CO TO JSOU VÁNOCE
CECIL J. duCILLE
(Florida, prosinec 2004)

Chvála Pánu! Když jsme zpívali „Svatý je náš Pán“, velmi naléhav
mi p išlo na mysl, že B h se skrze nás chce projevit. Když ekneme
„Svatý“, myslíme tím Boha. B h žádá lidi, aby otev eli svá srdce, aby se
skrze n mohl projevit. B h se neprojevuje jenom skrze kázání, slova
a zp v, ale projevuje se skrze nás mnoha r znými zp soby. Projevuje
svou dobrotu, své božství. Ve vaší ctnosti, zbožnosti, zdrženlivosti, ukázn nosti (v tom smyslu, že nic nep eháníte jako t eba opilý lov k). Ke své
zdrženlivosti p idejte trp livost a k trp livosti zbožnost1 – bohulibé
jednání, to, co by ud lal B h. Práv proto p išel Ježíš Kristus, aby nám
ukázal, co p esn by B h d lal, kdyby byl v t le. Totiž B h je v „T le“
a my musíme odstranit t lesnost a dopustit, aby se skrze nás projevila
Boží podoba, to, jaký B h je. Tak aby Boží podoba promlouvala
a procházela se po zemi. Nejsem si jist, zda to církev správn chápe,
protože vidím lidi, kte í kážou, chodí do církve, zpívají, tan í, ale Bohu se
nepodobají.
M li jsme te poh eb, zem ela moje nete . Cht l bych pod kovat
brat ím, kte í se za ni modlili, ale Boží v le pro ni byla, aby šla dom .
Byla dobrou k es ankou, byla spasena hned jako druhá skrze moji službu,
když jsem p ijel do Kingstonu. Opustil jsem Manchester a práci, kterou
tam naho e B h za al, a jel jsem do Kingstonu, velkého m sta. Obrátila
se tam moje sestra a posléze i její dcera, moje nete . Byla to velice
pokojná os bka, tichá, nikdy jsem ji neslyšel k i et nebo n co podobného.
Ale Boží v le byla, že si ji vezme. Prosil jsem Boha, aby ji uzdravil
a zachoval, a když dokto i íkali, že umírá, pochyboval jsem o tom. Nev il jsem, že umírá, protože jsem Boha prosil, aby ji zachránil, aby ji
uzdravil. Ale B h je svrchovaný a n kdy není dobré lidi uzdravit.
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Rozumíte, n kdy není dobré lidi uzdravit. Vezm te si t eba krále
Ezechiáše. P išel k n mu prorok a ekl: „Takto praví Hospodin, musíš
zem ít, je as, abys šel dom .“2 A on íká: „Ó Bože, podívej se na
všechno, co jsem vykonal, pohle na m j život a ušet i m .“ Postavil se
k tomu tak, jako by se mu m lo stát n co špatného. A když B h vid l jeho
p ístup, ekl: „Dobrá, dejme mu ješt patnáct let.“ Jenže b hem t ch
patnácti let si Ezechiáš pokazil pov st, to sv dectví, které p edtím m l.
Proto n kdy není dobré lidi uzdravit. Pokud jste si všimli, B h, Ježíš
Kristus, k n kterým lidem p istoupil, a nikdy je neuzdravil. Ježíš Kristus
minul více nemocných lidí, než jich uzdravil. A pokaždé, když n koho
uzdravil, m l k tomu zvláštní d vod – aby to Bohu p ineslo slávu.
Mluvíme o Boží sláv . A Boží sláva sestoupí a projeví se skrze nás.
Ani nevíte, jak moc se B h touží skrze nás projevovat. Skrze lidi, skrze
lidské bytosti. Vždycky to cht l a nyní se chce projevovat skrze skupinu,
T lo lidí. Nejen skrze jednoho lov ka, který n kde povstane a u iní
mocný zázrak, ale chce se projevovat skrze nás jako celek. Když se tedy
takto sejdeme, sejdeme se ve jménu Pán , abychom se posilnili, abychom
mohli vyjád it Boha spole n jako jedno T lo. Ne jeden tady, jeden tam,
ale aby každý projevoval to, co B h dává.
Je psáno, že pastý i pásli svá stáda venku.3 P edstavuji si ty and ly.
Je to podruhé, co Písmo popisuje, jak and lé zpívají.4 Poprvé ekl: Jit ní
hv zdy zpívaly5, ale te mluvíme o tom, jak and lé zpívali v Novém
zákon . P emýšleli jste n kdy o tom, jak zpívali? Zpívali táhlé tóny? Jak
m li nastavený metronom? Bylo to v ¾ taktu? Všímám si, že my v n
všechno zpíváme v ¾ taktu. A v tempu foxtrot… Zajímalo by m , jak
ti and lé vlastn zpívali. B h íká, že do nich vložil píš aly, nem li všelijaké ty v ci ky, co máme my, nem li klavír. Klavír sám o sob je n mý,
n kdo se skrze n j musí projevit. N mé kytary, které musíme používat…
Oni sami byli nástroji, byli t mi klavíry, kytarami, basami, trubkami atd.
P edstavte si to. A všichni ti and lé za ali chválit! A vyluzovali zvuky.
Samoz ejm , že B h musel tu hudbu stáhnout dol na naši pozemskou
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frekvenci, aby ji pastý i mohli slyšet svýma ušima. Jinak by to minuli, šlo
by to naprosto mimo n . Ty zvuky by byly tak vysoko a v takové moci, že
by byly mimo jejich oblast vnímání. B h se projevoval skrze tisíce
nástroj . A každý vyjad oval to, co do n j B h vložil.
Stejn se B h chce projevovat skrze nás. V této dob , v níž žijeme.
Uv domme si, že za as Izaiáše byl Izaiáš tou Boží Troubou, která troubila na poplach. Za Jeremiáše, za Daniela… Chápete, B h skrze n
promlouval. B h íká, že n kte í z nás jsou strážní. Ano, strážní. Pokud
máte sny, nezdají se vám jen tak pro vaše pot šení. Nezdá se vám jen tak
n co, co se vám honí hlavou, jen sny pro vaši rodinu, ale vaše sny se
stávají sny pro T lo a pak pro sv t. Ješt jste si nevšimli, že n které sny
jsou pro T lo, jiné sny pro sv t a další sny pro vaši rodinu? Když máte
sny, B h vám bude mluvit ve snu i to, jak napravit vlastní život. Aby ten
nástroj byl tím lepší, ím víc funguje. Pokud nebudeme fungovat pro
Boha, p jde to s námi od desíti k p ti. Amen. Když n co p ijmete
a necháte si to pro sebe, nep inese to žádné ovoce.
