And lu církve v Thyatirech
1. ást – 28. zá í ráno
Chvála bu Hospodinu. Za nu, ale nevím, kde skon ím. Je úžasné, že
jsem se nemusel u it, jak p inášet slovo, poselství. Od doby, kdy jsem se
obrátil k Pánu, až do dnešního dne m Pán vyu uje, abych slyšel Jeho hlas,
abych mohl mluvit. Vzpomínám si na první kázání, které jsem kdy ve svém
život m l. B h mi ekl, abych uspo ádal shromážd ní. P edtím jsem nikdy
ani v žádném shromážd ní nebyl. ekl jsem: „Pane, co budu d lat, co budu
íkat?“ On mi odpov d l: „Otev i svá ústa, já je naplním.“ Nerozum l jsem
Mu, tak mi musel sedmkrát tuto v tu opakovat: „Otev i svá ústa, já je naplním.“ A tak na tom shromážd ní jsem si stoupl dop edu a otev el ústa.
Možná to zní legra n , ale ve chvíli, kdy jsem otev el ústa doko án, B h
p išel k mému uchu a šeptal mi, co mám íkat.
Na po átku své služby jsem takto kázal, jedno ucho jsem m l nastražené na Boha a nikoho kolem jsem nevnímal. Jednoho dne vstoupil do m
a byl jsem pok t n Duchem svatým. Ani jsem nev d l, jak tuto zkušenost
nazvat. Ale v d l jsem, že B h se dostal n kam dovnit do m , protože
mluvil skrze moje ústa. N jaký as jsem si kladl otázku, jestli m B h
neopustil, protože už nebyl u mého ucha a nešeptal mi do n j. Ale potom mi
ekl: „Naslouchej tomu, co je ve tvém srdci.“ Víte, naslouchat srdci je
nesnadná v c, protože vaše srdce má tendenci reagovat na vaše pocity. A tak
prorok musí dávat pozor, aby nemluvil podle svých pocit , ale podle toho,
jak mluví B h.
Když k vám tedy nyní p icházím, usiluji o to, aby moje mysl byla
velmi istá. V mysli se mi nehoní n í problémy nebo moje vlastní,
p emýšlím o Božím slov . Jsem svobodný od toho, že bych musel nastudovat, co vám mám íci. Modlete se, brat i, protože je to dar Ducha svatého, na
který spoléhám, který m uschopní p inést vám poselství.
Prozradím vám jedno tajemství. N kdy jsem tak unavený, že ani
nemám as se na Boží Slovo podívat, a když ho pak tu, Duch Boží mi ho
najednou obživí a mluví skrze n . Za ne p icházet ur ité slovo, ur itá
myšlenka, a když ji dokon ím, p ijde jiná. Potom mi najednou p ijde na
srdce p íb h, zkušenost, kterou jsem zažil. Ale je jedna v c, kterou jsem
slíbil Bohu, a sice to, že nikdy nebudu ve služb mluvit o ni em, ím si
nejsem jistý. N kdo se m ptal: „Jsi si opravdu jistý, že se stala ta událost,
jak jsi mluvil o kn zi, který vzal provaz a hodil ho kolem krku lov ka,
a pak ho uvlá eli k smrti za autem?“ Odpov d l jsem: „Ten p íb h jsem ekl
i se jménem lov ka, který byl v této situaci zainteresován, protože sám
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událost popsal ve své knize a osobn mi o tom vypráv l.“ Tímto zp sobem
budeme p istupovat k Božímu Slovu dnešního rána. Jak ho budeme íst,
B h nám jisté ásti Slova obživí, a potom p jdeme dál.
Dostali jsme se do 2. kapitoly Zjevení k 18. verši:
„And lu pak Tyatirské církve piš: Toto praví Syn Boží, kterýž má o i
jako plamen ohn , a jehož nohy podobné jsou mosazi.“ V minulém kázání
jsme hovo ili o and lech církve a n kte í z vás tady nebyli. Jak B h dává
povstat svému lidu na r zných místech, a je to Ma arsko, Rumunsko,
esko, Slovensko, tak na vás vkládá zodpov dnost, abyste byli and lem,
poslem pro dané místo. N kdy zjistíte, že jste jaksi posly t m, kte í mluví
vaším jazykem. I když se zde mluví o p irozené oblasti, Tyati e, má význam
n jaké duchovní oblasti.
