti 
nám? D�láme n�co špatn�? Jak to, že dovolíš, aby se staly takové v�ci?“ 

B�h mi �ekl: „Poj�, n�co ti ukážu.“ Dostal jsem vizi – ukázal mi 
množství k�es	an�. B�h jim dal jasný p�íkaz, aby šli, jako by �ekl: „Jd�te 
tudy.“ Ale na cest� byly n�jaké nerovnosti. N�kte�í lidé zvažovali: Co 
kdybych to vzal kolem, obešel to hrbolaté místo a zase se napojil. Nako-
nec ud�lám to, co po mn� B�h chce. Ale musím jít… A ve svých myslích 
se vydali svou vlastní cestou. B�h m� p�im�l, abych je sledoval po 
cestách, kterými se ubírali. O kus dál na cest�, po které kdosi šel, byla 
jáma. Nuže, B�h toho �lov�ka nehodil do díry. B�h ho do té díry nestr�il. 
B�h ho tam nevedl ani ho tam nelákal. Ten �lov�k prost� šel cestou, na 
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které byla díra. B�h ho po�ád následoval a šeptal mu: „Vra	 se! Vra	 se! 

i� pokání!“ A ten �lov�k si po�ád myslel: To zvládnu! To zvládnu! To 
dám! Ješt� se musím dostat za tamtu zatá�ku a už se vrátím p�esn� 
zpátky… A šel dál a dál. Všichni ti lidé sm��ovali dol� do jámy. Volali 
k Bohu a zápasili a dostali se z té jámy, ale PO�ÁD ŠLI DÁL! Vid�l 
jsem, že procházeli všemi druhy trápení a problém�, utrpení, a p�esto jim 
jejich rozoumek nedokázal �íct: „Trpím, protože si jdu vlastní cestou.“ 
Takže pokaždé, když se dostali do problému, Pán jim šeptal: „
i� pokání! 

i� pokání! M�žeš se z toho dostat! B�h t� z toho vysvobodí, když prost� 
budeš �init pokání!“ Ale oni po�ád pokra�ovali v nad�ji, že to zvládnou.  

Na ur�itém míst� jsem pozoroval, že tam jako déš	 z nebe padaly 
n�jaké malé ostré p�edm�ty, jehly nebo malé nože. Nejd�íve jsem si 
myslel, že je to sníh. Ale když jsem se podíval pozorn�ji, byly to ostré 
jehly, které padaly z nebe na to místo a lidi, kte�í tím místem procházeli. 
Cht�li tím místem projít. Když je to zasáhlo a lidé za�ali trp�t, dali se do 
k�iku! Utíkali do temnoty, na n�jaké temné místo. Nakonec tamtudy 
prošli, ale byli celí zbití a pomlácení. B�h mi �ekl: „Vidíš toho muže? Je 
�as. �ekni mu te� – �ekni mu, aby se vrátil zpátky. Te� mu �ekni, aby 
�inil pokání.“ Ten chlapík byl tak zhmožd�ný a tak slabý, tak zbitý, že 
když jsem mu špitl, aby �inil pokání, padl na kolena a volal k Bohu 
o milost! B�h mu práv� ukázal cestu ven, kudy by mohl uniknout. Potom 
jsem se rozhlédl a byli tam n�jací lidé, kte�í odpo�ívali jen proto, aby pak 
mohli jít dál. V�bec tomu neporozum�li.  

Ob�as si �íkám: Jak hloupí jsme! Nemluvím jenom o vás – mluvím 
i o sob�. Jak hloupí m�žeme být, když se nám to B�h snaží všemi 
možnými zp�soby ukázat, a my ob�as dokonce �íkáme: „To mi ud�lal 
B�h,“ a „Tamto mi ud�lal B�h.“ NE! B�h vás naléhav� prosí, abyste se 
oto�ili! Obra	te se! 
i�te pokání! On vás z toho dostane! 