B h chce mít v této dob lid, skrze n jž se m že projevovat. Vyjádením Boha je Ježíš Kristus. B h poslal na sv t lov ka skrze Marii, ten
p íb h znáte. Náhodou jsem o tom dnes cht l s vámi mluvit. B h se
projevil skrze tohoto lov ka Ježíše tak, že byl úplným, totálním, naprosto
vy erpávajícím vyjád ením Boha. A B h dopustil, aby toto zt lesn ní
Boha zbi ovali, zbili a prozkoušeli zp sobem, jakým dosud nikdy žádná
lidská bytost neprošla. A to zt lesn ní Boží, dokonce i na k íži, když umíralo, citovalo Žalmy. Rozumíte mi – naprostý projev Boží podstaty.
Všichni Ho opustili a Bible mi íká, že musel zachovat toto Boží vyjádení, práv kv li t lu, skrze p st a modlitbu. B h musel zachovat Boha
p icházejícího skrze Boha p stem a modlitbou, protože t lo bylo p ekážkou.
T lo je p ekážkou, vaše lidskost, t lesnost, je p ekážkou, která blokuje Boha. Aby se B h mohl projevit, musí t lo smést z cesty. N kdy ho
roztrhne. etl jsem lánek – B h bu milostiv ubohému neš astnému
autorovi. Napsal dlouhé pojednání ve smyslu: co je tohle za Boha? Když
dopustí zabíjení a týrání svých d tí, nechá je požírat lvy, co je to za Boha?
Je to B h, který je Bohem. Chce odstranit z cesty t lo, t lesnost, proto,
aby duchovního lov ka, duši, mohl ovládnout Duch Boží a mohl se skrze
n j vylít, projevit. Nem lo by to pro nás být tak t žké k porozum ní. Ale
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chápe se nám to t žko. B h se chce v tomto ase projevit. – Víte, to je jen
úvod, to ješt není kázání.
B H CHCE, ABYCHOM V TOMTO ASE BYLI VYJÁD ENÍM JEHO
HLASU NA KONCI V KU, B H CHCE, ABY HO LIDÉ SKRZE NÁS VID LI. Lidé
uvidí Ježíše p i Jeho p íchodu nejprve skrze vás. A ud lají to, co vždycky
– zabijí Ho. Zabijí Ho. Ud lají tu chybu, že nezabijí toho pravého;
protože ti lidé budou p ed nimi vzk íšeni. Už to nebude žádné tajemství.
P ímo p ed jejich zraky – a to je to vít zství.
Ale co od nás B h chce? Co chce, abychom inili? Jsme na konci
asu. Pokud je skute n konec asu a B h by u inil konec s tímto národem, s touto generací, se sv tem, s lidstvem obecn , aniž by mu to oznámil, nemohl by lidem vy ítat, že to nev d li. Proto ten projev, vyjád ení
Boha ve vás, zp sobí, že lidem eknete, že se blíží konec.
Velmi m p ekvapilo, když jsem zjistil, že na televizním kanálu,
který vysílá historické po ady, budou dnes ve er v osm hodin mluvit
o Armagedonu. íkali, že v í, že konec sv ta je blízko. H íšníci produkují filmy a shromaž ují fakta, kde se dá, aby ukázali, že se blíží konec.
B h chce, aby to v d li. Kdyby to nev d li, byli by bez viny.
Když toto T lo dostane slovo, co s ním ud láme? Dostali jsme slovo
skrze jednoho bratra, který m l p edev írem sen. Byl o tom, že zabili
prezidenta Bushe. V tom snu zem el za záhadných okolností a íkal, že
v d l, že ho n kdo zabil. Trochu se u toho zdržíme. Kdybychom nem li
ješt jiné slovo, které mluvilo o stejné v ci, a kdybychom nem li slovo
z devadesátých let od bratra Austina z Dubuque ješt p edtím, než se
Bush stal prezidentem… íkal mi ten sen ješt za p edchozího prezidenta
Bushe a nev d li jsme, co s ním, protože to vypadalo, že se ten sen b hem
Bushova období nenapl uje. Jednalo se však pouze o shodu jmen. V tom
snu bylo vid t, jak z p ístavu vyplouvá lo a n co se s ní stalo – p í lodi
byla poni ená. Pak jsme porozum li, že to znamená, že n kdo u iní pokus
o atentát na prezidenta a že se za n j máme modlit.
Když vám B h n co ukazuje, ukazuje vám to proto, že s tím m žete
n co ud lat. Nemohli jsme odvrátit 11. zá í, proto se to stalo. B h nám
o tom ne ekl. V d l to n kdo p edem, než se to 11. zá í stalo? Ne. Byli
brat í, kterým B h ekl, že se mají po dvacet dn postit. A poslední den
p stu vyšel na 10. zá í. Den p edtím. Modlitby a p st zachránily stovky
tisíc lidí, v etn mé nete e, která v té budov pracovala. Šla do práce
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a vid la n jaký zmatek, tak se vrátila. Vyvázla s poran ným malíkem na
noze. Kdyby však p išla d ív, byla by uvnit . Jeden bratranec v budov
zahynul. Ale snažím se vám íct, že po ítali s tím, že ve dvoj atech bude
kolem padesáti tisíc lidí, a ne t i tisíce. Cht li masov zabíjet, ale B h
ekl: ne. Zahynulo t i tisíce lidí.
Co s tím tedy ud láme? Máme sen… Myslím, že jako spole enství
bychom se m li modlit, modlit v autorit , kterou nám B h dal. Modlit se
v moci, abychom tu v c zastavili, abychom zabránili jejímu napln ní. Ten
bratr íkal, že ve snu bylo cítit zd šení, hn v, hr zu, po celém sv t to
vyvolalo nejr zn jší reakce. A tak my jako lid te máme d vod se modlit.