Zastavme se na chvíli a poj me ud lat takový pr ez královstvím
temnoty, jak vypadá, jakou má strukturu. Satan rozd lil tento geografický
sv t na ur itá království, sféry panování, a nad r znými oblastmi ustanovil
r zná knížata ábl . Když se lov k v n jaké oblasti na sv t narodí, rodí se
pod vliv vlády daného knížete. N která knížata jsou knížaty nad jistými
duchovními oblastmi. Nap íklad oblast materialismu. Lidé jsou pyšní na
sv j materiální majetek, co mají, co vlastní. Dokud nemáte krásné auto,
krásný d m a krásnou ženu, tak nejste ve spole nosti považováni absolutn
za nic. Kníže povzbuzuje a podporuje lidi, aby uvažovali a žili tímto
zp sobem. Skute ný problém je v tom, že jste se do této v ci narodili a ta
v c byla narozena ve vás. V mém p ípad to bylo násilí, my jsme se narodili
v povaze násilí. Násilí bylo sou ástí našeho každodenního života. N kdo
z vaší rodiny, rodi , prarodi , praprarodi nebo ješt dál se kdysi namo il do
n jaké t lesnosti, h íchu. Co mi Duch Boží te dává p ed o i, to, co vidím,
je pornografie. Pornografie je nemoc, která se zmocní mysli lov ka.
P edstavte si to: Bratr p ichází do církve na shromážd ní, a když vidí sestru,
tak ji nevidí oble enou, ale nahou. Bože, pomoz! Já napomínám toho ducha,
který je na tomto míst , ve jménu Ježíše Krista napomínám ducha pornografie. Brat i, íkám vám, odmítn te to nyní. Ti, kte í jste tím zotro eni, odmítn te to, zavrhn te to ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Moc brzo jste p estali.
Napomínejte tu v c. Tla te ji ze svého života. Bible íká, že když budete
vzdorovat áblu, ute e od vás. Pornografie není p irozená, je to duch.
Vyvstává otázka: M že syn Boží mít ne istého ducha? Odpov zní:
ano. Odpov je ano! K es an m že mít všechno, co chce, v etn démonického ducha. eknete mi: „Brat e duCille, nerozumím tomu. Když mám
v sob Pána, jak m žu mít v sob také ne isté duchy?“ Ježíš je v mém
dom , ale pod podlahou b hají krysy. V lidské duši je mnoho místa, jsou
v ní obrovské prostory, kde má být Kristus, a kde mohou být i démoni.
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Když k vám p ichází Kristus, tak první místo, na které vstoupí, je váš duch,
lidský duch. Když p ijmete Ježíše Krista, p ijmete do své duše krev s její
o iš ující mocí. Poj me se podívat, o em mluvíme, protože slovo duše má
široký význam. Mluvím o vaší mysli, o vašich citech, mluvím o vaší v li
a vašich touhách. Bu te up ímní p ed Bohem. P ijali jste Ježíše Krista, ale
n kdy vaše mysl bloumá daleko.
Brat i, už jste n kdy poklekli k modlitb a zjistili jste, že vaše mysl
putuje n kde daleko? íkáte si: Ne, ne! Budu myslet na Pána. Znova se
za nete modlit a znova vaše mysl n kam uletí. Je to tak? David íká: „Tvé
slovo jsem ukryl ve svém srdci, abych proti tob neh ešil.“1 Když se vám to
za ne dít, za n te opakovat a sát do sebe Boží Slovo, je to vaše jediná
nad je. Pornografie ni í církev. Církev má po íta e a na po íta i m žete
vid t všechno, co chcete. Pracoval jsem s jedním mladým lov kem. Byl to
mladý lov k, nebudu íkat, jestli to byl on nebo ona, protože n kdo z vás
by potom mohl íct: „Brat e, ty jsi mluvil o mn .“ Kdykoliv jsem p išel do
místnosti, kde tento lov k pracoval na po íta i, vždycky klik, a na monitoru bylo jiné okno. A tak si íkám: Tady je n co špatn . Když tento lov k
odešel od po íta e, trochu jsem se do n j podíval. A p išel jsem na to, že je
možné najít tam pornografické v ci. Byl jsem šokován, že ten mladý lov k
se ú astní takové démonické aktivity. Pokud vaše d ti mají k dispozici
po íta e a nevíte, co na nich d lají, tak je velmi jednoduché zjistit, kde
brouzdají nebo kam se dostali. Zkušení brat i vám poradí. Pornografie porušuje mysl. Nejste pak schopni držet svoji mysl nasm rovanou na Boží v ci.
Když p ijdete do církve, abyste uctívali Hospodina, uprost ed chvály bum,
p ijde p ed vás ábel s n jakou pornografickou myšlenkou. A nejen
s myšlenkou, ale také se slovy. Ne istá démonická slova p icházejí do vaší
mysli.
Jeden mladý lov k poslouchal hudbu... Moderní hudba se podle
mého poznání nedá nazývat hudbou. To není hudba, jsou to démonické
projevy. Byl jsem šokován, když jsem se zaposlouchal do jejích slov. Víte,
když v nebi zní hudba, mluví, hovo í k nitru and l . Pozdvihuje je duchovn
výše a výše, dává jim energii. Když se pozdvihuje na vyšší rovinu, tak
nakonec dostoupí na místo v nebi, kde jsou archand lé. Michael, Gabriel,
and lé jako Hejlel a jim podobní, kte í jediní mohou takovou hudbu absorbovat. Je t žké vysv tlit, co bych vám cht l íci. Ale hudba byla p edur ena,
stvo ena k tomu, aby ve vás n co tvo ila. Rozumíte mi? ást tv r í moci
a schopnosti Boží je v hudb , kterou B h hraje v nebi.
