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Pán m� dnes ráno vzbudil kolem páté hodiny, a p�estože jsem p�išel 

do shromážd�ní pozd�, od �asného rána jsem byl pln� zam�stnán. � 
Chvála Pánu! D�kujeme Bohu za ty, kte�í p�išli. D�kujeme Bohu za 
srdce, která se na N�j naladila. Jednota, kterou zde zakoušíme, je jednota, 
které nem�že žádná lidská organizace dosáhnout. Jednota v Duchu, v níž 
jsme se zde sešli, je v tom, že všichni chceme slyšet, co B�h �íká církvi. 
A protože vy i já jsme zajedno v tom, že toužíme slyšet, co B�h �íká 
církvi, modlete se, aby k nám B�h mluvil a abychom Ho slyšeli. 

Když p�emýšlíme o výšinách, p�irozen� si p�edstavíme n�co nad 
našimi hlavami, že se dostaneme výš. V duchovním smyslu je výšina také 
nad námi, je nad lidskostí, znamená to vyjít z lidské p�irozenosti. Nachá-
zíme se v oblasti mezi nebem a peklem, mezi sv�tlem a temnotou. Jsme 
jedinými stvo�eními v této oblasti a máme tu výsadu, že m�žeme vystou-
pit do sv�tla, do v�tšího a v�tšího jasu, nebo sestoupit dol� do temnoty, 
do míst temn�jších, temn�jších a ješt� temn�jších. Jednou mi B�h �ekl, že 
jsme v šedé zón�. Nacházíme se v oblasti, kde se z lidstva mohou stát 
�áblové. M�žete sestoupit tak nízko, že se z vás stane �ábel, a m�žete 
vystoupit tak vysoko, že se z vás stane Boží and�l. Nemusím vám kázat 
o tom, že n�kte�í lidé již p�ijali „znamení šelmy“. (Zj 13:16–17) B�h 
u�inil �lov�ka jako ducha, duši a t�lo. Duch vás táhne vzh�ru, je napojen 
na Ducha Božího, duše je uprost�ed, žije v t�le a t�lo je p�ipojeno k zemi. 
Takže jeden táhne dol�, a druhý táhne nahoru. Každá lidská bytost je 
v situaci, kdy si vybírá, zda chce jít dol�, nebo nahoru. 

Když tedy mluvím o „vytržení“, mluvím o tom, že se dostanete výše 
s Bohem, a to tak vysoko, až se vytrhnete z p�irozeného a dostanete se do 
duchovního rozm�ru, tam kde byl Ježíš Kristus. Ježíš �ekl: „... Syn �lo-
v�ka, kterýž jest v nebi.“ (Jan 3:13) Takže m�žete tady na zemi zakoušet 
nebe. Halelujah! Nebo m�žete zakoušet peklo. 

P�ijdete na shromážd�ní jako je toto a církev je bu� „dole“, roz-
pláclá na podlaze, nebo vidíte, jak se pozvedá, pozvedá, pozvedá 
a vystupuje na ur�itou rovinu. Dnes ráno jsme stoupali vzh�ru a cht�l 
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bych, abyste pokra�ovali ve výstupu, aby vaše mysl byla zaujata 
nebeskými v�cmi spíše než t�mi pozemskými. Amen. 

B�h si vybral národ, lid, ne proto, že by tento lid byl lepší než jiný 
nebo že by byl po�etn�jší než jiný národ. B�h si je prost� vybral a vy se 
s Bohem nem�žete dohadovat. Takže když si vás B�h vyvolí, nemáte 
k tomu co dodat. Není to proto, že jste tak dob�í, sami víte, že to tak není. 

„Jsem hezký a B�h si m� vybral pro mou krásu.“ 
Nic takového. B�h si vás vybral, protože si vás vybral. Nikdo a nic 

nem�že odpov�d�t na otázku, pro� si B�h vybral Židy. Krom� té skute�-
nosti, že si vybral jednoho �lov�ka a ten �lov�k byl velmi v�rný. Nazvali 
ho „otcem víry“. A protože byl „otcem víry“, stal se otcem národa. Tento 
národ ovlivnil celý sv�t. Zatímco sv�t sestupoval dol�, dol� do pekla, ten 
národ za�al p�edkládat principy a byl p�íkladem, a tím se sv�t za�al 
pozvedat. 

Rozdíl mezi šelmou a �lov�kem je ten, že váš duch je poddaný 
Božímu duchu. P�itahuje vás a vaše duše je p�ipojená k vašemu duchu. Je 
zde láska a závazek manželství, které se teprve má naplnit mezi vaším 
duchem a vaší duší. P�ichází ale t�etí osoba, a tou je t�lo. A také t�lo se 
chce oženit s duší. B�h �ekl: „Nebo smýšlení t�la jest smrt, smýšlení pak 
ducha život a pokoj.“ (�ím 8:6) 

A tak to p�etahování pokra�uje, a na kterou stranu se p�ikloníte, ta 
vyhraje. Když budete t�lesní, p�jdete dol�. Pokud z�stanete duchovní, 
p�jdete vzh�ru. 

Dnes ráno vás chceme povzbudit, abyste byli duchovní a opravdov� 
obrátili svou mysl k Božím v�cem. B�h napsal do Bible v�ci pro Židy. 
B�h k Žid�m mluvil a p�edložil jim život. Dal jim ur�ité sliby a v��ná 
zaslíbení. Je možné dát v��né zaslíbení osob� nebo v�ci, která v��ná 
není? Jak by se vám to líbilo? Moje maminka �íkávala: „Je ti to platné 
jako psovi kapsa.“ Dejte psovi po stranách dv� nádherné kapsy – nemá 
ruce! B�h by ur�it� nedal v��ná zaslíbení lidu, který by nebyl v��ný. 

Po dlouhou dobu jsme neum�li rozlišit mezi tím, co �íká Starý 
a Nový zákon. Ale B�h n�co ud�lal. Poslal muže jménem Pavel a ten �lo-
v�k studoval. Byl profesorem Starého zákona. Znal o Zákonu všechno. 
A pak ho najednou B�h srazil k zemi na cest� do Damašku, když jel 
pronásledovat k�es�any, a odd�lil ho pro sebe. Pavel šel na �trnáct let do 
poušt�, aby pochopil, co B�h d�lá. Nebylo to tak, že by hned vysko�il 
a za�al kázat. Dostal �trnáct let a po �trnácti letech p�išel vyu�ovat církev 
o tom, co B�h �íkal ve Starém zákon� z pohledu Nového zákona. 
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Starý zákon nazýváme „stínem“. Když nemáte n�jakou hmotu, stín 
nevznikne. Musíte mít sv�tlo a n�jakou hmotu, ta potom vrhá stín. Proto 
je stín na jedné stran�, hmota uprost�ed a sv�tlo na druhé stran�. Když se 
budete p�ibližovat ke kusu hmoty, tak až k té hmot� dorazíte, nebudete se 
muset dívat na její stín. Ale pokud té podstat� neumíte porozum�t, když 
budete hled�t na její stín a uvidíte, jak z ní tr�í paže, �eknete si: „Má 
ruku.“ A budete v�d�t, kde ta paže je, protože je tam, kde je její stín. 

Dnes ráno budeme �íst Starý zákon a p�e�teme si n�která zaslíbení, 
která B�h dal Izraeli a která Pavel dal církvi. Najd�me si Exodus 
19. kapitolu. Budeme mluvit o „ve�erní ob�ti“. To je slovo, které vám 
chci p�edat: Ve�erní ob��. Halelujah! Konala se totiž ob�� ráno, konala se 
také v poledne, ale my se ú�astníme ve�erní ob�ti. O ní budeme mluvit. 
„Mojžíš pak vstoupil k Bohu. A mluvil hlasem k n�mu Hospodin s té hory, 
�ka: Takto díš domu Jákobovu a oznámíš syn�m Izraelským…“ (Ex 19:3) 
Co to má znamenat? Pro� B�h �íká Jákob a Izrael? Copak Jákob není 
Izrael? Ale Izrael není Jákob. Sledujete m�? Dob�e. Poj�me dál. Jákob 
znamená t�lesného Žida a my si to pro sebe v Písmu p�ekládáme jako 
t�lesného k�es�ana. Izrael p�edstavuje celou církev. Takže B�h chce 
mluvit k Jákobovi a k Izraeli. 