Poj me se modlit. Modlete se, jak vás B h povede. Já za nu a o ekávám,
že všichni, kte í jsou pomazaní Duchem k modlitb , se budou modlit.
Bože, Ot e, d kujeme, že s námi po ítáš jako se strážnými na
hradbách asu. A že jsme obdrželi království pro tento as. Modlíme se,
Bože, abys nyní vztáhl svou ruku a zastavil satanovy mocnosti a mocnosti
temnoty, které cht jí dobýt sv t, zmocnit se sv ta. Prosíme, aby ses nyní
natáhl, popadl toho atentátníka a odvrátil ho od práce, kterou se chystá ve
v ci prezidenta Bushe ud lat. Bože m j. Mluvíme to slovo, Pane – Bože,
Tys ekl, že kdykoli se dva nebo t i sjednotí ve Tvé v ci, stane se to.
Proto T , Pane Bože, prosíme, abys zasáhl. Halelujah! Odpus naše
h íchy, p ines vysvobození svému lidu a vysvobo tohoto lov ka,
našeho prezidenta, z ruky atentátník . Halelujah. D kuji.
Chvála Pánu. Cht l bych promluvit o Vánocích. Je zrovna as
Vánoc a mnozí se podivují a obvi ují nás z antiváno ního postoje. Víte,
co je ACLU (Americká unie pro ob anské svobody)? íkají si unie svobody, ale je to áblova jednota. Jednota proti Bohu a proti k es an m.
Jsou také proti Vánoc m. Takže jsme ve špatném spolku, strkají nás do
jednoho pytle, alespo co se tohoto tý e. Ale cht l bych to uvést na
pravou míru a za adit nás do dobré spole nosti. Z NEGATIVNÍHO, ZE ŠPATNÉHO, NIKDY NEVZEŠLO NIC DOBRÉHO. KDYŽ JENOM S N ÍM
NESOUHLASÍTE, VAŠIM D TEM TO NEPOŽEHNÁ. NEP INESE TO POŽEHNÁNÍ
NIKOMU. Být proti n emu, to je jen otázka poznání. Jak bychom se tedy
m li s Vánocemi správn vypo ádat?
Za prvé si ujasn me, co vlastn Vánoce jsou. V Písmu je p íb h
o tom, jak se Ježíš Kristus narodil do jeslí. Amen? Nebudu íst celý ten
p íb h, jen n které ásti, které budeme tu a tam pro potvrzení pot ebovat.
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Císa Augustus si usmyslil – v zim – aby se každý dal zapsat, aby každý
šel do svého rodného m sta a zaregistroval se tam. Takže kam bys musel
jet, brat e? Do Dubuque. A ty, Russi? Do New Yorku. No, já bych musel
na Jamajku. Není tu nikdo z Timbuktu? Kdyby tu n kdo byl, ur it by
se musel vydat i tam. To je první ást váno ního p íb hu, která je špatn .
Žádný král by nikdy nenutil sv j lid, aby se šel registrovat v zim . Zvlášt
pak tehdy. Dnes jsme, dejme tomu, schopni projet sn hovou bou í, mnozí
z vás jste museli projet sn hovou bou í, abyste se sem v bec dostali.
Kdybyste však jeli na oslu, myslíte, že byste to zvládli? Chápete, že by
nikdy nedopustili, nenutili by lidi, aby cestovali v zim . Proto už tahle
první ást p íb hu nesedí.
Dál p íb h pokra uje tím, že nem li místa v hospod , nebylo volné
ubytování, takže jediné místo, které bylo k dispozici, aby tam Marie
mohla porodit, byla stáj, chlév, jak je psáno. Když mluvíme o stáji, p edstavíme si kon , že ano, ale v chlév z stávaly ovce a kozy a p ípadn
krávy. (Ale ty tam, myslím, nem li.) Chystali se tedy porodit dít
v chlév . Kdyby chlév nebyl prázdný, nemohli by tam mít novorozen .
Kdyby chlév byl plný ovcí a koz, které by se tam strkaly a dupaly,
nemohli by tam mít miminko. Dalším d kazem, že tam nebyly žádné
ovce, je to, že pastý i byli se svými zví aty venku. A pastý i se svými
stády v zim venku nebývají, n kdy koncem zá í je seženou dol a už
venku nepasou. To je další místo, kde n co neodpovídá váno nímu
p íb hu – jesli ky, ovce do nich zv dav nahlížejí…
Dále mudrci, kte í jsou na cest . Odkud to cestovali, n kdo z nich
odn kud z Egypta? Z Východu? Tedy z Iráku a z Íránu. Ti muži cestovali
na velbloudech a vedla je hv zda. V zim nebývají takové jasné noci jako
v lét , kdy obloha je plná hv zd, v tšinou bývá spíš zataženo, a tak by se
vám špatn orientovalo podle hv zd. Ale oni putovali takovou dlouhou
cestu – p edstavte si se mnou mapu, kde leží Irák a Írán – celou tu dlouhou cestu pouští, aby se dostali až do Izraele. A celou dobu šli za
hv zdou. Tady je to zase s tím p íb hem n jaké divné. Celé asování
musí být špatn . Nevím, zda na to m žete íct amen, nebo jsou n jaké
otázky? Amen. asování není v po ádku. Stalo se to v dob , kdy pastý i
jsou s ovcemi venku, tudíž to nemohlo být tehdy, když pastý i drží stáda
ve chlévech. Stáj byla prázdná, takže to nemohlo být v tuto ro ní dobu
(v zim ).
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Nyní se podívejme do Bible, budeme hledat Vánoce v Bibli. Ale
pokud je mi známo, žádný takový svátek, který by se jmenoval Vánoce
(Christmas) v Bibli nenajdete. eknu vám pro . B h dal do Bible všechny
svátky, které m li Židé slavit. A každá z t ch oslav m la pro nás zbožný
smysl. B h ekl, že se každý muž t ikrát do roka ukáže p ed Boží tvá í,
a to v ase paschy, letnic a pak na konci roku p i svátku stánk . Ani
zmínka o Vánocích. Kde se tedy Vánoce vzaly? Podívejme se do Skutk
apoštol , protože pokud by m ly být Vánoce, musely by být zapsány ve
Skutcích apoštol . M žeme pro ítat Skutky tam a zpátky, o Vánocích tam
v bec nic nenajdeme. Ve Skutcích se do teme o slavení paschy, o letnicích, najdeme tam svátek stánk , ale ani slovo o Vánocích. Pavel
cestoval všude možn , ale íká, že se musí vrátit do Jeruzaléma, protože
se blíží svátek stánk . To se píše ve Skutcích. Tak kde se tedy Vánoce
vzaly?