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V nebi byl jeden zá ivý and l, který se jmenoval Hejlel. Hejlel
znamená zá ivý nebo jasný. M l takovou moc zá it, takovou jasnost. Snažím
se popsat n co, co je vysoko v duchu, n jak vám to p iblížit a p edložit.
Sv tlo je energie. Zvuk je také energie. Ježíš Kristus stvo il tohoto and la se
zvláštním zám rem. Jeho jasnost a zá ivost p evyšovala všechny ostatní
and ly. Byl velmi jasný, zá ivý, byl to jas nejvyššího ádu. Písmo íká, že to
byl cherub p ikrývající, takže když za al jednat, frekvence jeho moci zastínila okamžit každého v jeho p ítomnosti a p ivád la všechny ke chválení
Boha.
Když mluvíme o chvále Boží – když and l chválí Boha, tak do sebe
p ijímá Boží moc. A na ím vyšší rovin chválíte, tím více Boží slávy, energie a moci do vás vstupuje. Jeden z t ch and l byl tak mocný, že energie
slova, které by vyslovil, by byla schopna zni it celý sv t. Nechci p ijít o vaši
pozornost. Pokud íkám n co, co vás mate, tak se rad ji vrátím k našemu
tématu.
Tento and l byl mistr hudby a svojí mocí zasti oval celé nebe.
A nebe pod jeho p ikrytím konalo, co tento and l cht l. Písmo íká: „Ty jsi
ten cherub p ikrývající a já jsem t tak u inil.“2 Pro tuto úžasnou moc,
kterou m l, se v n m probudila myšlenka, že má stejnou moc jako B h. To
je ten and l, který se stal satanem – protivníkem. V Izaiáši n kdo
z p ekladatel vložil latinské slovo a nazvali ho Luciferem, protože latinské
Lucifer je odvozeno od slova sv tlo. Znamená sv tlo. Ale v p vodním textu
toto slovo není použito. Jmenoval se Hejlel, a když padl, své jméno ztratil.
Stal se z n j satan.
Mluvím o tom proto, abyste vid li, jak je království satana zorganizováno. Satan z stal mistrem hudby i ve svém padlém stavu a používá hudbu
k tomu, aby ovládal a ni il naše d ti a lidi okolo nás. Hudba prod lala veliký
zvrat, zm nu, v dob , kdy na scénu p išli Beatles. Beatles hráli hudbu,
jejímž podtextem byla duchovní hudba z Indie. Nevím, jestli jste to n kte í
z vás mladých zažili, ale když zpívali na koncertech, tak desítky mladých
žen omdlévaly. Do mdlob je uvád l hypnotický ú inek hudby. Nevím, jestli
jste n kdy vid li, jak p sobí hypnotizér. Kdo z vás vid l hypnózu? Zvedn te
ruku. Ne všichni jste to vid li. eknu vám o hypnóze jeden p íb h.
Moje sest enice bývala velmi neklidná, energická mladá dáma. Jednou
jsme byli v dob Vánoc v jednom baptistickém sboru a do zábavné ásti
programu tam m li pozvané hypnotizéry. Ten lov k íká: „Chci n jakého
dobrovolníka, p edvedeme hypnózu.“ Moje sest enice vysko ila a íká: „M
nedokážeš zhypnotizovat. Vsadím se, že m nezhypnotizuješ.“ ekl:
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„Dob e.“ Dv židle postavil kus od sebe a položil ji na n . O jednu jí op el
paty, o druhou hlavu a uprost ed ji držel, podpíral. Pak jí ekl: „Jsi prkno!“
Všichni koukají, on tu mladou dámu nazval prknem! V okultním sv t se
tomu íká autosugesce. Vsugeroval její mysli, že je kus prkna. Potom dal
ruce pry . Všichni jsme byli šokováni. Ta dívka tam prost ležela ve vzduchu, patou op ená o jednu židli, temenem hlavy o druhou. Ležela rovn jako
prkno. Co na tom bylo nejstrašliv jší – že na ni n co položil a pak si na ni
stoupl. To je absolutn nep irozená situace. Není na tom nic p irozeného.
Pak luskl prsty a ekl: „Probu se,“ a zespodu ji zachytil. Ona se probrala
a první, co mu ekla: „ íkala jsem ti, že se ti to nepoda í. Já jsem ti to
íkala.“ Všichni jsme se za ali smát, protože jsme vid li, co se stalo. Byla
naprosto mimo v domí. To je moc, která je v lidské mysli.
Vracíme se zp t. ábel vládne v r zných oblastech, teritoriích, pomocí
svých duch . Mluvil jsem o pornografii, což je oblast, ve které se snaží
zni it naše d ti. Další oblast, ve které se nás pokouší otrávit, je oblast sexuality. Smilstvo, v e tin je pro n j slovo pornea, znamená nezákonné,
protizákonné sm šování a míchání v cí. Na em bych mohl vysv tlit, co je
smilstvo a cizoložstvo – p edstavte si kávu. Máte rádi kávu? Mnozí z vás
jist . A máte rádi mléko do kávy? A n kdy cukr. To všechno se ke káv
hodí. Ale co kdybych si do ní p idal ješt trochu polévky. Co na to íkáte?