„Sami jste vid�li, co jsem u�inil Egyptským, a jak jsem vás nesl na 
k�ídlách orli�ích, a p�ivedl jsem vás k sob�.“ (Ex 19:4) Proto je naším 
cílem Kristus. On nás p�ivádí k sob� samému. Zní to velmi sobecky, ale 
já mám moc rád, když je B�h sobecký, protože m� p�itahuje k sob� 
samému. To znamená, že se v N�m rozpustím a stanu se sou�ástí Boha. 
Umíte si to p�edstavit? B�h lidem zaslibuje, že je vykoupí z jejich p�iro-
zenosti, z jejich t�lesnosti a p�ivede je k sob�. „Protož nyní, jestliže sku-
te�n� poslouchati budete hlasu mého a ost�íhati smlouvy mé, budete mi 
lid (dosl. poklad) zvláštní mimo všecky lidi, a�koli má jest všecka zem�. 
A vy budete mi království kn�žské a národ svatý. Ta� jsou slova, kteráž 
mluviti budeš syn�m Izraelským.“ (Ex 19:5–6) 

Myslím, že máme rádi poklady. Milujeme poklady. Kdyby sem te� 
donesli poklad, položili ho venku a �ekli, že ten, kdo se k n�mu dostane 
první, si m�že vzít, kolik unese – myslím, že by se tato místnost velmi 
rychle vyprázdnila. Všichni by b�želi ven, aby získali aspo� �ást toho 
pokladu. P�emýšleli jste n�kdy nad tím, co považuje za cenné B�h? My si 
ceníme pen�z, ceníme si zlata, zt�lesn�ní pen�z. My považujeme za 
vzácné zlato, a B�h považuje za sv�j poklad vás! 

Jinými slovy, vy jste Božím bohatstvím. Taková je p�ed Bohem 
cena lidstva. B�h �íká: „Vy jste mým pokladem.“ �íká: „Budete mi 



4 

zvláštní,“ ne jen n�jaký oby�ejný kamínek, ale „budete mi poklad zvláštní 
mimo všechny lidi, a�koli má jest všecka zem�“. 

„Budete mi království kn�žské...“ Co to znamená? Víte, že když na 
n�koho vkládáte ruce, vydáváte pro toho �lov�ka sv�j život? V�d�li jste, 
že to tak funguje? Víte, že B�h p�ikázal lidem Izraele, aby vložili ruce na 
kn�ze a vyznávali nad ním své h�íchy, a jejich h�íchy je opustily a p�ešly 
na kn�ze? Amen. 

Vid�l jsem, jak se to d�je. Zažili jsme situace, kdy brat�í vkládali 
ruce na lidi a nem�li dostatek duchovní moci �i energie, aby p�emohli to, 
co bylo v tom �lov�ku, a ono to p�ešlo na n�. 

Jednou nás zavolali, abychom se šli modlit za ženu posedlou n�ja-
kým démonem. Šli jsme tam všichni. Vydali jsme se na cestu a jeden 
mladík to vzal zkratkou p�es les a dostal se tam d�ív než my. Zatoužil po 
„sláv�“, že on bude tím, kdo tu ženu vysvobodí. Pokud vás napadají 
podobné v�ci, držte se daleko od démon�. Zabijí vás, protože vždycky 
dokážou vy�muchat špatnou myšlenku. 

Chlapec tam dob�hl a vložil na tu ženu ruce. Když jsme tam dora-
zili, m�l ochrnutou ruku. M�l uschlou ruku a už se to nikdy nespravilo. 
Za�al mít epileptické záchvaty a trp�l pak jimi, dokud nezem�el. Nemohli 
jsme mu p�inést vysvobození. Musíte si dávat pozor na to, jak vkládáte 
ruce. Vzpomínáte, jak v Židech 6:1 mluví Pavel o vkládání rukou jako 
o jednom ze základ� u�ení? Toto základní u�ení musíte mít ve svých 
základech dob�e postaveno. Rozumíte? Protože skrze vkládání rukou 
vlastn� p�ijímáte problém, který ten doty�ný má, za sv�j. 

Žena trpící krvotokem – m�žete si p�edstavit, že za tím stál n�jaký 
h�ích, který jí zp�sobil krvotok. Víte, dnes bychom �ekli, že šlo o n�jakou 
venerickou chorobu. Chytila se podolku Ježíšova roucha a Ježíš �ekl, že 
cítil, jak z N�j vyšla moc. Tak to �teme v Markovi 5:26,30–32. Uv�do-
mujete si, že když vložíte na n�koho ruce, že vydáváte moc? Ano! 

Ježíš �ekl: „Cítím, že ze m� vyšla moc.“ 
Odpov�d�li Mu: „Ale vždy� se T� všichni dotýkají a tla�í se na 

Tebe.“ 
�ekl: „Ne, ne, to bylo n�co jiného, n�kdo se m� úmysln� dotkl 

a vyšla ze m� moc.“ 
Víte, co bylo tím �inem? VÍRA! Ta žena tomu v��ila! �íkám vám – 

vy v�bec nevíte, jakou má víra moc! 
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Zažil jsem p�ípad, kdy jedna sestra, kterou jsem znal, onemocn�la 
a šla do nemocnice. Byly tam dvoul�žkové pokoje a na posteli vedle ní 
ležela žena jménem Walsh. Prozrazuji její jméno, protože kdyby poslou-
chala toto kázání ze záznamu, byl bych rád, kdyby se mi ozvala. Ta žena 
m�la boura�ku. Auto se p�evrátilo na tu stranu, kde sed�la. Z�stala 
p�imá�knutá pod autem. M�la rozdrcenou stehenní kost, a když ji p�ivezli 
do nemocnice, museli jí tu kost vyoperovat. Museli tu kost odstranit, 
takže zbytek nohy jen tak voln� visel za svaly. Kost tam chyb�la. Ležela 
na posteli vedle té sestry, kterou jsem dob�e znal. P�ipravovali ji na 
amputaci, ale museli ji p�ed amputací dát dohromady, aby na to m�la dost 
síly. 

A ta sestra jí �ekla: „Nenechávejte si tu nohu amputovat. Znám jed-
noho �lov�ka, který se za vás a za vaši nohu bude modlit.“ 

Ale vážn� – mluvím o ví�e. Jedna jediná osoba, cizí, leží na posteli 
a �íká vám, že zná �lov�ka, který když se za vás pomodlí, odejdete po 
svých, i když nemáte kost v noze. V��ila tomu! M�j Bože, opravdu tomu 
V	�ILA! 

Ta žena tomu uv��ila celým svým srdcem a �ekla doktorovi, že 
AMPUTOVAT NEBUDE. 

Doktor jí �ekl: „Vy jste se zbláznila! Vždy� vás to zabije. Brzy bude 
po vás!“ Ta žena byla ješt� ke všemu sest�i�kou a doktor z její nemocnice 
se strašn� naštval: „ N�jaký tupec si z tebe ud�lal blázna a ty te� um�eš!“ 
A dodal: „Jestli budeš chodit, budu po zbytek svého života sloužit Bohu.“ 
To Bohu sta�ilo, p�esn� to cht�l slyšet. 

 Byl jsem na shromážd�ní ve škole, na které jsem vyu�oval. Zrovna 
nám tam kázal n�jaký hostující bratr z Ameriky. Byl jsem ve shromáž-
d�ní, a když skon�ilo, odcházel jsem do své t�ídy. 

Vtom p�isp�chala odn�kud jedna sestra, popadla m� a �ekla: „Tady 
je, tady je ten �lov�k!“ 

M�l jsem dojem, jako bych byl p�epaden. 
Když pak k nám p�istoupila druhá žena, �ekla ta sestra: „Brat�e 

duCille, toto je sestra Walsh, cht�la bych, aby ses za ni modlil.“ 
Vypráv�ly mi, co se jí p�ihodilo. P�ipadal jsem si naprosto neschop-

ný. Nem�l jsem žádnou moc se za ni modlit. Cítil jsem se mizern�. 
�ekl jsem: „Tak dobrá, sestro, b�ž dom�, moje žena a já se budeme 

modlit a uvidíme, co k tomu B�h bude mluvit.“ 



6 

Situace nám opravdu nahán�la strach. Ta žena nem�la v noze 
stehenní kost a my jsme se za ni m�li modlit, aby m�la nohu, po které by 
mohla chodit. V�bec mi nedala pokoj. Chci �íct, že mi nedop�ála chvilku 
klidu. 