(Poznámka pro eské tená e: Další výklad je založen na rozboru
anglického názvu „Christmas“, pocházejícího z latiny. Jelikož eský
jazyk se vyvíjel jinými cestami a název Vánoce je odvozen z n m iny,
nejsou následující skute nosti o p vodu Vánoc v eštin odvoditelné
p ímo z názvu, nicmén na jejich pravdivosti to nic nem ní.)
Nejprve si vezm te název „Christmas“. Christ mass, doslovn
esky „Kristova mše“. Dob e tedy, najd me si to v Bibli. Krista v Bibli
mám, to ano, vím, kdo to je, musím v Bibli tedy najít i mši. Žádnou mši
však nenacházím. Amen. Takže budu muset do íma, abych zjistil, co
mše znamená. Katolíci se mnou budou souhlasit, že mše je papežem
stanovený pr b h bohoslužby pro zvláštní p íležitost. ( íkám to dob e,
brat e? Možná bys to dokázal vyjád it lépe, možná bude dobré, když nám
to podrobn ji vysv tlíš, až skon ím.) Je to po ádek bohoslužby, mše musí
být vysluhována p esn tím zp sobem, který papež ur il. Nevím, zda jste
to v d li, musí to tak být. Kn z si prost nem že íct: Dneska to ud láme
jinak. Musí dodržet stanovené po adí úkon p i mši, tak jak to papež
ustanovil.
„Kristova mše“ je tedy ímskokatolický ob ad, papežem ur ený
zp sob, jak mají vaše Vánoce vypadat. etl jsem ustanovení Vánoc od
papeže eho e. eknu to vlastními slovy, protože si to nepamatuji tak,
abych mohl citovat. Všem misioná m po celém sv t byla rozeslána
listina v tomto smyslu: Musíte zachovat pohanské slavnosti, mše musí
probíhat jako pohanský svátek, abyste pro církev získali všechny pohany.
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Toto napsal papež eho všem misioná m. Našel jsem to ve starém
vydání Encyclopedia Britannica. CITUJE PAPEŽE EHO E, ŽE MISIONÁ I
MAJÍ SLAVIT MŠI, STEJN JAKO POHANÉ SLAVÍ SVÉ SVÁTKY, A ŽE SE MUSÍ
SLAVIT P ESN V DEN POHANSKÝCH SVÁTK , ABY SE TAK POHANSKÉ
SVÁTKY VYT SNILY. Všechno to zahrnul do církve a nazval to mší.
Nazval to „Christmas“ neboli „Mše Kristova“.
Jak slavili pohané své „vánoce“? Dávno p edtím, než se Ježíš narodil, se tomu íkalo saturnálie. Saturnálie, protože uctívali hv zdy. Saturn,
z toho máme anglický název pro sobotu – Saturday – den Saturna. Saturn
se jmenuje jedna z planet, tak tomu za ali íkat saturnálie. Uctívali
všechna nebeská t lesa. Monday – den M síce, Thursday – den Thora,
boha hromu. Každý den byl zasv cen n jakému bohu. Sunday – v ned li
uctívali Slunce. Když porozumíte, že v tom je problém, že když slavíte
Vánoce, tak jak diktuje papež, musíte si pak navzájem p át: „Veselé
Vánoce!“ Veselé Vánoce. Pro si p ejeme veselé Vánoce? Znáte tu
váno ní píse o veselých mužích? „Dejž vám B h odpo inutí, veselí
muži, nech vás nic nep estraší. Vzpome te, že se nám v tomto veselém
váno ním dni Kristus narodil.“ – Lež! Kdo se narodil toho váno ního
dne? Nimrod. Nimrod je též nazýván Bakchus – b h alkoholu, opilství.
Když nepijete, nem žete být veselí (anglické „merry“ – veselý, rozja ený,
v nálad , p iopilý). O ekávalo se, že na Vánoce si každý dá skleni ku,
aby mohl být veselý. Proto se íká „veselé Vánoce“. Všimli jste si, že se
íká „veselé Vánoce“, ale „š astný nový rok“? Nikdo vám nikdy ne ekne
„veselý nový rok“. Protože to je na celý rok a necht jí, abyste byli celý
rok „veselí“.
Ale na Vánoce musíte být veselí (v nálad ). A tak se to
stává sou ástí mše – pití, jídlo a zábava. Je to proto, že saturnálie byly
ur eny k tomu, aby uprost ed zimy p ivedly lidské duše do varu, protože
se vrací Slunce. (Vzpomínám si, jak jsem každé ráno vozil do školy
vnu ku a slunce mi svítilo p ímo do o í. Musel jsem si nasadit slune ní
brýle a sklopit stínítko v aut , v bec jsem nevid l sv tla na semaforech.
Ale postupem asu se slunce posouvalo k jihu, takže už pak svítilo ze
strany a tolik m neosl ovalo.)
My, tento lid, Vánoce neslavíme, ale n kte í z nás Vánoce neslaví
jenom proto, že ostatní brat í íkají, že Vánoce slavit nesmíme. Co však
tedy slavíme? Když vaše d ti nemají Vánoce, co mají? Je to takový zápas,
který brat í prožívají, aby našli n co, co by nenásledovalo cesty sv ta, ale
co by se srovnávalo s Kristem. Uv domme si, že nás B h stvo il jako
8

obraz Boží. Takže musíme zjevit Boha našim d tem bez Vánoc, bez
Kristovy mše. Pochopme jednu v c: Vánoce íkají, že si musíme
o saturnáliích dávat dárky. Je to prastará v c, tehdy si posílali dary.