Jak by se vám líbila polévka v káv ? Co t eba máslo? Máslo je velmi dobrá
v c, ale máslo v káv ? Co vy na to? Co ješt máte rádi – okoládu? Vají ka
do kávy? P idáme ješt trochu ke upu do kafí ka. Všechno to jsou dobrá
jídla, ale nebyla stvo ena k tomu, aby z nich byla jedna sm s. A to je smilstvo, cizoložství, nesvatá sm s. Je to zvláštní v c – sv t na to nemyslí, neví
o tom. Ale když se dva lidé spojí ve smilstvu, tak se spojí t eba s dalšími
50 nebo 100 lidmi. Protože kdo cizoloží s vámi, už p edtím cizoložil
s n kým jiným a p edtím s n kým dalším a tak dále. Je to geometrická ada,
která se rozr stá. A tak vidíte, jak ne isté je to v p irozeném. A B h íká, že
v duchu je to ješt mnohem horší.
Církev za ala míchat, sm šovat zbožnost se sv tem. Dv v ci se
míchají dohromady a pak se to smíchá s další sm sicí a pak s další.
A skon íte u chvály a uctívání, které není z Boha. Pak zjistíte, že církve
dnešní doby se odvrátily od Boha. Chcete n jaký d kaz? Katolická církev je
mistrem sm sic. P edevším, B h skrze Ježíše Krista zrušil kn žství. Kn z je
n kdo, kdo stojí mezi Bohem a lidmi, a tato pozice byla zrušena krví Ježíše
Krista. Písmo íká, že je nyní otev ena nová a živá cesta do Božího království.3 A tak k Bohu jdete p ímo skrze Ježíše Krista, vašeho velekn ze. Ale
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v katolické církvi musíte jít za kn zem, kn z jde za papežem, papež jde za
Marií a Marie jde za Ježíšem a Ježíš jde za Otcem. Vytvo ili zvrácený
systém, který je zcela v rozporu s uctíváním Hospodina v této dob . Katolická církev nedávno promluvila na konto muslim , že jsou násilní, a že ti,
kdo uctívají Boha, nem žou konat žádné násilí. Ale nejnásiln jší církví nebo
organizací na tvá i zem je ímskokatolická církev. Pronásledovali a zabili
každého, kdo se jim v minulosti postavil do cesty. A tak tomu je dokonce
i v dnešní dob .
Možná vám eknu n co, co vás bude šokovat. Martin Luther vyšel
z katolické církve a požehnal nám tím, že vydal Bibli v n meckém jazyce.
B h mu dal do mysli jednu myšlenku, a sice, že jsme ospravedln ni skrze
víru v Ježíše Krista, v krev Ježíše Krista. Jinými slovy, mezi námi a Bohem
není žádný prost edník, nemusíme chodit ke kn zi ani k Marii, abychom se
dostali k Ježíši a Otci. Ale víte, že Martin Luther nikdy nep estal být
ímským katolíkem? Víte, že m l v sob tolik katolického ducha, že zavraždil 100 000 lidí? Anabaptisté… My budeme mít dnes odpoledne k est, že
ano? Kdyby Martin Luther p išel na náš k est, tak nás tady všechny
povraždí. Zabil 100 000 brat í, protože rozbíjeli sochy v kostelích. A tak
zjiš ujeme, že v n m byl duch násilí. B h nás o iš uje ode všech duch ,
kte í se usídlili v církevních systémech, organizacích.
Když tedy mluvíme o církvi v Tyati e, mluvíme o duchovní oblasti,
duchovní dimenzi, která byla ovládána ur itými duchy. Podívejte se na svoji
duši. Zjiš ujete, že ve vaší duši jsou v ci, které jsou v rozporu s Bohem.
A vy ty v ci musíte p edložit p ed sebe a íct: „Bože, odejmi ode m tuto
v c, já ji nenávidím.“ Mluvíme o hn vu. Tento duch vám íká, že na svoji
zlost máte právo. Hn v je démonický duch, který ovládá lidskou duši. Nikdy
nep ijímejte sv j hn v, neakceptujte ho. Jeden z duchovních zákon je ten,
že ne istý duch je nejslabší tehdy, když se projevuje, když se manifestuje.
Duch smilstva je nejslabší tehdy, když se projevuje. Když ho napomenete ve
chvíli, kdy se projevuje, tak od vás uprchne. Mám p ítele, který byl velmi
pokoušen jednou mladou dámou. ekla mu: „Rodi e nebudou doma, budu
doma sama, p ij .“ A tak k ní p išel dom a šli do ložnice. Za al se svlékat
a p išel Duch Boží a napomenul ho. On vysko il oknem a utekl pry . Amen.