Chci se do n��eho pustit a zvoní telefon: „Tak co, p�ijdeš te�?“ 
„Ne! P�ijdu zítra nebo n�kdy jindy.“ 
A tak to šlo po�ád dál, až se ve mn� duše rozvášnila. 
�ekl jsem: „M�j Bože, budeš ji muset uzdravit. 
Byli jsme zrovna ve škole a Pán �ekl: „Jdi!“ 
�ekl jsem to Mavis, rozpustili jsme ten den vyu�ování a šli jsme. 

Za�al nás dohán�t déš�. Vb�hli jsme do autobusu, a jen za námi zaklaply 
dve�e, za�aly kapky bušit na st�echu autobusu. Dojeli jsme k ní p�ed d�m 
a déš� nám byl op�t v patách, rychle jsme b�želi ke dve�ím a zapadli 
dovnit�, a už padaly p�ívaly dešt�. 

Za�ali jsme jí �íkat o Ježíši. Trp�liv� �ekala. Necht�la slyšet o ni�em 
jiném, jen abychom se za ni modlili. Víra! �eknu vám, víra dokáže 
všechno. Poklekli jsme. Mavis si klekla, ta žena sed�la na vysoké židli 
a noha jí visela dol�. Držel jsem nohu. Mavis držela nohu a... Vzpomínáš, 
brat�e, co jsi cítil v Africe? Energie! Nohou procházel elektrický výboj 
a t�ásl mi rukama. 

�ekl jsem: „Mae, cítíš n�co?“ 
Odpov�d�la: „Ano.“ 
�ekl jsem: „Te� dej ruce pry�.“ 
Pustili jsme nohu a p�estalo to. Znovu jsme ji chytli a ruce nám 

za�aly probíjet. 
�ekli jsme: „Ve jménu Ježíše Krista, cho�!“ 
Uv�domte si, že m�la na sob� ortézu, aby v�bec mohla používat 

berle. Takže sundala ortézu. 
�ekli jsme: „Dob�e!“ 
Držel jsem ji z jedné strany a Mavis z druhé a obešli jsme st�l. 

Potom šla sama kolem stolu. �ekla, že cítí, že se svalí a padne na obli�ej. 
�ekli jsme: „Dobrá, jen pokra�uj, jdi dál.“ 
A než jsme od ní odešli, chodila sama, chodila sem a tam a chválila 

Pána! 
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Druhý den ráno si vzala berle, šla do práce a nikomu nic ne�ekla. 
V poledne, v �ase ob�da sed�la na své vysoké židli, nohy jí visely dol� 
a p�išla za ní jedna sest�i�ka. Víte, že si B�h m�že použít h�íšníky? 

Sest�i�ka jí �ekla: „Walshy, vypadáš, jako bys mohla chodit. Vsadím 
se, že m�žeš slézt z té židle a p�ijít ke mn�.“ 

Walsh sesko�ila ze židle a šla k ní, sest�i�ka málem omdlela. Nešel 
jsem tam zjiš�ovat, jak to dopadlo s tím doktorem, ale nemyslím, brat�í, 
že ho B�h jen tak propustil. 

Víra! Skrze víru se Bohu zalíbíme – ne protože jsme spravedliví 
nebo krásní, protože jsme dob�í nebo lepší než ostatní, ale protože v��íme 
tomu, co B�h �íká. 

U�iní vás kn�žími krále. Kn�z – B�h stvo�il kn�ze, aby byli pro-
st�edníkem mezi Bohem a �lov�kem. Víte, že 
práv� tím kn�z je? Když tedy p�išel Ježíš 
Kristus, stal se prost�edníkem mezi Bohem 
a námi. Takže kn�žství bylo zrušeno. Ale 
pozd�ji �ekl, že má nové kn�žstvo podle 
Melchisedechova �ádu. O tom �teme v Ži-
d�m 7:11. Kdo to je Melchisedech?  

Abraham šel do bitvy a zvít�zil nad p�ti 
králi Sodomy a Gomory. A když se vracel, 
jde mu vst�íc muž. 

Abraham se ptá: „Kdo jsi?“ 
Odpov�d�l mu: „Jsem král Sálem.“ 
teme o tom v Genesis 14:18–

20. Král Sálem – Abraham rozpoznal, že je to B�h sám, a dal Mu desátky 
ze všeho, co m�l. Vždycky jsem si �íkal, co s tím asi B�h ud�lal. Možná 
to prost� obrátil v dým nebo n�co takového. Ale Abraham to dal králi 
Sálemu. Král Sálem je Jeruzalém. Ano. M�sto pokoje. Takže tato situace 
nás p�ivádí k n��emu novému, byl stvo�en nový �ád kn�žství. Chápete to? 

�ekl jsem Bohu: „Pane, pomoz mi! Pomoz Jamajce!“ 
B�h odpov�d�l: „Postavíš se do mezery?“ 
Amen. Stojíte v meze�e za mnohé lidi. Život sv�ta v této dob� závisí 

na královském kn�žstvu, svatém národu a zvláštním lidu. Je t�žké tomu 
uv��it. Mnozí lidé tomu nev��í. Ale dejme tomu, že máte chlapce a ten 
chlapec vás neposlouchá. 

�eknete: „Ned�lej to a to! Ned�lej to!“ 

��������������������
	������ �!�����"�
#�������������
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Odpoví vám: „Víš, už jsem velký chlap a m�žu si d�lat, co chci, ty 
za to nezodpovídáš.“ 

Víte, co se stane? Za n�jakou dobu, až se dostane do potíží, se 
k vám vrátí. Všechny problémy, celé vám to leží u nohou. Nesete za to 
zodpov�dnost. B�h mi dal zodpov�dnost za Jamajku. 

Zeptal jsem se: „Pane?“ 
Odpov�d�l: „Jestli m�j lid, který se nazývá mým jménem…“ – te� 

dávejte pozor: dávejte si pozor, na co vkládáte ruce, protože v okamžiku, 
kdy na n�co vložíte ruce, stáváte se za to zodpov�dnými. „A ponižujíce se 
lid m�j, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tvá�i 
mé, a odvrátili by se od cest svých zlých, i já také vyslyším je s nebe, 
a odpustím h�ích jejich, a uzdravím zemi jejich.“ To je z 2. Para-
lipomenon 7:14. B�h �ekl, že vyslyší z nebe a ud�lá co? Že odpustí vaše 
h�íchy a uzdraví vaši zemi. Jinými slovy, u�iní z vás kn�ze a uzdraví vaši 
zem. Nechápete to?  

Ale pak se na to podívejte z druhé strany. Pokud m�j lid – to 
„pokud“ tady je strašlivá v�c. Pokud by m�j lid nehledal mou tvá� 
a neponížil by se a nemodlil se, jejich zemi neuzdravím. Sledujete? Mlu-
víme o ve�erní ob�ti a nejsem si jist, jestli budeme ješt� po�ád p�áteli, až 
dokon�ím tohle slovo. Cht�l bych, abyste si se mnou otev�eli 14. kapitolu 
Leviticu. Vzpomínáte si, že jsem vám �ekl, že p�jdu do Starého zákona? 
Kdybychom ho neprozkoumali, nechápali bychom ur�ité v�ci, které 
musíme v�d�t. �íkal jsem vám o chlapci, dít�ti. M�l jsem s n�kterými co 
do �in�ní. Odmítali �ídit se pravidly, odmítali chodit v Kristu, odmítali 
chodit ve spravedlnosti, odmítali �init spravedlnost. 

�íkali: „Jsem muž, m�žu si d�lat, co chci.“ 
Pak p�ijdou potíže a my kv�li t�m potížím do dnešního dne proží-

váme tlaky. Protože ur�ité v�ci, které m�žete v život� ud�lat, jsou v��né. 
Amen. Když jste zašli za dívkou a �ekli jste jí, že ji milujete a že chcete, 
aby se za vás provdala, u�inili jste v��nou smlouvu. Amen. Není cesty 
ven – rad�ji ani nep�emýšlejte, jak se z toho dostat, protože je to v��né. 
Takže m�žeme d�lat r�zné v�ci a n�které z t�ch v�cí, které jsme v život� 
ud�lali, jsou v��né. 