Všimn te si, že když ve Zjevení zabili proroky, dva sv dky, posílali si
navzájem dary. Amen. Když dáváte dárek, o ekává se, že také n jaký
dostanete. Znám lidi, kte í jsou naštvaní, protože n koho obdarovali, a na
oplátku nic nedostali. Když vám pošlu dárek proto, abyste mi taky poslali
dárek, co to je? Je to dárek? Ne, to je rituál. Je to rituál. Z dávání se stává
víc rituál než co jiného. Pokud Bible íká: „Rozd luj sv j chléb hladovým, to je ten p st, který oblibuji, takto by ses m l postit,“6 m li byste
lámat sv j chléb hladovým. A to po celý rok. Máte církev, která dává
dary jen o Vánocích a na Velikonoce zas d lá n co jiného, ale ta mše
(rituál) je ur ena papežem. íkáte, že neposloucháte papeže, a p itom ho
poslouchá celá církev. Sta í poodstoupit stranou a prohlédnete, uvidíte
Vánoce v pravém sv tle. Každý slaví Vánoce, tak jak papež ur il.
Ale když neslavíme tu mši, co tedy máme slavit? M li bychom
p ece n co slavit, že? Amen. Jenže svatým zp sobem. Já sám mám tucty
vnou at a pravnou at. A dávám jim dárky, dejme tomu, v srpnu, v zá í,
íjnu. Vezmeme je do obchodu a koupíme jim v ci, které pot ebují.
Amen? Když byly naše d ti malé, museli jsme si d lat rozpo et, aby nám
koncem roku zbylo na oble ení do školy, na všechny školní pot eby a na
hra ky, které jsme si mohli dovolit. KDYŽ D TI N CO POT EBUJÍ, M LI
BYSTE JIM TO DÁT TEHDY, KDYŽ TO POT EBUJÍ, NEM LI BYSTE EKAT NA
VÁNOCE. ABY SE D TEM DOSTALO POVZBUZENÍ A POZNÁNÍ BOHA, KTERÝ
DÁVÁ. Že je rodi e obdarovávají a ne ekají na Vánoce. Nejhorší na tom
celém je, že to nemá žádné opodstatn ní. Je to rituál. Vánoce nemají
žádnou podstatu, je to prázdný rituál. lov k, který vám o Vánocích dá
dárek, vás zítra klidn zabije. Není v tom žádná moc. Je to jen o tom, že
dodržíte rituál dávání dar .
Vra me se k p íb hu o narození Krista. Pro ho máme v Bibli?
Myslíte, že Boha t ší, když si vyrobíte Betlém? Postavíte jesli ky,
sv týlka a to všechno? Myslíte, že se Bohu líbí, když na Vánoce vyzdobíte d m? Boha to v bec nem že t šit. Znám lidi, kte í utratí stovky
6

Izaiáš 58:6-7 – „Není-liž toto p st, kterýž oblibuji: Rozvázati svazky bezbožnosti;
roztrhnouti snopky obt žující, a pot ené propustiti svobodné, a tak všelijaké jho abyste
roztrhli? Není-liž: Abys lámal la nému chléb sv j, a chudé vypov d né abys uvedl do
domu? Vid l-li bys nahého, abys jej p iod l, a p ed t lem svým abys se neskrýval.“
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dolar za váno ní výzdobu a za energii na osv tlení. P itom jde jen
o sv tskou chloubu, s Ježíšem Kristem to nemá nic spole ného. Ježíš
Kristus chce, abyste zjevovali Jeho slávu. Nechce po vás, abyste slavn
vyzdobili sv j d m. Chápete, co íkám? Když chceme být jako Ježíš
Kristus, kdy s tím za neme? Kdy lidé ze sousedství poznají, že tento
lov k, tato sle na, zjevuje Krista? Chápete? Když vidíte ve svém okolí
n jakou pot ebu, nem li byste to nechat jen tak. M li byste vzít sv j chléb
a dát jim. Všichni sousedé by m li v d t, že jste je nasytili. Protože jen
tak uvidí Ježíše. Jinak si vás tém ani nevšimnou, eknou si: To jsou
n jací sobci, pat í k n jaké sekt i co. Vždy ani nedrží Vánoce! – Víte,
že jsme sektá i, protože neslavíme Vánoce? A víte, že pravda je taková,
že k sekt pat í všichni ti, co Vánoce slaví? Protože jdou za papežem.
Sekta, kult, musí mít svého v dce. A v dce je ten, koho lidé poslouchají.
Máte-li tedy zápor: ne, ned láme to – m li byste mít také klad: ano,
d láme toto. Neslavíte Vánoce, a co tedy d láte? Když totiž dáváte
o Vánocích dárky, n co tím vyjad ujete. A když nevyjad ujete Krista, co
zjevujete? „No, jsou Vánoce, tak jim musím n co dát…“ Musíme za ít
jednat na základ své víry. Pokud tak ne iníme, nev íme. Protože víra
bez skutk je mrtvá. A skutky bez víry jsou ješt horší. Když d láte v ci
jen kv li n jaké tradici, stávají se z vás tradi ní k es ané.
Podívejme se na Ježíše Krista a Jeho narození. B h Adamovi n co
zaslíbil. Zaslíbil mu, že ho vysvobodí z jeho adamovské p irozenosti.
Satan Bohu nev il, protože byl p esv d en, že když se do vás dostane,
nem že ho B h vyhnat. Pokud si myslíte, že n kdo zašel tak daleko, že už
ho B h nem že vysvobodit, v íte p esn tomu, emu v í satan. Pochytili jste to, nebo to mám zopakovat? V íte-li, že n kde jsou lidé, které
B h nem že vysvobodit, zachránit z h íchu a p evrácenosti, v íte p esn
tomu, emu v í satan. Satan v il tomu, že m B h nem že vysvobodit
z jeho spár , protože všechno mluvilo v m j neprosp ch. Mí rodi e byli
h íšníci, jejich rodi e byli h íšníci a mnozí z nás byli ti nejhorší h íšníci.
H ích se v naší rodin tolik rozmnožil! Nevím, jestli mi rozumíte. Když
zem e h íšník, jde do pekla. A peklo obcházelo naši rodinu. Zem el další
p íbuzný, a po et t ch démon vzrostl. M l jsem zástup, miliony démon ,
kte í se nazývali mým jménem a všude za mnou chodili. A m li úsp ch,
protože se ve mn vid li. Jediná možnost, jak se démon uspokojí, je
(poslouchejte dob e, tohle vás m že odvrátit od cesty do pekla), když se
m že skrze lov ka projevit. V pekle totiž nelze nalézt uspokojení. Takže
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B h se chce skrze vás projevit a všechny ty miliony démon také, a vy
držíte v ruce klí . Komu dovolím, aby se skrze m projevil? Duch pra pra
pra prad da volá: „Pat í mn , je m j, jmenuje se po mn , má v sob mého
ducha, jeho duše je stejná jako moje a sta í, abych ho trošku pokoušel,
a bude d lat, co chci já.“ A když ten pra pra pra prad d rád pil na Vánoce
ko alku, p ijde a ekne: „Jen si dej panáka, Bible pití nezakazuje, Bible
jen íká, že nemáme být opilí.“ Jenže bez pití se ješt nikdo neopil.