Ten muž, Achan, vzal šaty. Nemusím se detailn� zabývat tím, jak 
fungují démonští duchové. Ale démonští duchové jsou jako psi, kte�í jsou 
cvi�eni ur�itým zp�sobem a budou ty šaty následovat. P�jdou za tím, kdo 
si ty šaty vezme, stanou se jeho sou�ástí. Tak p�išli �áblové, a když p�išli 
�áblové, duchové Boží, kte�í vedli Izrael, se stáhli. Amen. A proto byl 
Izrael u Hai poražen.  
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Víte, v té vizi Pán �ekl n�co, co m� trochu šokovalo. �ekl: „N�kte�í 
z nich projdou peklem.“ N�které v�ci, které se nám v život� d�jí, jsou 
stejné, jako bychom procházeli peklem.  

Duchové, kte�í m�li chránit Izrael, kte�í p�sobili tak, že Izrael bojo-
val a vít�zil a každého porážel, byli Boží duchové, které B�h poslal, aby 
vedli Izrael. Tito duchové museli ustoupit, protože n�kdo v Izraeli otev�el 
zadní vrátka a dovolil vstoupit �ábl�m. Nevím, jestli si pln� uv�domu-
jeme, jak je d�ležité poslouchat Boha. B�h �ekl, že poslušnost je lepší než 
ob�	. (1. Samuelova 15:22) Poslušnost je lepší než všechny dary, které 
byste Bohu mohli dát. Amen. „Ó Bože, budu pracovat a platit desátky.“ 
Znáte to? „Budu podporovat církev, Pane, jenom m� nech d�lat si své 
vlastní v�ci.“ Poslušnost je lepší než ob�	 – samoz�ejm�, že Achan slyšel 
be�et tu�né berany, vid�l vykrmené krávy. A dovedete si p�edstavit, jakou 
by mohli mít hostinu, kdyby si dali ty dobré steaky? Je dost zvláštní, že se 
lidé �ídí takovými v�cmi. Lidé se �ídí p�irozenými v�cmi a usilují o n�. 
A výsledek? SMRT A ZKÁZA! 

Nehled� na to, o co jde – existují dva druhy utrpení. Možná jste si 
toho ani nevšimli. Je utrpení, kdy n�kdo musí trp�t proto, že n�kdo jiný 
h�eší, a to je typ utrpení beránka. Je to utrpení, kdy se stáváte beránkem 
za svou domácnost nebo se stanete beránkem za n�koho, kdo umírá. B�h 
�íká: „Pot�ebuji �lov�ka, který bude trp�t, a tím bude p�íkladem pro 
tohoto muže,“ a vybere si vás nebo se nabídnete jako dobrovolník. Už jste 
se n�kdy dobrovoln� nabídli, že budete trp�t? D�láte to celou dobu. Slyšel 
jsem vás. „Ó, Bože, chci �init Tvou dokonalou v�li.“ „Ó, Bože, chci být 
jako Ježíš.“ Dobrovoln� se nabízíte, že budete jako Ježíš, jako Beránek, 
trp�t! Ne�íkám vám, že se nesmíte modlit a poddávat se Bohu, ale d�láte 
tím práv� toto. Chápete? To B�h chce! Protože je ur�itá míra trápení, 
které si Boží lid musí protrp�t, aby ud�lal v�ci, které v této temné hodin� 
musíme ud�lat. Jinými slovy, B�h �íká, že chce po lidech, aby se postavili 
do mezery. (Ezechiel 22:30) Chce, aby se lidé postavili do mezery.  

Sledujte svou Bibli. 
t�te svou Bibli a všimnete si, že pokaždé, 
když byl Izrael v problémech, B�h vyhledal �lov�ka, který se postavil do 
mezery. Amen! B�h �ekl Mojžíšovi: „Ustup stranou, Mojžíši, nech m� 
všechny ty lidi zabít.“ (Exodus 32:9-10) Pro� to B�h �ekl, jestliže nem�l 
v úmyslu je zabít? B�h se na n� podíval a vid�l, že nebudou �init Jeho 
v�li. �ekl: „P�ísahám ve svém hn�vu, že nevstoupí do mého odpo�inutí.“ 
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(Žalm 95:11) Jak by B�h mohl ud�lat takovou v�c? P�ísahat ve svém 
hn�vu, že nevejdete dovnit�? ZARMOUTILI JSTE HO! Ud�lali jste to 
znovu a znovu a znovu. Dostáváte se do bodu, kdy B�h ví, že už to 
nezvládnete. �ekl Mojžíšovi: „Ustup p�ede mnou a nech m� je všechny 
zabít, a já vzbudím lid z tebe, aby �inil mou v�li!“ Mojžíš �ekl: „Ó, Bože, 
ne! Prosím, ned�lej to. Ó, Pane Bože, m�j s nimi slitování!“ (Exodus 32) 
Mojžíš vlastn� �ekl: „Zabij m�! Je lepší místo nich zabít m�, ale zachra� 
je, Pane Bože!“ Ale B�h ví nejlíp! B�h �ekl: „Dobrá, protože jsi je p�ede 
mnou tak hájil, zabiji je všechny v pr�b�hu �ty�iceti let.“ Ano. „Místo 
toho, abys m�l d�ti a trvalo by �ty�icet let, než by vyrostly, zabiji je 
všechny v pr�b�hu �ty�iceti let.“ B�h mu to takto ne�ekl. Mojžíš byl zcela 
spokojen s tím, že B�h vyslyšel jeho modlitbu. Ale když B�h �ekl, že je 
zni�í, v�d�l, že to nezvládnou.  