Proto n�které h�íchy, které se ve sv�t� páchají, nelze anulovat, lidé 
nemohou dojít vysvobození, dokud nepovstane n�kdo jiný a nep�evezme 
za to zodpov�dnost. 

Budu vám vypráv�t ješt� jeden p�íb�h. Jsem takový vyprav��, že? 
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Jednou jsem šel do domu svého bratra. M�j bratr šel kázat do 
oblasti, která byla satanovým královstvím. Vzpome�te na verš, který �íká: 

„Vím skutky tvé, i kde bydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova...“ 
(Zj 2:13) 

Takže toto místo pat�ilo k t�m míst�m na sv�t�, kde je stolice sata-
nova, a on tam šel kázat. Za�al kázat, církev to nasávala a lidé za�ali být 
vysvobozováni. To znamená, že B�h byl s ním. Šel jsem ho navštívit 
a byl se mnou m�j pomocník. Tenkrát jsme jim �íkali diakoni. Diakon byl 
stopadesátikilový chlap. Byl to nejsiln�jší �lov�k, jakého jsem kdy vid�l. 
Když dupnul, zat�ásla se okna, a když za�val chvála Pánu, taky se t�ásla 
okna. Opravdu si to nevymýšlím, �íkám pravdu. T�ásla se okna. � Doká-
žete si p�edstavit, co to n�kdy d�lá s ušima? �íkám vám to o n�m, protože 
práv� to byl jeden z d�vod�, které zp�sobily potíže. Šli jsme tedy navští-
vit mého bratra a ve chvíli, kdy jsem vstoupil do jeho domu, jsem se 
úpln� zbláznil. Nemohl jsem za to. Prost� jsem p�ekro�il práh domu 
a za�al jsem k�i�et a vymítat �ábla z jeho domu. Jeho žena onemocn�la. 
Museli m� požádat, abych odešel, tak to bylo zlé. D�lali jsme takový 
rámus, že se lidé za�ali sbíhat, a samoz�ejm�, protože on byl pastorem 
církve, museli jsme odejít. Ale ta práce z�stala nedokon�ená a ona byla 
t�žce nemocná. Ta nemoc byla zvláštní, protože jeden den m�la n�jakou 
nemoc a další jako by m�la jinou. Tomu, co m�la, tenkrát �íkali obrna. 
Víte všichni, co je obrna? Kon�etiny se za�nou kroutit a k�ivit, tahle 
obrna ji postihla. Nev�d�l jsem o tom, byl jsem tou dobou už o 100 km 
jinde. 

Zavolala mi moje matka a �ekla: „Cecile (no asi ne�ekla Cecile, ale 
dejme tomu, že ano), tvoje švagrová umírá a oni se ti to bojí �íct, protože 
bys p�ijel a ud�lal bys pozdvižení a zboural nemocnici nebo n�co na ten 
zp�sob.“ 

Tak jsem se za�al postit. Svolal jsem k p�stu celou církev. Zahájili 
jsme p�st v pond�lí ráno, a když jsem poklekl, p�išel ke mn� and�l. 

�ekl: „Podrž tohle.“ 
Podal mi rukoje�, abych ji držel, a vytahoval to jako n�jaké pásmo. 

Popošel jednu tu míru a pak další a já jsem šel za ním. Když jsme se 
dostali ke k�ižovatce asi t�i až �ty�i kilometry od místa, kde jsme za�ali, 
zastavil se. 

Pohlédl na m� a �ekl: „Kdo za to zaplatí?“ 
Když to ud�lal, srdce ve mn� posko�ilo strachem. „Kdo za to 

zaplatí?“ 
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�ekl jsem: „Já.“ 
Odpov�d�l: „Dobrá.“ A šel dál. 
Došli jsme do univerzitní nemocnice, která ležela o sto kilometr� 

dál, a on vešel dovnit� – ležela tam celá zk�ivená na posteli. Univerzitní 
nemocnice se všemi t�mi mladými doktory kolem, kte�í pozorují, jak 
obrna postupuje. Je tam i jejich vyu�ující. 

And�l vstoupil dovnit�, vzal tu rukoje� a zapíchl jí to p�ímo do 
hrudi. 

Pak se oto�il na m� a �ekl: „V po�ádku.“ 
V�d�l jsem, že te� je �ada na mn�, a �ekl jsem: „Ve jménu Ježíše!“ 
 Ta žena se vymrštila ke stropu a byla úpln� uzdravena. 
A te� jaký je to druh platby? Pro� jsem za 

to musel zaplatit? V duchovním smyslu, všichni 
démoni – te� m� poslouchejte – všichni démoni, 
kte�í na ní sed�li, p�ešli na m�, a kdybych nem�l 
Boží moc je set�ást – byl bych ve stejném stavu 
jako ona. Sláva Bohu! Amen! 

Jste-li povoláni do Božího kn�žství, jste 
povoláni k utrpení. Ženo, nechodí-li tv�j manžel 
s Bohem, jsi povolána, abys trp�la a p�ivedla ho 
skrze moc všemohoucího Boha, aby Bohu slou-
žil, abys ho p�ivedla na kolena. Ano. 

Když jsem vid�l svého bratra v h�íchu, �ekl 
jsem Bohu: „Bu� bude tento muž spasen, nebo m� zabij.“ �ekl jsem: 
„Nevezmu nic do úst, dokud Frank nevzdá Bohu chválu.“ 

Od toho dne jsem p�estal jíst. V pond�lí ráno jsem jel do práce 
a v sobotu, když jsem se vrátil, nemohl jsem ho najít. Další ned�li byl 
spasen a mluvil jazyky. 

V Matouši 11:12 B�h �íká: „...království nebeské násilí trpí, a ti, 
kte�íž násilí �iní, uchvacují� je.“ Pokud nemyslíte vážn�, to co d�láte, 
jd�te od toho. Amen. P�íliš mnoho lidí je smí�ených s tím, že jejich sou-
sedé jdou do pekla. Jste v pohod�, že lidé kolem vás jdou do pekla. Vídáte 
je každý den a b�hem n�kolika let mnozí z nich budou v pekle a vy si 
budete jako obvykle užívat svou snídani. Copak to nechápete? B�h stvo�il 
lid pro záchranu a vysvobození sv�ta. 

N�kdo mi namítne: „Ale vždy� za n� zem�el Ježíš, my už nic d�lat 
nemusíme.“ 

&'���(�) ����������
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B�h �ekl, že budete jako On. A �ím víc se stáváte jako Ježíš, tím víc 
zodpov�dnosti máte za všechno, co se kolem vás d�je. Protože B�h stvo�il 
národ, aby zm�nil sv�t. Halejujah. Amen. 


etli jsme z Leviticu 14:10: „Dne pak osmého vezme dva beránky 
bez poskvrny a ovci jednu ro�ní bez poskvrny a t�i desetiny efi mouky 
b�lné k ob�ti suché, olejem zad�lané, a oleje jednu mírku.“  

Jak to nazval bratr Sonmore? Ano, mírku oleje, zm��il to a zjistil, že 
je to kolik? Galon (3,79 l) oleje? Dva galony oleje. A jak by se vám líbilo, 
kdyby vám n�kdo vylil na hlavu dva galony oleje? Amen. O �em to tady 
mluvíme? Vy i já víme, že Ježíš Kristus je Beránek. Amen? P�emýšleli 
jste n�kdy nad tím, jestli byl Ježíš Kristus podle typologie Písem ove�kou, 
nebo beránkem? Poradíte mi? Jaký typ v Písmu p�edstavoval, byl ove�-
kou, nebo beránkem? Beránkem, byl mužského rodu. 