P ijde démon a ekne: „ lov e, vždy se m žeš napít. A když t lidi
naštvou, pij, a se na n m žeš po ádn vyto it.“ M l jsem bratrance a ten
nebyl schopen íct, co má na srdci, dokud se neopil. Když ho n kdo
naštval, musel si dát pár panák , a pak si to šel s doty ným vy ídit. Ale
Ježíš Kristus položil život proto, aby byl zjeven na zemi B h. Chce, aby
B h byl zjeven lidstvu, a pokud se to nestane, Jeho krev selhala. Když
chodíme po sv t a zjevujeme své r zné povahy – Já jsem N mec. Já
jsem ernoch, dej si na m pozor! – zjevujeme p irozenost démon
z pekla. Jakmile je zjevíte, zavíráte dve e Bohu. Vždy, když projevíte
svou povahu, zavíráte dve e zjevení Boha. Copak m že pramen vydávat
zárove sladkou i ho kou vodu? Ne. M žete zjevovat jen jednoho, bu ,
a nebo. Jakmile projevíte svou lidskou p irozenost, od íznete Boha,
p ibouchnete Mu dve e. Proto se musíme modlit i proti své lidské p irozenosti, nejen proti démon m z pekla. Modlete se také proti té lidskosti,
kterou v sob nosíte a která se každého dne projevuje: „Musím bojovat za
svá práva. Mám na to právo, trvám na svých právech.“ Amen.
Všemocný B h shromaž uje lid. M jte na mysli, že jsme na konci
v ku. Když to nezvládnete te , nezvládnete to nikdy. Slyšíte m ? Bylo
deset panen. Deset, íslo vlády. B h je rozd lil na dv skupiny. P t bylo
moudrých – to je jedna služebnost, p t bylo bláznivých. Služebnost je
vyjád ením Boha. Služba není kázání, služba je vyjád ení Boha. KDYŽ
B H DO VAŠEHO SRDCE VYLIJE SVOJI LÁSKU A VAŠE SRDCE JE PLNÉ
LÁSKY, B H VÁM EKNE, CO MÁTE D LAT. TA LÁSKA SE ZA NE
PROJEVOVAT, ZA NE POMÁHAT CHUDÝM, ZA NE POMÁHAT D TEM. B h
to do vás vložil, máte to v sob , je to vaše služba – když se Boží moc
zjevuje skrze jednotlivce. Amen. Ale pokud vyjad ujete sami sebe…
„V ím, že je to tak a tak. Držím se své víry.“ emu v íte? Co je to za
víru? Vaše „víra“ odstraní každý dar Ducha, který vám B h dal. Proto
nám ji satan podbízí. Cílem falešné víry je zni it Boží moc ve vás.
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Mluvil jsem s jedním bratrem po telefonu, sedí tam vzadu, a íká mi:
„Poslyš, co se mi stalo. P išel ke mn kouzelník a položil mi hlavu na
židli, paty mi op el o druhou židli a ekl mi, že jsem kus železa.“ Ten lov k p edloží tvojí mysli, sestro, že jsi kus železa. Zkuste si to, p irozen
se vám nepoda í, abyste leželi jako prkno podep eni jen patami a týlem
hlavy. A on ekl n jakému dalšímu chlapovi jak hora, a na toho bratra
vyleze a ská e po n m. Skákal po n m, a ten ležící se ani nehnul. Co se
stalo? Dokáže mi n kdo íct, co se stalo? To zp sobila vaše mysl. Umíte
si p edstavit, jakou moc má vaše mysl? Ten lov k vám ekl, že jste kus
železa, vaše mysl se toho chytla, a v tu chvíli jste byli pevní jako kus
železa.
Chápete, o em mluvím? Mysl je tak mocná, a my jsme tak hloupí.
Jsme tak hloupí. M žeme všechno v Kristu, který nás posiluje, a p itom
nejsme schopni ani si p ipustit, že bychom takovou moc mohli mít.
Watchman Nee psal o síle duše. Musíte si za ít uv domovat, co jste a co
v sob máte. B h ekl, že když se dva z vás sjednotí na jakékoli v ci –
slyšeli jste to? – pokud se dva z vás na emkoli sjednotí, stane se to!
Sjednotíte se s manželkou a eknete: „Chceme, aby se pohnula tahle
hora,“ a jakmile tomu uv íte, stane se to. Protože jste se sjednotili.
N kdy jste se sjednotili na n em, co nebylo z Boha, a dostali jste to,
a stalo se vám to osidlem. Slyšíte m ? Brat í, B h se nám snaží n co íct.
Vra me se k váno nímu p íb hu. Ježíš se narodil, narodil se ve stáji.
Amen. B h to tak za ídil, aby se narodil v chlév . Byl Božím semenem
v žen . Protože On u inil prvního lov ka, m l v sob sím lov ka. B h
ze sebe sím lov ka vy al, Bible íká, že dechl na kus hlíny, a hlína se
stala tím, co m l B h na mysli. Chápete, o em mluvím? Znamená to, že
jste stvo eni k obrazu Božímu. A cokoli v sob nosíte, bude se projevovat.
Proto B h lidem, lidem na konci v ku, íká: „Povsta te, neohlížejte se na
své slabosti, po ítejte s tím, že máte sílu!“ Vaše síla je v Bohu. Všechno
je možné tomu, kdo v í! Co ekl B h, stane se. Když budete v it. Je tam
jen to malé sl vko „-li“, budete-li v it. B h takto k lidem mluví, protože
chce, aby na zemi povstal nový lid, lid, který se nebude bát projít žádnou
bou í. Amen. Lid, který je dokonale pod Boží ochranou. Amen. Ta bou e
venku není horší než Nagacoil v Indii, kam jsme jeli, to místo plné vrah ,
kte í nás cht li zabít. Amen. Halelujah!
