And lu církve ve Filadelfii a and lu
církve v Laodiceji
Praha, 4. íjna

Chvála bu Pánu. „Zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil
mne od zákona h ícha i smrti.“ ( ím 8:2) Mám pocit, že by to pro dnešní
ve er tém sta ilo, že by nás to dokázalo nasytit. Vra me se zpátky do
Zjevení a dotáhn me myšlenky, které nám B h dal b hem konference.
Byli jsme ve 3. kapitole a chystali jsme se projít poslední dv církve, filadelfskou a laodicejskou.
„And lu pak Filadelfitské církve piš: Toto praví ten svatý a pravý,
kterýž má klí David v. kterýžto otvírá, a žádný nezavírá, a zavírá,
a žádný pak neotvírá.“ (Zj 3:7) Sám úvod, kde se íká: „And lu pak
Filadelfitské církve,“ nám napovídá, o em se bude mluvit dál, jako
kdyby to v tom bylo shrnuté.
„Aj, dávám z zb i (dosl. synagogy) satanovy ty, kte íž se praví
býti Židé, a nejsou, ale klamají. Aj, zp sobím to, že p ijdou a budou se
klan ti p ed nohama tvýma, a poznají , že jsem já t miloval.“ (Zj 3:9)
V 10. verši nalézáme d vod, pro B h dává zaslíbení:
„A pon vadž jsi ost íhal slova trp livosti mé, i já tebe ost íhati
budu od hodiny pokušení (soužení), kteráž p ijíti má na všecken sv t, aby
zkušeni byli obyvatelé zem .“
Mám takovou zkušenost, že když satan pošle n jakého ducha, aby
proti vám bojoval, a vy nad ním zvít zíte, tak potom proti vám pošle ješt
siln jšího ducha. A n kte í k es ané se ptají pro . Pro se mi d jí takové
v ci? Má to jediný d vod: Zvít zili jste nad tím prvním duchem a stali
jste se hodnými utkat se s tím druhým. Vzpomínám na jeden den, kdy
ábel ekl: „Pošlu na n j kníže.“ A když p išlo kníže, byla to úpln jiná
hra. Zjistil jsem, že n kte í duchové jsou hloupí, n kte í moud í, n kte í
jsou vyslovení hlupá ci.
Vím, že moje teologie možná není po chuti církvi, nebo církvím
obecn , ale jedna žena, která se s námi seznámila, d lala, co mohla, aby
nás zabila. Jednoho ve era nám dala napít n eho otráveného. ekl jsem:
„Pane, co s tím mám d lat?“ A Pán mi ekl: „Vypij to.“ Tak jsem se napil,
dal jsem i Mavis. Mavis se taky napila. Vypili jsme to a ona byla úpln
v šoku. Byla naprosto zmatená, nechápala, jak je možné, že žijeme. Boží
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Slovo íká, že budeme pít i jedovaté v ci a že nám to neuškodí.1 Ne íkám
vám, abyste to d lali jen tak, ale když vám B h ekne: „Ud lej to,“ tak to
ud lejte.
Znal jsem jednoho lov ka, kterého cht li zabít a dali mu arzén. Už
jste vid li n jakého lov ka, který pojedl arzén a p ežil to? Dali mu arzén
do mouky, on šel dom a ud lal si z toho knedlíky. Pochutnal si na nich
a pak se vrátil do obchodu, aby si koupil n co k pití. Prodava se na n j
dívá a ptá se: „Jak se cítíš?“ On íká: „Výborn . Bylo to tak dobré jídlo.“
Prodava mu ekl: „A už sloužíš, jakému Bohu chceš, služ mu, protože
je to pravý B h.“
A tak B h íká: „Jste církví uprost ed synagogy satanovy, a protože
jste zachovali moje slovo, já vás také zachovám v ase soužení p ed
zkázou, která p ichází na tento sv t.“ Mluví o zvláštním lidu, který bude
také zvláštním zp sobem pod ochranou. Musíte být na zvláštním, vyhrazeném míst , aby vás B h mohl ochránit. Nebo je to Boží v le.
Lidé, od d tí až po dosp lé, mají strážné and ly. Když vás satan
chce napadnout, tak první, co ud lá, je to, že vás za ne n jak pokoušet.
Pokusí se vás p im t, abyste ud lali n co, co strážné and ly odežene.
Boží and l vás nem že ochra ovat, když jste ve vzpou e, neposlušnosti
nebo v jakémkoli jiném h íchu. Uv domte si, že jste ochra ováni ne
proto, že byste byli spravedliví, ale proto, že jste poslušní. Poslušnost je
spravedlnost. A B h íká, že vám dává své slovo, abyste neh ešili. Proto
nás B h dostate n obdaroval, abychom neh ešili. A pak íká: „Ale pokud
zh ešíte – tentokrát je to takové požehnané, velmi požehnané ,ale‘ – ale
jestliže zh ešíte, máte u Otce p ímluvce.“2 Jinými slovy, B h neo ekává,
že budete chodit po tomto sv t s nákladem h íchu na zádech.