B�h v Ozeáši 7:8 �ekl: „Efraim bude chléb podpopelný neobrá-
cený.“ To znamená z jedné strany spálený a z druhé strany syrový. Jedna 
strana spálená a druhá syrová. K ni�emu! Nesníte spálenou stranu a 
nesníte syrovou stranu. B�h op�t �ekl Izraeli skrze proroka Jeremiáše: „Ty 
pak pohubena (KJV: zkažena) jsuc, což �initi budeš?“ (Jeremiáš 4:30) 
Na zemi neexistuje, a ani nikdy existovat nebude, v�dní obor, technolo-
gie, která by mohla zvrátit hnilobný proces v jablku. M�žete hnilobu 
zastavit tím, že jablko zmrazíte. Ale nem�žete p�im�t shnilou �ást, aby 
p�estala být shnilá a stala se zase �erstvým, novým jablkem. „Když jsi 
zkažená, co budeš d�lat?“ 

Pokra�ujete dál a dál a dál! Víte, že na lidské rovin� existuje bod 
zkázy? Bod zkázy? M�žete psychologicky, fyzicky, duchovn� dojít do 
bodu, kdy už nebudete moct pokra�ovat dál, protože jste zma�ili sv�j 
vlastní vývoj. H�ích, h�ích, h�ích! Víte, co je neodpustitelný h�ích? �ekl 
vám v�bec n�kdo, co je neodpustitelný h�ích? Neodpustitelný h�ích je 
jakýkoliv h�ích – JAKÝKOLIV H�ÍCH – který soustavn� pácháte. B�h 
se vás snaží zastavit, ale vy do toho znova sko�íte a pokra�ujete. Pokra-
�ujete, pokra�ujete, pokra�ujete! Je pro vás jenom jedna nad�je. Je jen 
jediné požehnání, které vám B�h m�že dát, a to je vás ZABÍT! „Mnozí 
z vás jsou slabí a nemocní a mnozí umírají, protože nerozeznáváme T�lo 
Kristovo.“ (1. Korintským 11:29-30) Jdete a kopnete… Vezmete T�lo 
Kristovo a hrajete si s ním fotbal. Drtíte lidi, které B�h pomazal. Myslíte, 
že to je lehká v�c? Zlo�e�íte pomazanému Božímu, �lov�ku, kterého B�h 
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pomazal, aby vás p�ivedl do dokonalosti, aby vám pomohl se dostat 
nahoru. Jdete a vyhrabete všechny jeho nebo její chyby. Vyhrabete 
všechny jejich chyby a ty pak máte p�ed sebou. Selháváte v tom, že nevi-
díte Boha. Nevidíte, co B�h ud�lal. B�h pomazává T�lo, aby spasilo 
zemi.  

B�h ne�ekl, že jsme dokonalí! Ne! B�h ne�ekl, že jsme dokonalí! 
B�h n�koho postavil na místo, kde jste, s vámi, do vaší cesty, do vašeho 
života. D�kujte Bohu za toho, koho B�h vložil do vašeho života. Bez 
ohledu na jeho slabosti – nebušte do jeho slabostí. ZABIJETE TÍM SAMI 
SEBE! V�d�li jste to? Bušíte do n��ích slabostí a ten �lov�k �iní pokání a 
žije, ale vy zem�ete! Chvála bu� Bohu! Uvnit� vás jsou v�ci, které mohou 
jedna po druhé zem�ít. Schopnost vize, schopnost vid�ní. Víte, co m�že 
zabít proroka? Když prorok p�ijme n�kde n�jaké slovo a jeden �íká to, 
tamten ono a jiný zas n�co jiného, prorok nebo prorokyn� o tom všem ví a 
nevidí p�es to Boha – tím pádem u Boha prohrál/a! Selhali jste p�ed 
Bohem! B�h vás nestvo�il jako soudce! Amen. B�h vás stvo�il jako 
sou�ást T�la! 