B h íká svému lidu: „Vsta a cho !“ Všimli jste si, že to Ježíš ekl
v sobotu? Bible íká, že to bylo v sobotu. V sobotní den, což je sedmé
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milénium, v n mž žijeme, poslal Otec Ježíše Krista, aby navštívil rybník
Bethesda.7 A šel tam z jediného d vodu. Aby ten lov k, který tam 38 let
ležel a byl chromý, vstal a za al toho dne chodit. Pro práv 38 let?
Protože je 40 let soužení a B h se rozhodl, že ho o 2 roky zkrátí. Proto
tam byl ten lov k 38 let chromý. Ten lov k, to jste vy – vy jste ten
lov k. Jedná se o církev pacholíka, o níž B h mluví. Ten lov k nebyl
chromý kv li n jakému svému h íchu nebo h íchu svých rodi , byl tam
proto, aby Ježíš Kristus mohl p ijít a zjevit skrze n j Boží slávu tím, že ho
uzdravil.
N co vám eknu, Ježíš se narodil v Bethlehem. „Beth“ znamená
d m, „lehem“ je chléb. D m chleba. Narodil se tam, protože se m l stát
vyjád ením Boha na zemi. A když byl vyjád ením Boha na zemi, bylo to
první období Ježíše Krista. Další období Ježíše Krista je tehdy, když se
stane zjevením Boha po celém sv t . O em to mluvím? Když jsme
zpívali píse „A Tvá sláva tuto zemi naplní…“, zpíval jsem n co jiného
než vy, myslel jsem na svoji duši. A m Boží sláva naplní, a se skrze
m zjeví. Ježíš se narodil v Betlém , aby zjevil Boha skrze zemi, skrze to
místo, kde byl, Nazaret, Golgotu. A pak aby zjevil Boha skrze nejvyšší
prach. Co je to nejvyšší prach? Je to v Bibli, vy, lidé, jste nejvyšší prach.8
T etí rovina zem . Máme první zemi – hlínu, druhou úrove – lidskou
duši a t etí rovinu – tehdy, když plnost Boží vstoupí a projeví se skrze
celého lov ka, skrze ducha, duši i t lo, B h. Doufám, že tyhle v ci, co
íkám, lidem pomáhají, ale nevidím, co to p sobí. Tak rád bych vid l
tohle slovo chodit, cht l bych ho slyšet mluvit. Rád bych ho vid l pracovat.
V život jsem zažil r zná období, v nichž mi B h za al ukazovat
zjevení Boha v t le. Jednou ve er jsem sekal d evo, cht l jsem postavit
hranici, abych mohl vypálit bílý vápenec. Vezmete ur itý druh kamen ,
dáte je na vršek hranice ze d eva, podpálíte to, a ono to pak n kolik dní
ho í, dokud se kámen do ervena nerozpálí a nezpr svitní. Potom, když
ten ohe uhasne, polijete to vodou, zasy í to, a je z toho vápenec, ist
bílý vápenec. Sekal jsem d íví a B h mi íká: „Jdi se modlit za bratra Wilsona. Bratra Wilsona zajali démoni.“ Nikdy jsem se nedozv d l, jak je to
možné, že n jakého bratra zajmou démoni. íkali jsme mu bratr Wilson,
7
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ale v d li jsme, že žije v h íchu. Nicmén to nebyla moje v c, protože
B h ekl, abych se šel za bratra Wilsona modlit a vysvobodil ho. íkal
jsem si: Jen to tady dod lám a jdu. P i další rán sekerou vylet la t íska
a trefila m p ímo do obli eje, doslova a do písmene jsem vid l
hv zdi ky. Pustil jsem sekeru a mazal jsem. Vyb hl jsem na ulici. Lidé
m vid li, jak b žím, a všichni b želi za mnou. Pustil jsem se n jakými
zkratkami. Dostal jsem se k jeho domu, zahrada byla plná lidí. Prodral
jsem se mezi nimi a vb hl do domu. Tam jsem spat il bratra Wilsona.
eknu vám, ten lov k byl šílený, byl úpln mimo. O i mu lezly z d lk ,
zíral na m . Vložil jsem na n j ruku: „Ve jménu Ježíše.“ Okamžit p išel
k sob , zhluboka vydechl a ekl: „Brat e duCille, d kuji.“ Okamžit se
mu vrátila st ízlivá mysl. Mluvíme o tom, jak se B h skrze vás projevuje.
M že se to stát jedin tehdy, když Mu budete v it. B h ekl: „Jdi.“
Nikdy by m nenapadlo, že Wilson nem že mluvit. Nikdy by mi to
nep išlo na mysl. Dostal jsem pokyn od Boha, to B h tam šel. A když
jdete, když uposlechnete, okamžit tak projevíte Boha. Amen. Ten lov k
byl vysvobozen. A tak se to mnohdy d je.
Když B h vzk ísil toho mrtvého, musel p ed námi skrýt, že ten
lov k už zem el, protože jsme tam ješt nedojeli. Nebyli jsme na tom
tak, že bychom v d li, že ten lov k je mrtvý a že je to dokonalá Boží
v le, abychom šli a vkládali na n j ruce. Šli jsme se prost modlit za
nemocného. A on byl už n kolik dní mrtev. M l vystavený úmrtní list,
kopali mu hrob… Ale my jsme o tom nediskutovali; B h ekl, abychom
se modlili, tak jsme se modlili. A on ožil. Víte, já jsem vid l, jak se B h
projevuje. A my nad tím stojíme v úžasu. B h chce toto d lat skrze vaše
d ti. Vy nejste vyjmuti z Božího vyjád ení. Ve skute nosti budou tyto d ti
pohotov jší k vyjád ení Boha než dosp lí. Amen. NENASLOUCHEJTE
NEV E, PROST NASLOUCHEJTE SVÉMU SRDCI, CO VÁM B H ÍKÁ,
ABYSTE INILI, A B H SE SKRZE VÁS PROJEVÍ.