Mluví se tu o t�ech beráncích. Píše se tu, že byl beránek, ove�ka 
a ješt� jeden beránek. Pokud mi neumíte vysv�tlit, co tento verš znamená, 
pak mi nezbude, než abych vám �ekl, co mi B�h ukázal. „Kn�z pak, kterýž 
o�iš�uje...“ (Lev 14:11) Mluvíme tady o malomocném �lov�ku. Ve 
Starém zákon� malomocenství znamená h�ích a h�ích znamená ne�istotu. 
Takže jsme všichni malomocní. Byli jsme malomocní, díky Bohu. Amen. 
Všichni jsme byli malomocní a byli jsme o�išt�ni ob�tí u�in�nou na Gol-
gat�. Ale pro� jsme byli o�išt�ni? Totiž jestliže B�h ob�toval sám sebe – 
Ježíš ob�toval sám sebe za nás, abychom nemilovali své životy až k smrti 
a abychom se také ob�tovali pro vysvobození našich bližních. 

N�co vám �eknu. P�eskakuji kup�edu a n�co vám ukazuji. Ježíš 
zem�el, Ježíš p�inesl spasení. A venku jsou dob�í lidé, kte�í tomu nemo-
hou uv��it. Víte o tom? Jsou dob�í lidé, kte�í tomu nemohou uv��it 
a musejí dojít na ur�ité místo usv�d�ení, než budou schopni uv��it. 

M�žu se t�, Pet�e, na n�co zeptat? Máš n�jaké sousedy, kte�í t� 
znají, že ano? P�edpokládejme, že by tví sousedé vid�li, že jsi byl uv�z-
n�n a odsouzen jako terorista a že se rozhodli, že t� popraví. A tak t� 
popravili, v novinách byla tvoje fotka a v televizi t� ukazovali a všichni to 
vid�li. Tví sousedé v�dí, že je po tob�. 

A jednoho dne, p�esn�ji t�i a p�l dne poté, bys p�išel k sousedovi 
a �ekl: „Ahoj!“ 

P�edpokládejme, že soused je nev��ící. A te� mi �ekn�te, co by se 
tomu bezv�rci stalo? 

„Uv��il by.“ 
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Dal jsi mu absolutní usv�d�ení. Od této chvíle už nemá v�bec žádný 
d�vod z�stat nev��ícím. Halelujah! 

Písmo �íká, že když Ježíš vstal z hrobu, prvním �lov�kem, se kterým 
se setkal a mluvil, byla Marie Magdalena. Když b�žela za brat�ími, aby 
jim to �ekla, �ekli, že se zbláznila, byla hysterická. Nemohli tomu uv��it. 
P�edstavte si to, Ježíš jim opakovan� �íkal: „Po t�ech dnech vstanu...“ 
Nechápali, co to znamená. Nikdy nevid�li nikoho vstát z mrtvých – ale 
vlastn� vid�li Lazara! Tak �i onak, zn�lo to p�íliš dob�e na to, aby to 
mohla být pravda. Amen. 

Te� jsme mluvili o v��ících, a p�esto na n� tak siln� doléhala moc 
nevíry. Kdyby nás te� všechny zabili a za t�i a p�l dne bychom za�ali 
chodit ulicemi Champaigne, Bratislavy, ulicemi m�st v 
eské republice – 
co by se stalo všem t�m lidem, kte�í nás znali a v�dí, že jsme byli zabiti, 
a jsou nev��ící? Uv��ili by šokem! 

Dobrá, p�e�tu vám verš, protože si myslíte, že vám tady vykládám 
n�jaké hypotézy, ale tak to není. Nalistujme si v Biblích jedenáctou kapi-
tolu Zjevení, verše 7–10: 

„Ale když dokonají sv�dectví své, šelma vystupující z propasti válku 
povede proti nim, a zvít�zí nad nimi, i zmorduje je. A ležeti budou t�la 
jejich mrtvá na ryncích m�sta velikého, kteréž slove duchovn� Sodoma 
a Egypt, kdežto i Pán náš uk�ižován jest. A vídati budou mnozí z pokolení, 
a z lidu, a z jazyk�, i z národ� t�la jejich mrtvá za p�l �tvrta dne, ale t�l 
jejich mrtvých nedadí pochovati v hrobích.“  

„Vídati budou jejich mrtvá t�la“ – všimli jste si toho? D�lá z jejich 
mrtvých t�l podívanou. 

„Anobrž ti, kte�íž p�ebývají na zemi, radovati se budou nad nimi 
a veseliti se, (š�astné a veselé...) a dary budou posílati jedni druhým; 
nebo ti dva proroci trápili ty, jenž p�ebývají na zemi.“  

Brat�í, ti dva proroci nejsou ni�ím jiným než Kristovým t�lem, 
napln�ným duchem Ježíše Krista a Božím slovem. 

Obrátil jsem se na Boha s otázkou: „Bože, copak mohou Duch 
a Slovo zem�ít a jejich t�la ležet na ulici?“ 

Víte, co mi odpov�d�l? 
„A nemohou?“ 
Když mi �ekl tohle, odpov�d�l jsem: „Ale ano.“ 
Protože s Ježíšem to tak bylo. Ježíš byl vt�lením Ducha a Slova, 

zem�el a znovu vstal. Takže není-li národ, pokolení lidí, kte�í p�ijdou, 
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zem�ou a znovu vstanou ve fyzickém t�le, aby je lidé mohli vid�t, nem�-
žete lidi soudit kv�li neví�e. Protože je takový typ lidí, kte�í uv��í, když se 
to stane. A je jiný typ lidí, kte�í uv��í, když jim budete kázat Boží slovo. 
B�h vychvátí ze sv�ta každého, kdo jen m�že být spasen, a tato ob�� je 
poslední. Halelujah! 

�eknete: „Ale pro� je nutné, aby d�ti, aby všechen Boží lid byl 
zabit? 

Byli sežráni lvy. Jak odporná to musela být smrt. Byli páleni ohn�m. 
Amen. Zabíjeli je me�em. Pro� to muselo být? Podívejte se do 2. Timote-
ovi 4:4–6:  

„A odvrátí� uši od pravdy, a k básn�m obrátí. Ale ty ve všem bu� 
bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostate�n�, 

že jsi v�rný Krist�v služebník. Neb já se již 
k tomu blížím, abych ob�tován byl, a �as 
rozd�lení mého nastává.“  

Pavel tady �íká, že pro svou službu, pro 
svoji služebnost, pro své kn�žství je p�ipraven 
být ob�tován. Víte, že kn�z nejprve nabídl 
k ob�ti sám sebe? Když šel ke kadidlovému 
oltá�i, ob�toval sám sebe. Lidé na n�j vložili 
ruce a vyznali p�ed ním svoje h�íchy: cizolož-
ství, krádež, lež, vraždu, a on všechny ty 
h�íchy vzal a potácel se do Boží p�ítomnosti 
a ob�toval za sebe i za h�íchy celého Izraele. 
B�h to p�ijal a vzplál ohe�, kou� stoupal 
vzh�ru. B�h to p�ijal. Takže proto v naší dob� 

p�ichází �as p�inesení ob�ti. Stane se to již brzy. Ale poj�me si o tom 
ješt� trochu víc p�e�íst, protože n�kte�í lidé byli p�íliš chudí na to, aby 
mohli dát ob��. Amen? Vra�me se do Leviticu. 

N�kte�í lidé byli p�íliš chudí. Rozumíte, o �em to mluví? N�kte�í 
lidé byli p�íliš chudí, aby mohli u�init ob��, proto B�h mluví o hrdli�ce. 
M�li jste vzít dv� hrdli�ky a ty m�ly být ob�tí za toho �lov�ka – Duch 
svatý. Ano, Duch svatý vstoupil. „Dne pak osmého vezme dva beránky 
bez poškvrny, a ovci jednu ro�ní bez poškvrny, a t�i desetiny efi mouky 
b�lné k ob�ti suché, olejem zad�lané, a oleje jednu mírku.“ (Lev 14:10) 
Osmého dne – o �em to mluví? Mluví to o tom, že v novém za�átku 
(osmi�ka je �íslem nového za�átku) B�h stvo�í ob��. Nejprve Ježíš a pak 
církev se stala ob�tí. Jak by se vám však líbilo být Židem? Jak by se vám 
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líbilo být Židem v dob� p�ed Ježíšovým p�íchodem s tím vším, �ím Židé 
prošli? 

Víte, n�kdy jsem si �íkal, pro� B�h �ekl: „Jd�te a pobijte Amalechit-
ské.“ �ekl, aby je zabili, aby zabili jejich psy, jejich ko�ky, aby zabili 
jejich krávy, kozy, aby zabili d�ti i ženy. 