Jak rád bych vám to p�edal! P�ál bych si, abych vám mohl vypov�-
d�t tu bolest, to trápení, které vidím! Amen. B�h mi stvo�il palec 
k n�jakému ú�elu. Když si ho u�íznu a nemám s ním obecenství, brzdí m� 
to ve všem, co d�lám. Nejen v jedné práci. Brzdí m� to ve všem, co 
d�lám, protože jsem odmítl mít palec k práci.  

Byli jsme na Jamajce a pozvali jsme jednoho služebníka ze Spoje-
ných stát�, aby nám p�išel kázat. Sešlo se nejmén� deset tisíc lidí. Postavil 
si stupínek a kázal. Ten muž m�l jednu z nejmocn�jších služeb, které 
jsem kdy vid�l. Modlil se za lidi, a p�ímo p�ed vašima o�ima se d�ly 
všechny možné zázraky. Amen. Ale ten muž m�l jistou slabost.  

Jsou slabosti, které vás diskvalifikují v používání vašeho daru. 
Rozumíte tomu? A jsou slabosti, které vás nediskvalifikují. Ubližují vám 
a ubližují a ubližují a m�žete dojít až do bodu, kdy vás B�h musí vzít, aby 
spasil váš život. Ten muž byl v takovém bod�. �íkám vám te� historic-
kou skute�nost. Ten muž pil. Kázal a Boží moc sestoupila a d�ly se 
všechny možné zázra�né v�ci. Ale když ve�er p�išel dom�, popadl láhev a 
plul v opileckém otup�ní až do dalšího dne. Potom vyst�ízliv�l a ve�er byl 
p�ipravený zase kázat.  
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Ud�lali jsme všechno, abychom ho v tom zastavili, ale nep�estal, 
protože zni�il jakoukoli p�ekážku, která se p�ed n�j postavila. Každou 
p�ekážku – brat�í vystav�li každou zábranu, kterou mohli. P�echázel 
z církve do církve, až si založil svou vlastní organizaci a byl její hlavou. 
Nikdo ho pak nemohl zastavit a on v tom dál pokra�oval. Amen. Pozvali 
jsme ho kázat a víte, odvedl úžasnou práci. Stovky, tisíce lidí, kte�í byli 
ubití v duchu, byli vysvobozeni. Syn biskupa naší církve, do které jsem 
chodil, dostal leukémii. Léka�i to vzdali. Tehdy nem�li ani polovinu 
v�domostí, které mají te�. Léka�i to vzdali a chlapec byl ve špatném 
stavu, vlastn� umíral. M�li jsme jedinou nad�ji – že církev poklekne a 
bude se za toho chlapce modlit. Ale církev k biskupovi p�išla a �ekla: 
„Dovol nám to dít� vzít k bratru tomu a tomu, aby se za n�j ve�er na 
shromážd�ní modlil. Možná B�h vyslyší naše modlitby. Ten bratr má dar 
uzdravování.“ Otec toho chlapce �ekl: „Radši své dít� nechám zem�ít, než 
aby se za n�j modlil tento bratr.“ Nuže, to dít� zem�elo. Co se vám snažím 
�íct, brat�í, je to, že existuje ur�itý bod. A víte, ten muž pozd�ji také 
zem�el. Ano, protože se dostal do bodu, kde ho B�h musel vzít. Zp�sobil 
by p�íliš mnoho škody a pravd�podobn� by byl ztratil svou vlastní duši.  

M�žete se dostat do bodu, kde vám B�h požehná smrtí – vezme vás 
odsud! Chápete? Vždycky se na smrt díváme jako na krutou, ohavnou 
v�c, ale �íkám vám, že d�kujeme Bohu za to, že je tu smrt pro ty, kte�í by 
jinak ztratili své vlastní duše, kdyby B�h nezasáhl a nevzal je pry�. 
Amen. 