Ježíš Kristus byl dokonalým vyjád ením Boha. Amen. A narodil se
do jeslí. Ježíš Kristus cestoval a nem l žádné peníze, protože m l Jidáše,
který neustále rozkrádal pokladnu. Jidáš byl pokladník. V d li jste, že
Ježíš v d l, že Jidáš je pokladník, a p itom je zlod j? Jednou už to nedokázal unést a n co ekl a Jidáš na to: „Ne, ne, to by se m lo dát chudým.“9
A Ježíš mu ekl, že je zlod j. To mu zacpalo pusu.
9

Jan 12:3-8
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Vyjád ení Boží, o to bychom se nyní m li zajímat. N kte í z nás si
ned lají vrásky, k es ané si ned lají starosti. Jediné, co je zajímá, je to, že
p jdou do nebe. Amen. Musíte uprostranit Duchu Božímu. Jakmile vám
n kdo za ne vadit, volejte k Bohu. Když zjistíte, že máte vztek, vzývejte
jméno Ježíše Krista. Budete si to pamatovat? Když se za nete dostávat do
varu, za n te vzývat jméno Ježíše Krista. „Pomoz mi, Ješuo, pomoz mi!
Pomoz mi.“ A zjistíte, že p ijde krev Ježíše Krista a vysvobodí vás ze
vzteku.
Uchopme duchovní rozm r zrození Krista. Ježíš Kristus se narodil
v zapadákov . Ve vesnické „dí e“. Amen. To místo se jmenovalo Betlém,
protože to bylo m sto Davidovo, ale v dobách Ježíšových to byla „díra“.
A nejhorší místo v takovém zapadákov byla stáj, chlív, kde z stávala
zví ata. Nemyslím si, že by tam každé ráno n kdo chodil zametat. Myslím, že to tam p íšern páchlo. Amen. A B h dopustil, aby se tam Ježíš
narodil. Aby se narodil ve vás. Vy jste ta stáj. T ší vás to? LÍBÍ SE VÁM,
ŽE VY JSTE TA STÁJ, KDE ŽIJÍ ZVÍ ATA A KDE TO SMRDÍ, A ŽE SE DO VÁS
JEŽÍŠ NARODIL? TO JSOU VAŠE VÁNOCE. Amen. Tohle jsou vaše Vánoce.
A v bec se nejedná o žádnou mši, protože to neustanovil papež. Je to
ustanoveno Bohem, že když v íte v Pána Ježíše Krista, budete spaseni.
Abychom se znovuzrodili, musíme v it Bohu.
Jsem velmi neš astný z n kterých v cí, které v církvi vidím. Nem žete mi nic namluvit, nebudu vám v it, že jste spasení, když uvidím, že
d láte ur ité v ci. Nap íklad Jan, kterého Ježíš miloval, ten, co byl Jeho
srdci nejbližší, ekl: Pokud nenávidíš svého bratra, neznáš Boha ani jsi Ho
nikdy nevid l.10 Kdo se narodil z Boha, nem že páchat h ích.11 Sledujete
m ? Jak tedy potom m žete nenávid t svého bratra? Pokud jste se narodili z Boha? Znovuzrození, znovuzrození lidé, Boží láska je ve vás.
A budete bombardováni nenávistí. N kdy budete zran ní, ale Boží láska
ve vás zvít zí. Boží láska musí zvít zit nade vším. Moje matka íkávala,
že láska je „omnivincidomus“. Samoz ejm , je to latinsky. Znamená to
„vše p emáhající“. Lásku nem že nic porazit. Když je ve vás Boží láska,
budete trp t, stejn jako trpí lidé, kte í Boží lásku nemají. Budete mít
10

1. Janova 4:20 – „ ekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenávid l by, lhá jest.
Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož vid l, Boha, kteréhož nevid l, kterak m že
milovati?
11
1. Janova 3:9 – „Každý, kdož se narodil z Boha, h íchu ne iní; nebo sím jeho v n m
z stává, aniž m že h ešiti, nebo z Boha narozen jest.“
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potíže úpln stejn jako ti, kdo lásku nemají. Budete mít trápení, ale
zvít zíte, protože se ve vás narodil Ježíš! Ne o Vánocích, i když se možná
n kdo z vás znovuzrodil 25. prosince, o Nimrodových narozeninách. Na
tom nezáleží, podstatné je, že se Ježíš ve vás narodil, to je t etí rozm r
spasení. VÁNOCE BY M LY BÝT O TOM, ŽE JSTE SE ZNOVUZRODILI. Církev
nanešt stí pojmenovala všechny dny v týdnu a všechny m síce, všechna
ro ní období podle pohanských božstev. Církev to u inila. Pojmenovala
je podle pohanských božstev proto, aby pohany získala. Je te do íny
a eknou vám, že dnes je den Slunce (ned le), je te n kam jinam, eknou
vám to samé. Kdo za to m že? Církev. B h mluvil o nev stce, která sedí
na šelm a podává král m sv ta zlatý kalich plný smilstva.12 Pomyslete na
tu ohavnost – zlatý kalich je Boží kalich. Zlatý kalich, Boží povahu, naplníte rouháním a krmíte tím sv t. O tom mluvíme, p esn to církev u inila.
A tak B h povolává nový lid, íká, aby povstal z prachu. Žádá vás,
abyste vyšli z falešných p esv d ení, chce, abyste opustili babylonské
praktiky a obrátili sv j pohled k novému obzoru vít zství a pokoje. Ježíš
Kristus je Kníže Pokoje. Lidé zpívají: Pokoj na zemi, pokoj na zemi.
Docela jsem se pobavil, když jsem etl n jaký katolický spisek a stálo
tam: „Pokoj na zemi“ a nikoli „dobrá v le lidem“, ale „pokoj lidem dobré
v le“. Jinými slovy, pokud nemáte dobrou v li, radši si ji honem seže te.
B h chce, aby ve vás p ebýval Jeho pokoj. Amen. Halelujah.
Te skon ím, dob e víte, že bych mohl pokra ovat do rána. Ale
cht l bych, abyste vid li, co B h d lá, a a to v dí vaše d ti. Musíme naše
d ti vyu ovat, že jim dáme všechno, že jim dáváme dárky ne proto, že
jsou zrovna Vánoce. A v dí, že nemáme vyhrazené období pro dárky, ale
že je obdarováváme pro Boží lásku, která v nás p ebývá. A že je milujeme. B h vám žehnej, brat í. Amen.

12
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