Když jste naštvaní nebo máte hn v, tak uprost ed hn vu, který ve vás
v e, opakujte Boží Slovo. Váš hn v spravedlnost Boží nevyp sobí.4 Nikdy
netrestejte své dít , nedávejte mu proutkem, když se hn váte, když jste
ovládáni zlostí. N kdy vás dít provokuje, a vy se roz ílíte, nazlobíte se. To
není chvíle pro nápravu. Po kejte, až to opadne. Po kejte, až nad tím
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duchem zvít zíte. Pak m žete dít napravit. Víte pro ? Když budete trestat
dít ve vzteku, ten duch p esko í. Vás opustí a vstoupí do dít te.
Vypráv l jsem vám, jak jsem byl zcela poddán duchu násilí
a zu ivosti. Když jsem se rozzu il, tak jsem nad sebou ztratil vládu. Ale pak
do mého života p išel Ježíš a já si íkal: Už jsem v po ádku. Jednoho dne
jsem n kam šel a vidím, jak se tam perou dva muži. Cítil jsem se dostate n
kvalifikován na to, abych mezi nimi zjednal pokoj. A tak jsem je rozd lil,
stoupl si mezi n a íkám: „Ne, ne, ne, pánové, neperte se!“ Ale duch hn vu
byl v jednom z nich tak silný, byl rozhodnut, že toho druhého zabije. Najednou jsem zjistil, že se s ním za ínám tahat, abych mu zabránil, aby toho
druhého zabil. Byl jsem státní ú edník a domníval jsem se, že když mu
eknu, aby toho nechal, tak toho nechá. Ale on se v bec neovládal. Za al se
prát se mnou a najednou duch, který byl na n m, sko il na m . Celé roky
jsem od toho byl svobodný a m l jsem za to, že jsem naprosto v pohod .
Najednou jako bych byl zpátky na ulici, kde se bojovalo a pralo. Když jste
n kdy byli pouli ní rvá i, zabijáci, tak se vám všechny ty triky, jak to
funguje, velmi rychle vrátí. Ten muž tla il proti mn a íkal, že chce toho
druhého zabít. Jak se m snažil odtla it, tak najednou, automaticky,
podv dom , aniž bych si to uv domil, jsem ud lal ur itý tah nebo fintu,
kterou jsem kdysi používal na ulici. Jak proti mn tla il, najednou jsem
ucukl zpátky na kolena, a on p ese m p elétl. Jak mi p elet l p es rameno,
tak jsem se zvedl a rozeb hl se s ním. A tak sám sob íkám: Co tady s tím
lov kem d lám? Jak p epadl, tak jsem ho chytil a s ním na ramenou jsem
se rozb hl. íkal jsem si: Op u ho o ze , hezky v klidu, a dám mu ponauení, že ho mohu zatknout a že by se podle toho m l chovat. Ale když jsem
dob hl ke zdi, byl jsem tehdy silný mladík, tak jsem ho zvedl nad hlavu
a velmi siln s ním o tu ze praštil. Ze se rozt íštila a on z stal úpln
omrá ený, v šoku. Najednou jsem si uv domil (všimn te si, že toto ud lal
k es an), že duch zu ivosti, který byl v tom lov ku, vstoupil do m . Za al
jsem zt žka dýchat a byl jsem bez sebe. Vrátil jsem se do svojí kancelá e
a celý jsem se t ásl. ekl jsem: „Bože, myslel jsem, že jsem od toho ducha
osvobozen. Rad ji zem u, než abych s ním žil. Nechci ho ve svojí duši.“
Brat i, poslouchejte, co íkám, protože nad n kterými z vás panuje
hn v, a když vás ovládne hn v, jste proti Bohu. Vrátil jsem se do kancelá e
a za al se modlit. Byl jsem z toho v takovém vnit ním stresu, že jsem p estal
jíst, a rozhodl jsem se, že nebudu jíst do té doby, než m B h vysvobodí.
Písmo íká, že n který druh duch z lov ka nevyjde jinak než skrze
modlitbu a p st. Ducha hn vu ze sebe nedostanete jinak než skrze p st
a modlitbu. Proste Boha, aby vás vysvobodil od démona, který je ve vás.
Vaše duše musí být istá p edtím, než do vás vstoupí Kristus. Rozumíte,
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o em mluvím? Budete vít zi, ale p edtím musíte zvít zit nad svým otcem
a matkou a svými p edky, kte í jsou ve vás. eknu vám toto: Když zvít zíte
nad duchem, který je ve vás, tak to pocítí každý len vaší rodiny. Protože ho
uvrhnete do propasti a tam bude v zn m Ježíše Krista až do dne, kdy
Kristus p ijde, aby soudil živé a mrtvé. Duch hn vu trápil vaší rodinu
v minulosti a trápí vás. Obo te se na n j, svažte ho, uvrhn te ho do propasti
a zachra te svoji rodinu a svoje d ti. Bohu bu sláva!