V�tšina k�es�an� �íká, že by to v Bibli nem�lo být. Potkali jste 
n�kdy n�jaké k�es�any, kte�í �íkají, že by to v Bibli nem�lo být? Amen. 

Na Kub� mají velmi málo AIDS. Castro jedná s AIDS tak, jak by se 
m�lo jednat s každou jinou epidemií. To znamená, že izolujete lidi, kte�í 
onemocní. Rozumíte tomu? Kdybyste m�li p�enosnou chorobu a sed�li tu 
se všemi ostatními, nejspíš by pak všichni odjeli a onemocn�li by také, 
a ší�ilo by se to dál. Takového nemocného �lov�ka byste dali na odd�lené 
místo, a tam byste se o n�j starali. Amen? S n�kterými nemocemi, nap�. 
nemocí homosexuality, s n�kterými h�íšnými nemocemi B�h jednal 
ohn�m. Nevím, jestli jste si toho všimli? Kdekoliv se taková nemoc 
objevila, B�h to místo vypálil. Halelujah! 

 Bible �íká, že když šel Jozue do Kanaánu, B�h mu p�ikázal, aby 
„vypálil ta m�sta“. Písmo uvážen� �íká: ale toto m�sto nevypaluj a tamto 
nevypaluj. Pro�? Pro� máte vypálit m�sto? Pro� ohe� musí spálit všechno 
živé ve m�st�? Kv�li nemoci, která by zni�ila celou lidskou rasu, a pro-
tože B�h je Bohem. B�h je Bohem. N�kte�í z nás k Bohu nep�istupují 
jako k Bohu. P�istupujeme k n�mu s vlastním názorem. 

„Ne, to není dobré. To není správné.“ 
P�istupujete k Bohu, který tvo�í a ni�í, a když ni�í, tak tvo�í. Amen. 

On tvo�í a ni�í. 
Když jsem byl malý, chodíval jsem do hrn�í�ské dílny. Hrn�í� u�il 

nás d�ti vyráb�t r�zné vázy a podobné v�ci. Musíte na to mít speciální 
hlínu. Ta hlína musí být �istá. N�kdy hlínu zpracováváte a objevíte v ní 
v�tší kamínky, ty musíte odstranit a pak hlínu dál tvarovat. A n�kdy ta 
hlína zem�e. Z mrtvé hlíny už nic nevyrobíte. Musíte ji oškrábat a vzít si 
nový kus. Tvo�íte a ni�íte. Ale nikdo o sob� nebude rozhlašovat: „Jsem 
�lov�k, který ni�í nádherné vázy.“ Byla to nádherná váza, ale nebyla 
dobrá, tak jsem ji zni�il a ud�lal jinou. 

A tak nám B�h �íká, že když Mu budeme schopni v��it jako tomu, 
kdo je Bohem… V této Bibli B�h �íká, že ur�itá místa naprosto zni�il. 
Vypálil m�sta, nenechal ani ko�ínek, ani v�tvi�ku. �eknete: „Pro� to tak 
ned�lá dnes?“ �íkám vám, že se to d�je i dnes. D�je se to s jediným roz-
dílem: B�h �íká, že když n�kdo prolil nevinnou krev, bude skrze �lov�ka 
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jeho krev prolita. Takový je zákon. Amen. Ale nyní, pro Ježíše Krista, 
když prolijete nevinnou krev a �iníte pokání, krev Ježíše p�ikryje tu ne-
vinnou krev a zem� není poskvrn�na krví. Co ale d�láme? Zachra�ujeme 
vrahy. Zachra�ujeme vrahy. Vrazi jsou zachra�ováni, aby mohli dál vraž-
dit. Duch vraždy v nich povstává.  


tete desatero a já nechápu, pro� p�ekladatelé napsali: Nezabiješ. 
(Ex 20:13) Když napíšete nezabiješ – tak co ti lidé, kterým B�h �ekl, aby 
zabíjeli? N�co tu je špatn�. Toto Bible ne�íká. �íká: Nezavraždíš. (Mat 
19:18) Vražda je n�co jiného než zabití, protože jinak by �lov�k, který 
vykonává popravu, pov�sí n�koho, kdo se provinil, zmá�kne spouš�, byl 
vrahem stejn� jako ten vrah, kterého zabil. Ale není, protože Bible ne�íká 
nezabiješ, ale �íká nezavraždíš. N�kdo to však p�eložil nezabiješ. Vy, 
studenti Bible, prosím, vyhledejte si to, až p�ijedete dom�, a zjistíte, že je 
jiné slovo pro vraždu a jiné pro zabití. 

A tak B�h všemohoucí tvo�í lid.Vy budete ve spole�nosti Beránka. 
Ježíš Kristus zem�el ráno. Díky Bohu, že nám dal svou krev a že nás 
zachránil z našich h�ích�. My se staneme p�íštím beránkem. Poslední 
beránek, který má být ob�tován, je spole�enství dvou sv�dk�. Amen. Te� 
s dovolením pokro�ím dále.  

„I vezme kn�z beránka jednoho, kteréhožto ob�tovati bude v ob�t za 
h�ích, a mírku oleje, a obraceti bude tím sem i tam v ob�t obracení p�ed 
Hospodinem. A zabije beránka toho na míst�, kdež se zabíjí ob�t za h�ích 
a ob�t zápalná, totiž na míst� svatém; nebo jakož ob�t za h�ích, tak ob�t 
za vinu kn�zi p�ináleží, svatá svatých jest.“ (Lev 14:12–13) 

Byla p�inesena ob��, a další ob��, která byla u�in�na, byla ove�ka. 
Ove�ka? Víte, Písmo by nikdy neodkazovalo na Ježíše jako na ove�ku, 
jinými slovy tím B�h �íká, že má církev, která bude chodit v Jeho šlép�-
jích a bude chodit podle Jeho ustanovení. Církev, která položí sv�j život, 
aby shromáždila Boží že�. Toto je ta ove�ka. Pak ale B�h �íká, že má být 
ob�tován ješt� jeden beránek ve�er a že ten beránek jsou všichni beránci 
dohromady. Je to op�t beránek. Podívejme se do Zjevení. Když si nalis-
tujete Zjevení 12 a najdete si místo, kde žena porodila pacholíka – hale-
lujah! A poj�me ješt� dál, chci, abyste neztratili nit, jak tím procházíme.  

„I ukázal se div veliký na nebi: Žena od�ná sluncem, pod jejímiž 
nohama byl m�síc a na jejíž hlav� byla koruna dvanácti hv�zd. A jsuci 
t�hotná, k�i�ela, pracujici ku porodu a tráp�ci se, aby porodila. I vidín 
jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav 
sedm a roh� deset, a na t�ch hlavách svých sedm korun. Jehož ocas strhl 
t�etinu hv�zd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak stál p�ed ženou, 
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kteráž m�la poroditi, aby hned, jakž by porodila, syna jejího sežral. I po-
rodila syna pacholíka, kterýž m�l spravovati všecky národy prutem želez-
ným. I vytržen jest syn její k Bohu a k tr�nu jeho.“ (Zj 12:1–5) 

Mluvíme o církvi – o církvi, která stojí na církvi a je t�hotná církví, 
rodí církev. Tu poslední církev, která už více není církví ženského rodu, 
ale mužského. Pro� se ale zm�nila z ženy na muže? Protože nyní má cír-
kev moc sama v sob�. Nyní je sou�ástí té církve Kristus. A uvidíte lidi 
v Kristu, lidi v Bohu, lidi jako sám Ježíš Kristus. A tak Ježíš Kristus rodí 
církev, která bude napln�ná Kristem. Církev bude plná Krista. 