�íkal jsem, že jsou dva druhy trápení. M�žete trp�t kv�li cest�, 
kterou jste si zvolili. Kdybyste jen poslechli Boha! Bible o tom mluví. 
�íká: „Tv�j pokoj by byl jako �eka, kdybys jen poslouchal Boha.“ (Izaiáš 
48:18) B�h m�l pro vás cestu a na té cest� byl pokoj, radost, bylo tam 
vysvobození, zdraví, bylo tam št�stí! Ale protože jste cht�li svou vlastní 
cestu, vybrali jste si jinou stezku a vb�hli jste do soužení.  

Jednou jsem Bohu �ekl: „Pane, jak se tahle církev dostane z místa, 
kde jsme? Víš to? Klepy, nedostatek lásky, všechno – jak se dostaneme 
z bodu, ve kterém jsme, do bodu, na kterém nás budeš chtít mít v tak 
krátkém �ase?“ B�h �ekl: „Soužení.“ Už jste n�kdy vid�li lidi 
v problémech? Už jste n�kdy vid�li vyd�šené lidi? 

Pamatuji se, jak jsme byli na vojenské lodi a chlapi byli jak utržení 
ze �et�zu. Víte, d�lali všechny možné v�ci. Kradli nám peníze. Prali se. 
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D�lali všechny možné v�ci. N�kte�í z nich byli v�dcové lodních gang�. 
Na lodi bylo 5000 muž� a vpluli jsme do bou�e. Brat�í, pokud jste n�kdy 
byli na mo�i v bou�i, budete mít p�edstavu, o �em mluvím. S tou obrov-
skou lodí, George Washingtonem, která nesla 5000 muž� a posádku, jsme 
práv� klouzali z obrovské hory. Byla to vlna, klouzala po boku lodi. 
Ob�as se vlny p�elily p�ímo p�es lo�. Všichni se museli schovat do 
podpalubí. Všichni muži se museli p�ipoutat. Všichni za�ali zvracet. 
Amen. Vid�l jsem ty muže, jak klesli na kolena a modlili se. Uprost�ed 
toho všeho se ozval poplach – byla spat�ena n�mecká ponorka. Muži 
b�želi ke zbraním a za�ali st�ílet, a	 už n�co vid�li nebo ne. N�které 
z t�ch velkých silák� bylo vid�t, jak na kolenou žadonili Boha o milost. 
Po této bou�i a události jsme už nem�li žádné problémy, dokud jsme 
nedopluli do p�ístavu v New Yorku.  

Brat�í, já se vám tu snažím n�co �íct. Mluvím o tom, že B�h dokáže 
p�es noc p�ivést lidi k pokání. Ano. Zem�t�esení v San Francisku – 
�lov��e! Další den byly církve plné! Každý šel do církve. Amen. P�ijde 
bou�e a lidé zaplní církve, usilovn� se modlí. Amen. Víte, že bou�e se 
opravdu liší od každé jiné katastrofy? Bou�e se k vám blíží a rádio hlásí, 
že p�ichází bou�e. Hlásí, kolik kilometr� od vás je. Všechno je tmavé a 
pochmurné. A pak se zpravidla, aspo� tady na Jamajce, v rádiu ozve 
generální guvernér, pomodlí se a �ekne: „B�h vám žehnej!“ Zhruba deset 
minut p�edtím, než bou�e ude�í. Když se modlí, všem je jasné, že se to 
stane. Má to ob�as takovou sílu, že vzduchem létají kokosové palmy jako 
rakety. Stromy se to�í v kruhu. Je to d�sivé! 
lov�k nad tím nemá žádnou 
moc a vidíte, jak se lidé modlí jako nikdy p�edtím. Amen. 