Pán íká ješt n co dalšího. Mluví o citech, emocích. Duch hn vu
p ebývá ve vaší citové oblasti, ve vašich citech. A pokud máte tohoto ducha,
tak má ješt spole níka – t lesnost. N co vám eknu. N kte í lidé se ožení
nebo vdají, protože cht jí mít v manželském soužití svobodu. Víte, o em
mluvím? ábel pracuje ve sv t v d tech vzpoury v oblasti manželských
vztah . Mnoho mladých lidí se chce vdát, oženit, protože jsou p esv d eni,
že je to as svobody a bezuzdnosti. Podívejte se se mnou na manželský slib:
Budu ji milovat a ctít ji. Budu k ní mít úctu. Budu ji milovat, pe ovat o ni,
ctít ji, vydám jí všechny své statky. Není tam žádné místo pro sobectví.
Budu její hlavou, stejn jako Ježíš Kristus je Hlavou církve. Vydám za ni
svoje t lo. A ta sestra íká to samé v i mn . Kde je zde prostor, abych ji
mohl používat k uspokojení svých pot eb, aniž bych se zabýval jejími city?
Aby muž byl dobrým manželem, musí být schopen mít vládu nad sebou
samým. lov k, který je svobodný, tento problém nemá, protože nemá
manželku, která spí vedle n ho, a on musí uplat ovat svoji zdrženlivost.
Rozumíte tomu, n kdy se manželka necítí dob e, není jí dob e. N kdy se cítí
duchovn . Chce s vámi mluvit o Ježíši. Ale vy máte n kde ve své hlav
n co jiného, máte jiné myšlenky. Jste v práci a myslí vám prolétne
myšlenka, že budete mít doma skv lý as. Když však p ijdete dom , tak
Boží syn, kterého jste si vzal, vaše žena, je pod vlivem Božího Ducha, B h
s ní jedná, n co jí íká. A vy se naštvete, protože na vás nereaguje, tak jak si
p edstavujete. To mi nezní, jako že ji milujete a ctíte. Pokud ji máte v úct ,
musíte ji ctít i v jejích citech. Ke spojení musí vždy dojít jenom tehdy, když
se na tom oba v jednot shodnou. A tak když máš pocit, že se pot ebuješ se
svou manželkou sejít, a tvoje manželka si chce íst z Božího Slova, musíš
uplatnit sebeovládání a jít si s ní íst Boží Slovo. Jestli se chce modlit, musíš
se nau it modlit se, i když se ti t eba modlit nechce. Pokud chce zpívat,
musíš se nau it zpívat, i když se ti nechce zpívat. Cti ji, pe uj o ni. Protože
to všechno v tob vyp sobí Boží slávu, kterou nezískáš, aniž bys tyto v ci
praktikoval.
Proto manžel a manželka, muž a žena, rostou v Pánu. Muž, který je
svobodný, je o tuto ch zi svým zp sobem ukrácen. B h stvo il mezi dv ma
lidmi jednotu ne pro rozkoš, ale pro duchovní vzestup. Proto p irozenost
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vaší duše, vaše emoce, musí být pod vaší vládou. Kdysi jsme mívali kon
a byl velice bujný. Když se rozhodl, že se rozb hne, tak bylo pot eba, abyste
na to byli po ádn p ipraveni. Zvedli jste nohu, abyste na n j vylezli, a než
jste se vzpamatovali, tak už byl pry . Svoje kon musíme mít pod kontrolou.
B h vás vyu uje, u í vás, abyste m li vládu nad sebou samými.
Jako mladý muž jsem zjistil, že jsem divoký lov k, že jsem drsná
bytost. ekl jsem: „Bože, pokud nad sebou nebudu mít vládu, pak jako
k es an nep ežiji. Bože, bu m oprav, nebo m zabij. Nebudu jíst, dokud
m nespravíš.“ Toho dne, kdy jsem p estal jíst, jsem dostal zápal plic.
Ukazuji vám, jak pracuje nep ítel. Toho dne, kdy jsem se za al postit, jsem
dostal zápal plic a z úst a z nosu mi za ala téct krev. Tak jsem se obrátil na
Boha a ekl mu: „Bože, d kuji ti za ten zápal plic, te máš p íležitost m
zabít. Pokud m neopravíš, zde máš p íležitost vzít mi život, nebudu jíst ani
pít.“ Sestro Martino, jak dopadne lov k, který má zápal plic a nejí a nepije?
Je to mrtvý lov k. ty icet dní jsem nejedl a nepil a tekla mi krev z úst
a nosu. Lidé kolem m museli mít víru, protože já jsem byl pevn rozhodnutý nejíst ani nepít. Když jsem zakašlal, celé t lo se z nedostatku sil
zmítalo v posteli. Za al jsem se propadat do hluboké jámy. Když za mnou
p išel jeden bratr a uvid l m , byl v naprostém šoku. Ale víte, co se stalo?
Jednoho dne za mnou p išel Ježíš a ekl: „Dosáhl jsi svého.“ M l jsem vizi
a v ní jsem šel na horu a každý den jsem vyšel o trošku výše, až jednoho dne
jsem došel na vrcholek hory. A Ježíš mi ekl: „Dosáhl jsi svého.“ Ten samý
den byl zápal plic pry !