„Nau� nás modliti se...“ (Luk 11:1) Nau� nás modlit se, nevíme, jak 
se máme modlit, nau� nás modlit se. „I �ekl jim: Když se modlíte; �íkejte: 
Ot�e náš, jenž jsi v nebesích, posv�� se jméno tvé.“ Chvála Bohu! Díky Ti 
za Ježíše! Halelujah! A první v�c, kterou �eknete: „P�ij� království tvé. 
Bu� v�le tvá (ve mn�), jako v nebi tak i na zemi.“  

�íká na zemi. �íká na zemi, ale my neo�ekáváme, že se naplní jen 
v prachu zem� tam venku. Musí být na nejvyšší úrovni zem�. Kdy je �lo-
v�k napln�n Boží mocí, kdy je �lov�k napln�n Bohem v plnosti a Kristus 
vládne! Slyším vás zpívat „Tv�j tr�n, Bože, je v��ný“ a sm�ju se pod 
vousy. Nevíte, co �íkáte. Boží tr�n bude ve vašem srdci. �ekl, že budete 
Božím tr�nem, chrámem živého Boha a stvo�íte v��ný chrám. A je-li ten 
chrám v��ný, pak vám B�h m�že dát v��ná zaslíbení. Chápete to? Rozu-
míme-li tedy Božímu slovu, sta�í jediné slovo, a m�žeme vid�t, jak Boží 
slovo proniká a p�ináší všude život. 

Bu�te si v�domi toho, kdo jste! M�jte zbožné touhy, které se Bohu 
líbí! Nedovolte h�íchu, aby vás zachvátil! Když byl Josef v Egypt� kon-
frontován s h�íchem… Ta žena se po n�m dívala už dlouhou dobu p�ed-
tím. V�d�l, že je do n�j zamilovaná. Ano, byl pokoušen. Když ho chytila, 
v�d�l, že nastala chvíle pravdy. 

Myslel si: „Jak bych mohl spáchat takový velký h�ích a zh�ešit proti 
svému Bohu?“ (Gen 39:9) 

To znamená, že o tom p�emýšlel. Ano, p�emýšlel o tom, že by jí 
podlehl. 
ekaly by ho pak v paláci nádherné �asy. Amen. A v opa�ném 
p�ípad� ho �ekala smrt. Odmítnout ji znamenalo smrt, protože by o n�m 
lhala tak jako tak. Tak si �ekl: Rad�ji zem�u. 

Brat�í, B�h vás nyní žádá, abyste se vzdali svých život�. Ob�tujte 
nyní sv�j život Bohu. Rozhodn�te se nyní, že rad�ji zem�ete, než abyste 
podlehli. A co víc – B�h povolává lid, aby byl jeho vzácným pokladem, 
a já chci tím vzácným pokladem být. Je spoustu jiných v�cí, kterými bych 
mohl být. 
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 �íkám Bohu: „Když se stane to a to, když tímto zp�sobem budou 
pošlapána má práva, p�ipraví m� to o to, že budu tím vzácným pokladem 
– to radši zem�u. To radši zem�u!“ 

P�íb�h o tom, jak jsem se rozhodl zem�ít, jsem vám už vypráv�l. 
Rozhodl jsem se zem�ít. Kv�li žádosti jsem p�estal jíst, mladická žádost, 
která ve mn� byla, by zni�ila to, co se mnou B�h d�lal. Stál jsem na 
k�ižovatce stejn� jako Josef. 

�ekl jsem: „Bože, nech m� zem�ít.“ 

ty�icet dní jsem nejedl. B�h tam sed�l a sledoval m�. Pozoroval 

m�, aby vid�l, jestli to vzdám, ale byl jsem rozhodnut. Už mi tekla z pusy 
krev. Kašlal jsem, nemohl jsem se udržet na posteli, zmítal mnou kašel 
a plival jsem krev. Odmítal jsem i pít vodu. P�išly n�jaké dobrovolné pra-
covnice z církve. Jedna silná žena m� držela. Vzala lžíci s vodou a str�ila 
mi ji do úst. Dali mi na hrudník obklad z kuku�i�né mouky. Nemohl jsem 
s tím nic d�lat. Byl jsem úpln� zesláblý. Pak odešly a p�išel za mnou B�h. 
M�l mapu a ukazoval mi, jak jsem šel vzh�ru. 

Zvedl mapu, pak ji dal dol� a �ekl: „Vra� se.“ 
Amen. Halelujah! Chvála Pánu! 
Cht�l bych, abyste si nesmazateln� vryli tato Písma, chci, abyste si 

našli 19. kapitolu Numeri: 
„Toto jest ustanovení zákona, kteréž p�ikázal Hospodin, �ka: Mluv 

k syn�m Izraelským, a� vezmouce, p�ivedou k tob� jalovici �ervenou bez 
vady, na níž by nebylo poskvrny a na kterouž by ješt� jho nebylo kladeno. 
A dáte ji Eleazarovi kn�zi, kterýž vyvede ji ven z stan�, a rozkáže ji zabiti 
p�ed sebou. A vezma Eleazar kn�z krve její na prst sv�j, kropiti bude jí 
naproti stánku úmluvy sedmkráte.“ (Num 14:2–4) 

Dobrá. Chvála Pánu! Nebudeme to �íst celé, ale p�evyprávím vám 
ten p�íb�h. Vzali tu �ervenou jalovici a spálili ji, spálili ji na prach, úpln� 
celou. Pak sebrali popel a smíchali ho s vodou a umyli tím chrám, vy�is-
tili tím stánek. Co to má znamenat? M�jte na pam�ti, že jde o jalovici. 
Nemohl to být sám Ježíš. B�h mluví o církvi posledního dne. O kone�-
ném vy�išt�ní chrámu, že církev bude spálena ohn�m. Ano. Projde smrtí 
a bude použita ke kone�nému vy�išt�ní Božího chrámu. Musím vám 
p�ipomenout, že n�kte�í z lidí, kte�í pat�í Bohu, dnešního dne ješt� sedí 
v barech. Pijí tam a hý�í. Jsou v Las Vegas. Práv� te� pracují v pekle. 
A je také p�ivedu, �íká Pán. (Jan 17:20) Ano. Tak to je jeden oddíl, který 
jsem cht�l, abyste vid�li.  
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Najd�me si poslední oddíl. Najd�me si Zjevení 14. Není dobrého 
kázání, aniž by kon�ilo ve Zjevení. �ekn�te mi, co to znamená, protože 
n�kte�í nev��í Slovu. Ale B�h vám požehnej. B�h vám všem požehnej. 
Bože, pomoz nám porozum�t Božímu slovu. „Tedy pohled�l jsem, a aj, 
Beránek stál na ho�e Sion, a s ním sto �ty�idceti a �ty�i tisíc� majících 
jméno Otce jeho napsané na �elích svých.“  

„Majících jméno Otce jeho napsané na �elích svých.“ �e�tina praví: 
... Jeho jméno, jméno Jeho Otce a Jeho jméno.  

To nám �íká, že nyní mají ve svých myslích zapsán Boží charakter. 
Amen. Te� p�ijímáte Boží znamení – te� už nem�žete dostat znamení 
šelmy, už nem�žete být šelmou. Amen. �ekl sto �ty�icet �ty�i tisíc. Chci 
vám ukázat, co to znamená. 

„Sto �ty�idcet a �ty�i tisíc� majících jméno Otce jeho“ a Jeho jméno. 
Když mluvíme o jménu Otce, mluvíme o Božím charakteru a charakteru 
Krista, který máme napsaný „na �elích svých“. 
 
144 000 
144 = 12 x 12 
12 = dokon�ení 
x 12 = dokon�ené t�lo 
144 = ší�ka zdi nového Jeruzaléma 
 
0 = sím� = Kristus 
000 = plnost Krista 
 
Sión = sedmé písmeno hebrejské abecedy 
7 = dokonalost  
Spole�enství Sióna = dokonalý �lov�k 
 
144 000 = dokon�ený �lov�k v dokon�eném T�le v plnosti Krista s cha-
rakterem Boha a Otce na �ele a v mysli a plností Krista v n�m. 

Dokon�ený �lov�k, dokon�ené T�lo, takže jedna dvanáctka je do-
kon�ený �lov�k a druhá dvanáctka dokon�ené T�lo, a když 12 vynásobíte 
12, dostanete 144. Písmo �íká, že 144 loket byla ší�ka zdi Nového 
Jeruzaléma. A pokud rozumíte celé té v�ci, pochopíte, jak je to pravdivé. 
Nula znamená sím�, a to znamená Krista. Když se n�co v Písmu opakuje 
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t�ikrát, je to plnost. Nula, nula, nula znamená plnost Krista. Takže co tu 
vidíme? 