Takže když p�ijde na soužení, B�h je schopen vám tím soužením 
pomoct. Ano. B�h je schopen. A práv� to mi �ekl. �ekl: „Soužení.“ 

Otevíráme zadní vrátka. Otevíráme zadní vrátka. Za�ali jsme zpívat 
a zdá se, že jsme tu píse� neuchopili správn�. Tempo písn� je kostrbaté. 
N�kdo ji zpívá tak a druhý jinak. Nejsme ve zp�vu jednotní. Myslíte, že 
to B�h neví? D�je se to, že n�kte�í z nás otev�eli dve�e �ábl�m, a pak 
p�ijdeme zpívat. Poté, co jste otev�eli dve�e �áblu, amen, p�ijdete, jako 
byste byli nevinní, a chystáte se zpívat: „Uctívám T�, Pane.“ Nikoho 
neošálíte. M�li jste p�ijít k oltá�i a �init pokání. Amen. Amen. „Skryj 
mne, Pane, ve své svatosti.“ Jak B�h ukryje nesvatou osobu ve své 
svatosti? Jak se m�že nesvatost dostat do svatosti? Víte, ne�íkám, že jste 
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zlí a zkažení a hrubí. Já jenom �íkám, že v�ci, které jsme m�li ud�lat, 
jsme neud�lali – jako t�eba pokání – a snažíme se d�lat n�co jiného. 
Nem�žete pokání nahradit zp�vem.  

B�h mluví ke svému lidu. Nevím, kdy uslyšíme, ale mám za to, že 
uslyšíme brzy. To mi v��te! B�h v�bec ne�íká, že proto, že sv�t je zlý – že 
zni�í sv�t, protože jeden �lov�k… NE, NE, NE! JE TO PROTO, ŽE VY 
NEZABRA�UJETE ZKÁZE. JE TO PROTO, ŽE SE MY NESTAVÍME 
DO MEZERY. Jsme ur�eni k tomu, abychom se stav�li do mezery. Jsme 
stvo�eni… Nerozumíte tomu? B�h stvo�il církev, halelujah, aby p�edstavil 
Krista sv�tu, a církev se stala sv�tskou! Takže te� už církev nem�že 
p�edstavovat Krista sv�tu. Amen.  

Podívejme se na ten obraz znovu. Jedno babylonské roucho zako-
pané uprost�ed izraelského tábora dalo zlým duch�m právo zni�it Izrael. 
Amen. Když Jozue padl na svou tvá� a �ekl: „Ó Bože, m�j slitování! Co 
se tu d�je?“ B�h �ekl: „Vsta�! Zvedni se ze svých kolen. Jdi a najdi muže, 
který zakopal babylonské roucho uprost�ed svého stanu.“ A pak, hádejte 
co? Ten muž podrobil Boha zkoušce.  

Ano! Kdybyste v�d�li, že máte zakopané roucho, co byste m�li 
správn� ud�lat? Správn� byste m�li �íct: „Bože, to je moje chyba!“ 
P�evzít zodpov�dnost! P�EVZÍT ZODPOV�DNOST! Zeptáte se bratra 
na to, co se d�je u n�ho doma, a on �íká, že jeho žena je taková a taková a 
jeho žena d�lá to a jeho žena ned�lá ono… Odmítá uznat zodpov�dnost. 
Amen.  

Ten muž �ekal. �ekli, že musí losovat, a vylosovali kmen Judy. 
Nuže, pokud jste v��ící a vidíte, že vylosovali Judu, a vy víte, že jste 
z Judy, není �as �init pokání? Ale on �ekal. Tak losovali znova a vyloso-
vali Zabdi, jeho domácnost, jeho rodinu. Pak losovali znova a vylosovali 
p�ímo jeho otcovský d�m. Takže to bylo zúženo z celého kmene Juda na 
jednu jedinou domácnost, jedno p�íbuzenstvo a pak p�ímo na jeho rodinu. 
Až do té doby ten muž ne�inil pokání. Pak vylosovali jeho. „Ano, 
opravdu, Bože, Ty víš! Vypátral jsi mne.“ 

Nerozumíte tomu, co �íkám? Podrobil Boha zkoušce. Místo toho, 
aby vstal a �ekl: „To jsem já! Nech	 naleznu milost, m�j Bože!“ Amen. 
Když los padl na n�j, Jozue mu �ekl: „
i� pokání!“ Amen. Amen. Jozue 
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mu �ekl: „
i� pokání!“ Pak ten muž �ekl: „Ano, je mi to líto. Zh�ešil 
jsem.“ Trochu pozd�, že? 