Chci vám, brat i, íct, že bez p stu a modlitby nejste schopni Boha
uctívat a zvít zit. Vaše t lo a duše jsou v protikladu v i Božímu Duchu.
T lo se m že stát vaším nep ítelem, duše se m že stát vaším nep ítelem.
B h chce, abyste nad svojí duší m li vládu.
Chci tuto ást uzav ít touto myšlenkou: Co to znamená mít vládu? B h
m vedl do p stu a b hem n ho jsem se dostal do bodu, kdy jsem byl šílen
hladový. Chodil jsem p itom do práce a byl to 21. den p stu. V ase ob da
jsem šel dom . M l jsem takový hlad, že jsem m l pocit, že popadnu listí ze
stromu a nacpu si je do úst. Musel jsem se zastavit, abych se ovládl. Potom
jsem si uv domil, že listí na strom je plné trní, že bych sn dl trní. Ud lal
jsem pár krok a vstoupil na takový dvorek. Tam jsem uvid l p ivázané tele.
V tom hladu jsem m l pocit, že to tele zakousnu. Už jste n kdy byli tak
hladoví, že jste byli hladem šílení? Šel jsem dovnit , v lednici bylo jídlo.
Mléko, pomeran ový džus. Musel jsem se držet. Nebudu jíst ani pít. Pak
jsem se za al modlit, a tak jsem se uvolnil a bylo mi pak dob e.
B h nechce, aby se n kdo postil, když nemá co jíst. To není p st. B h
chce, abyste se postili, když máte jídlo. Pokud máte jídlo, a p esto nejíte,
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u íte se ovládat svoji duši. N kdo se proti vám postaví, n co ekne, a vy se
chystáte na n j vycenit zuby, ale pak se ovládnete. Udržíte se. Protože slova
vašich úst vás samé odsoudí. P išla do vaší mysli, ale nikdy jste je nevyslovili. ábel od vás ute e. Jediný zp sob, jak m žete získat vládu nad svojí
duší, je skrze modlitbu a p st. Bu chvála Hospodinu.
Poj me se podívat, kde jsme byli v Tyati e.
Verš 18: „…kterýž má o i jako plamen ohn , a jehož nohy podobné
jsou mosazi.“ Když si oto íte do první kapitoly, najdete tam tutéž v c. Jan
byl na ostrov Patmos. Verš 12: „I obrátil jsem se, abych vid l ten hlas,
kterýž mluvil se mnou, a obrátiv se, uz el jsem sedm svícn zlatých.“
Nakreslím vám, co Jan vid l.
Vid l svícen a v prost edním stojanu – teme
13. verš: „A uprost ed t ch sedmi svícn
podobného Synu lov ka, oble eného v dlouhé
roucho, a p epásaného na prsech pasem zlatým.“
Ježíš Kristus stál v prost edním stojanu. Verš 14
a 15: „Hlava pak jeho a vlasové bílí, jako bílá
vlna, jako sníh, a o i jeho jako plamen ohn . Nohy
pak jeho podobné mosazi, jako v peci ho ící, a hlas
jeho jako hlas vod mnohých.“
Co Jan vid l? Vid l Krista v církvi. Víte, když
Bible mluví o pacholíkovi, o církvi pacholíka, tak
mluví o Kristu, který povstává ve vašem st edu,
vychází z vás. I když jste lidé, budete Kristus. Kristus bude chodit, mluvit, zjevovat sám sebe ve sv t skrze lidi. To je Boží cíl
a zám r. Kristus stojící v prost edním prutu, stojanu, je církev poslední
doby, to je církev t ch, kte í vít zí. Jeho nohy, jako by prošly plamenem
ohn , a Jeho o i svítily pronikav jako o i soudce. A to je to, co B h d lá
v této dob – p ichází v tom prost edním stojanu, prutu. Ostatní církve
budou jaksi „viset“ na prost ední církvi. Proto se tam íká: „And lu církve té
a té piš…,“ protože vás B h pomazává, abyste byli and lem neboli poslem
pro ostatní. Boží v lí je spasit, zachránit ostatní církve, všechny lidi
v r zných jiných církvích – jejich cesta nevede do pekla. Božím zp sobem
jejich záchrany je dát povstat jedné církvi, dát jí moc a použít ji k záchran
jiných. Je možné, že než se k vám znovu vrátím do eska, že se tyto v ci
naplní. Je možné, že atomové bomby za nou padat d ív, než se sem znovu
vrátím. Pokud to tak je, tak musíte pochopit, že B h zachrání ur itý lid, aby
zachránil ostatní. Proto jsem íkal: And lu církve v Evrop nebo v esku.
B h p ichází do vás ve svojí plnosti proto, abyste byli schopni zachránit
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zbytek sv ta slovem. N kdo ekne: To je tak veliká, neuv itelná v c. Ale
takový je Boží plán.