Ježíš Kristus, Beránek, stál na ho�e Sión. Hebrejské písmeno „�”, 
zajin, hebrejské „z“ je sedmé v po�adí. Má hodnotu sedm a znamená 
dokonalost. Takže spole�enství Siónu je „dokonalý �lov�k“. B�h toto 
slovo (Sión) používá, aby ukázal svého silného, dokonalého �lov�ka. 
A tak David vytvo�il m�sto Sión skrze Boží zjevení. 

Tady �teme: Ježíš Kristus, Beránek. V Písmu je Ježíš ozna�ován 
r�znými zp�soby. Nap�íklad na jednom míst� se o n�m píše jako o Lvu 
z Judy. Dobrá, ale tady se o n�m mluví jako o Beránku. A co to tedy 
znamená? Že je schopen zem�ít jako ob�� za naše h�íchy. Je to tak? Takže 
Ježíš Kristus, Beránek, stojí na ho�e Sión. Stojí na dokonalosti a všimn�te 
si – není tam sám. Je tam s Ním mnohem více takových jako On. 
Spole�enství Siónu tam stojí s Ním. Dokon�ený �lov�k, dokon�ené T�lo 
v p�irozenosti a plnosti Krista s charakterem Boha a Otce na svém �ele 
a Kristem v sob�. Takový je význam 144 000. 

Kdyby vám tedy n�kdo �íkal, že 144 000 je p�irozené �íslo a že se 
jedná o Židy nebo n�co podobného, budete v�d�t, že je neinformovaný. 
Protože tato informace p�išla od Boha. B�h m� u�inil studentem a sed�l 
se mnou sedm m�síc� a vyu�oval m�. V žádném p�ípad� nep�ichází 
v úvahu, abych v��il n��emu jinému, než mi On �ekne. Amen. Jsem pro 
církev výzvou – protože se m�že stát a stává se, že svými ústy �eknu 
n�co, co by církev nem�la dovolit. Rozumíte, pro� B�h stvo�il T�lo? 

Pokud �íkám n�co, �emu nerozumíte, �emu nev��íte, b�žte se Boha 
zeptat! Jen se Boha zeptejte! Znám mnohé lidi, kte�í to ud�lali, a B�h jim 
to potvrdil.“ 

Pak víte, že mluvím pravdu. Pokud byste dostali od Boha slovo, 
které by �íkalo, že to, co �íkám, není pravda, pak bych se s tím musel vrá-
tit k Bohu a �íct: „M�j Bože, bratr �íká, že jsi mu �ekl, že tohle není 
pravda.“ A pokud bych byl podvedený, byl bych napraven. Církev nemá 
být podvedena, církev má slyšet z Boha. Amen! 

To je t�ch 144 000. Písmo jde dál a popisuje, o koho se jedná. Podí-
vejme se do 4. verše: „Toto� jsou ti, kte�íž s ženami nejsou poskvrn�ni; 
nebo panicové jsou. Ti� jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; ti� 
jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.“ (Zj 14) 

„Toto� jsou ti, kte�íž s ženami nejsou poskvrn�ni…“ Zde se nemluví 
o p�irozených ženách. Mluví se o ženách, které dostaly Samsona, 
o ženách, o církvích, o falešných církvích, které chytají lidi a ni�í je. My 
takový systém opouštíme, všechnu tu faleš, kterou církev nasákla. B�h 
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nás z toho vyvádí ven. Proto �íká, že lidé, kte�í pracují s jalovicí, se mu-
sejí umýt v �isté vod�, protože tam venku se zne�istili a nemohou se vrátit 
do stánku, dokud se neo�istí. Musejí �ekat až do ve�era, než budou �istí. 
(Num 19:7–10) Rozumíte tomu? Církev nebude opravdu dokonalá 
a o�išt�ná až do ve�era – do toho ve�era, v n�mž se nacházíme. Žijeme na 
sklonku �asu a B�h všemohoucí �istí svou církev. Poslední o�išt�ní bude 
to, že položíte sv�j život p�ed Boha, a tím bude dílo dokonáno. 

„Toto� jsou ti, kte�íž s ženami nejsou poskvrn�ni; nebo panicové 
jsou. Ti� jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; ti� jsou koupeni ze 
všech lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi. A v ústech jejich není nalezena 
lest; nebo� jsou bez úhony p�ed tr�nem Božím.“ (Zj 14:4–5) Tak, a je 
možné na takovém míst� ud�lat chybu? Poté, co nám B�h tak detailn� 
vysv�tlil, kdo budou ti lidé kolem, kdo budete vy, když se p�i�iníte, 
abyste byli sou�ástí tohoto spole�enství? Rozumíte tomu, co �íkám? 
Chvála Pánu! 

Toto spole�enství lidí je vykoupeno. Chci, abyste rozum�li, co se 
myslí vykoupením. Ježíš Kristus zem�el a vykoupil moji duši z pekla. 
Vytrhl m� ze smrti a dal mi život. Ale je ve mn� �ást, která není vykou-
pena – v�d�li jste to? Aha? Ur�itá vaše �ást je po�ád ve smrti. Nevykou-
pená! Oto�te si do �íman�m 8, protože jsem se rozhodl, že vám 
p�edložím všechny verše. Nebudu p�edpokládat, že všechno znáte. Víte, 
proto jsem �ekl, že Pavel byl úžasným Božím darem církvi, protože se 
pustil do n�kterých v�cí, do nichž se žádný jiný apoštol nepustil, ani jim 
žádný jiný z apoštol� nerozum�l. 

„Nebo víme, že všecko stvo�ení spolu lká a spolu ku porodu pracuje 
až posavad, a netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i my� také 
sami v sob� lkáme, zvolení syn� Božích o�ekávajíce, a tak vykoupení t�la 
našeho.“ (�ím 8:22–23) 

Prvotiny, rozumíte? Vzpome�te si, že jsme p�ed chvilkou �etli 
o prvotinách, a mluvil o nich and�l. And�l promlouval k Janovi ve vizi, 
která mluvila o prvotinách. Amen? A tady píše o prvotinách Pavel. 

„A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i my� také sami 
v sob� lkáme, zvolení syn� Božích o�ekávajíce, a tak vykoupení t�la 
našeho.“ Ten kousek prachu, který vám pat�í a kterému �íkáte t�lo, to je 
opona, která vás d�lí od dokonalosti. Amen. A nem�žete sami sebe zabít, 
abyste dokonalosti dosáhli. To by s vámi byl konec, protože poslední váš 
skutek, který jste ud�lali, by byl h�ích. Když n�kdo zni�í t�lo, zni�í chrám 
živého Boha. A B�h �íká: „Jestliže� kdo chrámu Božího poskvr�uje (ni�í), 
toho� zatratí B�h; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.“ (1Kor 3:17)  



21 

Doufám, že jste to správn� pochopili. �íká se zde: „zvolení syn� 
Božích o�ekávajíce, a tak vykoupení t�la našeho. Nebo nad�jí spaseni 
jsme. Nad�je pak, kteráž se vidí, není nad�je. Nebo což kdo vidí, pro� by 
se toho nadál?“ (�ím.8:24) Když tedy mluvíme o tom, že jsme spaseni, 
„nad�jí spaseni jsme“. Chvála Bohu! Blížíme se dni, kdy budeme spaseni 
v plnosti. Ale nyní máte ten váš kousek prachu zem�, který vás táhne 
dol�, pry� od toho, kým vás chce B�h mít. Amen. 

B�h �ekl: „... a nemilovali duší svých až do smrti.“ (Zj 12:11) Amen. 
Chvála Bohu. „Nemilovali duší svých až do smrti.“ Halelujah! Halelujah! 
Vy musíte být ob��! Halelujah! Vy musíte být ob��! 

Když za�nete pokládat svou ob�� na podnos, ob�tujte svou duši! 
Nezapome�te, že ob��, kterou kn�z pokládal, nebylo jen kadidlo, ale že 
ob�toval svoji duši. To je to, co z vás �iní kn�ze. Halelujah! Chvála Pánu. 
Ur�it� už jste unavení, ale díky Bohu za to. Chvála Pánu! Amen. 

Musíme si po�ídit kazety a poslechnout si to znovu a znovu, dokud 
se to do nás nedostane a nestane se to t�lem. Halelujah! 

Chvála Bohu. Amen. 
 
 
 
 
 

 