Jozue mu �ekl, aby �inil pokání, a on ho u�inil. A pak se stalo, že 
Jozue �ekl: „Popravte ho.“ PRO
? PRO
? Jediný zp�sob, jak mohli 
smazat tu nevinnou krev, která byla prolita u Hai (zem�elo t�icet šest 
muž�), bylo to, že vydá sv�j vlastní život. Nikdy už by nebyl uzdraven. 
Jeho �as vypršel. 
as p�estoupení skon�il. Halelujah! Bojím se na to 
pomyslet. Ó, ano! Jsem v evangeliu dost dlouho a vid�l jsem to znova a 
znova a znova. Amen.  

Nerozumíte tomu? Jsme jedno, a	 už chcete nebo ne! Ano! Jsme 
jedno, jsme svázáni k sob� duchovními okolnostmi, a	 už si to chcete 
p�ipustit nebo ne! Amen. �ekl jsem jedné sest�e: „Sestro, B�h m� k tob� 
poslal z Jamajky.“ A ona na to: „Ne! Ty jsi ke mn� rozhodn� poslán 
nebyl.“ Odmítla myšlenku, že jsem k ní byl poslán. Ale pozd�ji – B�h je 
tak dobrý – p�išla zpátky a �ekla: „Je mi to líto.“ Víte, omluvila se. B�h jí 
pomohl. Ale brat�í, slova, která vám �íkám, jsou Duch a jsou život. Já 
vím, že jsou Duch! Vím, že jsou život, protože jsem si je nerozmyslel 
p�edem, nevybral jsem si je p�edem ani jsem je sám neur�il. Všemocný 
B�h n�co d�lá. Dává lidem p�íležitost ujmout se zodpov�dnosti. P�ijde 
�as, kdy tato p�íležitost pomine. B�h odejme p�íležitost a obstará si jiný 
lid. Vid�l jsem, jak se to n�kolikrát stalo. Amen.  

On �ekl: „
i� pokání, jinak na tebe p�ijdu rychle a odklidím svícen 
z cesty.“ (Zjevení 2:5) N�kdo �íká, že to znamená, že vás zabije. Ne 
nezbytn�. Nejhorší v�c je církev bez sv�tla. 
lov�k rozsvítí lampu, a Boží 
sv�tlo tu není – je pry�. Svícen odstran�n z cesty. Svícen je symbolem 
vaší spolupráce s Bohem. Pracujete s Bohem. N�kdo v��í, že pokud 
pracuji s Bohem, pak musím kázat. Jediné kázání, které B�h rozhodn� 
vyžaduje, je kázání vaším životem. A m�žete t�eba uklízet dv�r. Když 
B�h �íká: „Ukli� dv�r,“ a vy uklidíte dv�r, pracujete s Bohem. Amen. 
Nezáleží na tom, co d�láte. Pokud pracujete s Bohem, jste �ástí Božího 
jednání na zemi, které zabrání �áblu uchvátit tento sv�t. V��te mi! Satan 
v��í, že uchvátí sv�t. Ano! Obchází kolem a nárokuje si lidi. „Tito lidé 
jsou moji lidé.“ „Tamti lidé jsou moji lidé.“ Satan je lhá�. Je zlod�j. Je 
vrah. Amen. Nem�že si nárokovat, co B�h posv�til. Je mi jedno, v jakém 
jste stavu – pat�íte Bohu. Nemáte kam jinam jít. Amen.  
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Nemáte kam jinam jít. Nevím, jestli tomu rozumíte. B�h �ekl: 
„Dob�e. Máš svobodnou v�li. M�žeš d�lat, co chceš.“ Máte svobodnou 
v�li, m�žete si d�lat, co chcete – ALE – má to d�sledky. To jednoduše 
znamená, že si nem�žete d�lat, co chcete, pokud nejste blázni, pokud 
nebalamutíte sami sebe. Nejsme doopravdy svobodní. Nejsme svobodní. 
Jsme svobodní v Kristu, ale nejsme svobodní v �lov�ku, v sob�, v h�íchu. 
Nemáme kam jinam jít. Ježíš se podíval na dvanáct u�edník� a �ekl: „Vy 
také odejdete?“ Oni �ekli: „Kam bychom šli? Nemáme kam jít. Ty máš 
slovo v��ného života. Nemáme kam jinam jít.“ (Jan 6:67-68) Amen.  