Dále se tam píše, že Jeho nohy byly jako nohy z mosazi, které prošly
ohnivou pecí – trápením, soužením, kterým projdete. Brat i, okolo bude
hlad. Zásobování potravinami bude zni eno. Nebudete schopni n kam jít
a n co natrhat, protože bude všude vysoká radiace. B h bude muset církvi
nadp irozen požehnat tím zp sobem, že budete mít jídlo, požehnáte ho,
o istíte ho a budete schopni ho požívat. Budete sou ástí utrpení, budete trp t
s lidmi. Rozumíte tomu? Píše se, že budou sloužit v popelu a žín ném pytli.
Nebude to žádný piknik, zatímco ostatní trpí. Budete trp t, ale budete mít
moc snést utrpení a budete mít moc pomáhat ostatním. A tak teme, že nohy
procházejí ohnivou pecí utrpení a p itom nesou další církve. Bu sláva
Bohu.
Uzav eme tím, že do teme zbytek textu: „Znám skutky tvé, i lásku,
i p isluhování, i v rnost, i trp livost tvou, a skutky tvé, i ty poslední v tší
nežli první. Ale mám málo proti tob , že necháváš ženy Jezábel, kteráž se
býti praví prorokyní, aby u ila a svozovala služebníky mé, aby smilnil, i a
jedli modlám ob tované.“ (Verš 19 a 20) eknu vám, co byste m li ud lat.
Až se vrátíte dom , prozkoumejte sv j d m a ujist te se, že v dom nemáte
žádné knihy Jezábel. Prohledejte své domy a ujist te se, zdali v šatnících
nemáte oble ení Jezábel. Projd te své domy a podívejte se, jestli po ád ješt
nemáte doma rt nky, všelijaké makeupy a podobné ná iní Jezábel.
Prohledejte svoje domy. Víte, když mi sestra p inesla tu knihu, já osobn
bych ji mohl hned spálit. ada knih, které byly vydány nejr zn jšími
kazateli, jsou knihy vycházející z arod jnictví. V mnohých z nich jsou
velmi dobré v ci, ale je to sm sice. To je to, co B h nazývá smilstvem.
Když je tete, je to, jako by je vaše duše pojídala. Brání a narušují p sobení
Krista ve vašich duších a domech. B h chce, abychom se prolomili,
abychom se dostali výše, abychom vykázali Jezábel ze svých život .
A nyní to zaslíbení. Dvacátý první verš: „Ale dal jsem jí as, aby
pokání inila z smilstva svého, avšak ne inila. Aj, já uvrhnu jí na lože i ty,
kte íž cizoloží s ní, v ssoužení p eveliké, jestliže nebudou initi pokání
z skutk svých.“ N kdy íkáme: Ti lidé jsou Boží mužové, velcí mužové.
Ale B h jim dává as k pokání. Ve m st Kansas City došlo k jednomu
velkému setkání t chto bratr . Setkal jsem se s nimi a ekl jsem: „To, co se
tady d je, není z Boha. Zm te svoje nasm rování.“ Jeden z nich, který
o sob íká, že je Boží prorok, se na m obo il. Byl jsem p ekvapen, když
jsem vid l další lidi, jak prorokovali – nem l jsem jistotu, zdali mluví
z Boha, p estože mnozí mluvili velké v ci. Ti všichni se postavili proti
tomu, co mi B h íkal. Dva z nejv tších prorok ekli svým lidem: „Pokud
11

n kdo p ijde na vaše shromážd ní a bude íkat, že Ježíš Kristus má velmi
brzo p ijít, tak v zte, že to není z Boha, protože Kristus má ješt víc než
t icet let na to, aby p išel.“ Takže m odmítli a krátce nato jsem etl v New
York Times – byl z toho veliký skandál, když je odhalili – že jsou
homosexuálové. Sloužili na tom shromážd ní jako dva muži, ale ve
skute nosti to byli homosexuálové, kte í byli spolu. Rozumíte? Sloužili jako
muž a žena. Byli to homosexuálové. Když si vezmete jejich knihy a sníte je,
tak jíte všechnu tu démonskou sm sici. Padli už p ed dávnou dobou. A B h
íká: „Vyvrhn te Jezábel ze svého st edu, z vašeho systému.“ N které jejich
knihy musíte p estat íst, protože vám brání, abyste šli kup edu s Bohem.
Verš 23: „A syny její zmorduji smrtí; i zv dí všecky církve, že jsem já
zpytatel ledví i srdce, a oplatím vám jednomu každému podlé skutk vašich.
Vám pak pravím i jiným Tyatirským, kte ížkoli nemají u ení tohoto, a kte íž
nepoznali hlubokosti satanovy, jakž íkají: Nevložím na vás jiného
b emene. A však to, což máte, držte, dokudž nep ijdu. Kdož by pak vít zil,
a ost íhal až do konce skutk mých, dám jemu moc nad pohany.“
Jinými slovy, u iní vás sou ástí spole enství pacholíka, abyste vládli
a kralovali. B h vám požehnej. D kuji vám za to, že jste byli tak trp liví.
Amen.
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