Víte, nerozpoznáváme v��né slovo v našem st�edu. Jeden bratr mi 
�ekl: „Brat�e Cecile, tak jsi tedy dokonalý? Protože pokud máme d�lat, co 
�íkáš …“ �ekl jsem na to: „Ne! Ne! Ne, co �íkám já! Co mi B�h �íká, 
abych �ekl!“ Pokud m� p�istihnete, že �íkám n�co, co mi B�h �íkat nep�i-
kázal, je vaší povinností mi �íct: „Hej! To je mimo.“ Rozhodn�. To není 
potupa. To je požehnání! To je požehnání, když n�kdo �ekne: „To je 
mimo.“ Ale �íct, že ve svém st�edu nemáme dokonalé slovo, je �áblova 
�e�. Protože stejn� jisté, jako že B�h žije, je jisté, že by své slovo (sv�j 
sv�t) nenechal zni�it špatnými kazateli a špatnými u�eními. N�kde musí 
mít PRAVDU, a vy jste ti, kdo tu pravdu objeví. Víte, kde ji objevíte? 
Uvnit� vás samých. Ano. „V srdci svém skládám �e� tvou, abych neh�ešil 
proti tob�.“ (Žalm 119:11) PRAVDA BOŽÍ je ukryta v srdcích lidí, je ve 
vašem srdci. Podívejte se n�kdy poctiv� sami sob� tvá�í v tvá� a uv�do-
míte si, že znáte pravdu. Víte pro�? Když ud�láte n�co špatného, víte, že 
jste ud�lali chybu. Kdyby ve vás nebyla pravda, jak byste v�d�li, že jste 
jednali špatn�? Amen. 

Takže se díváme na situaci s Achanem, a vidíme situaci v našem 
st�edu. Pro� se nem�žeme hnout kup�edu? Pro� je tady holá podlaha? 
Pro� je koberec op�ený o ze�? Jednoduchá myšlenka! Už jste se n�kdy 
ptali sami sebe pro�? „Protože bratr ten a ten neud�lal to a to,“ a „Protože 
tohle…“ a „Protože tamto…“ JE TO PROTO, ŽE JE UPROST�ED 
ZAKOPÁNO BABYLONSKÉ ROUCHO, KTERÉ ZASTAVILO NÁŠ 
POSTUP DOP�EDU!!! 

Když jsme za�ali, postupovali jsme dop�edu. Ale najednou tu je 
babylonské roucho. N�co Bohu odporného, n�co, kv�li �emu B�h 
nem�že pracovat. To samé je tady. To samé je ve vašich životech. „Ó,“ 
�ekl B�h, „vzd�lal bych vám pokoj jako �eku.“ Víte, jak nad námi B�h 
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plá�e? „Ó, kdybyste m� jen poslouchali!“ „Jeruzaléme, Jeruzaléme,“ 
plakal Ježíš. (Matouš 23:37, Lukáš 13:34) To je první v�c, o které nám 
Bible �íká, že nad ní Ježíš plakal. Díval se na Jeruzalém. Vid�l všechnu tu 
zkázu. Vid�l, co se tam d�je dnes. Vid�l, jak bomby vybuchují 
v autobusech a zabíjejí lidi a co všechno dalšího se má stát v Jeruzalém�, 
a �ekl: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, kdybys m� jen poslechl. Shromáždil 
bych t�, jako kvo�na shromaž�uje svá ku�átka, ale ty jsi necht�l!“ Jaký 
ná�ek! 

Bože, pomoz nám! Bože, pomoz nám vid�t v Duchu, vid�t, co se 
d�je! Jsme slepí, m�j Bože. Pomoz nám, Pane! Mesiáši! Halelujah! 
Pomoz nám proz�ít! Jen otev�i naše o�i. Otev�el jsi o�i Eliášovu služeb-
níku, aby mohl vid�t Boží zástup kolem. Amen. Uvolni! M�j Bože, otev�i 
naše o�i, abychom vid�li. Bože, pomoz nám. Pomoz nám, Pane Bože, 
položit p�ed Tebe své životy, zlomit moc duch�, kte�í uplat�ují svoji auto-
ritu kv�li babylonskému rouchu, které je v našem st�edu. Pomoz nám, 
Pane Bože! Uvolni! M�j Bože! M�j Bože! Halelujah! 