Jednou ke mn p išel jeden bratr a obvi oval m , že íkám, že
nemám h ích. íká: „Brat e Cecile, to znamená, že jsi dokonalý.“ Já
íkám: „Ne, nejsem dokonalý, ale slovo, které vám íkám, je dokonalé.
Nemám žádný h ích, protože B h ho ode m práv p ed chvilkou
odejmul.“ Jinými slovy to znamená, že se nemusím ploužit po tomto sv t
a táhnout za sebou náklad h íchu. H ích nazýváme n kdy chybou nebo
nedostatkem, ale je to v rozporu s tím, jak to nazývá B h. B h tomu íká
h ích. Vždycky to jde od zlých myšlenek ke zlým skutk m. Ale B h musí
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Marek 16:18 – „Hady bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodí jim; na nemocné
ruce vzkládati budou, a dob e se míti budou.“
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1. Janova 2:1 – „Syná kové moji, toto vám píši, abyste neh ešili. Pakli by kdo zh ešil,
p ímluvci máme u Otce, Ježíše Krista spravedlivého.“
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mít církev bez vrásky a bez poskvrny a bez jakékoliv špatné v ci. Takže
pokud pat íte do Boží církve, nesmíte mít žádný h ích. Ne proto, že byste
byli dokonalí, ale proto, že vám Ježíš Kristus vaše h íchy odpustil. A když
íká, že máme p ímluvce u Otce, znamená to, že Ježíš Kristus neustále
dnem i nocí stojí p ed Bohem a vysvobozuje nás z našich h ích . A tak
íká této církvi (a uv domte si, že v jednom asovém úseku pat íme t eba
do více t chto církví): „Protože jsi poslušný Božího slova, postavím
kolem tebe and ly, kte í t budou ochra ovat, abys nebyl zni en.“
V 11. verši íká: „Aj, p ijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný
nevzal koruny tvé.“ Je možné, aby mi n kdo sebral moji korunu? Písmo
íká, že když si nebudeme dávat pozor, n kdo nám naši korunu vezme.
Jak se to m že stát? Když vám ji n kdo vezme, sám ji nezíská. Jenom
zp sobí, že o ni p ijdete vy. Když n kdo p ijde a provokuje vás tak, že se
rozzu íte, on nic nezíská, ale vy prohráváte. B h íká, že si musíme dávat
pozor, musíme být bd lí, ostražití, aby nám n kdo nevzal naši
spravedlnost. A íká: „Aj, p ijdu brzy,“ a to slovo „brzy“ by m lo být
p eloženo jako „náhle“. „Aj, p ijdu náhle.“ Vzpomínám si, že když jsme
byli mladí a kázali jsme, tak jsme íkali: „Musíte init pokání, protože
Ježíš p ijde brzy. M že p ijít dnes ve er.“ P ijde brzy. Ale to není to, co
se tady p esn íká. To slovo znamená náhle. Jako když uhodí blesk.
Musíme si uv domit, že pokaždé, když nás ábel pokouší, abychom
padli, je to proto, že vidí, že je pro nás n kde p ipravené požehnání, a on
nás o n j chce p ipravit. Chce nás o n j okrást. B h k vám pošle and la se
zvláštním požehnáním, ten and l je na cest k vám. A satan zaktivuje
jednoho svého spícího agenta, který vás vyprovokuje, takže se rozzlobíte.
A když p ijde and l s požehnáním a vy se zlobíte, jste nahn vaní, tak vám
ho nem že dát. Vaše h íšné kroky nebo iny mohou vyprázdnit Boží
požehnání, takže ho neobdržíte.
Brat i, cht l bych vám položit na srdce, abyste se od dnešního dne
každý z vás modlili proti hn vu. P edstavte si takovou situaci: Vidíte
démona, jak sko í na n jakého lov ka, a ten lov k se pak obrátí a jde
po vás. Kdybyste toto vid li, zlobili byste se na takového lov ka, nechali
byste se vyprovokovat a byli byste zu iví? Jednou m n jaký lov k
napadl a já jsem se modlil a B h mi ukázal, jak toho lov ka drží kolem
krku n jaký démon. Místo toho, abych se na n j taky rozhn val, bylo mi
ho líto a napadl jsem toho démona. Písmo íká, že naše bojování není
proti t lu a krvi, a p itom každý den bojujeme a taháme se s lidmi. Ale
t lo a krev nejsou naším nep ítelem. Náš nep ítel není t lo a krev, nezávisle na tom, jak zle nebo p irozen vypadá. Je proti knížat m a jejich
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vládám nebo královstvím. Proti vládc m temnoty tohoto sv ta. 3 Jsme
schopni vnímat sílu t ch slov, co se tady popisuje, jak je to hutné? Je to
v eštin taky tak hutné jako v angli tin ? Zápasíme s celým královstvím
pekla, královstvím ábl , kte í pro nás mají jenom zkázu. Nic jiného.
N kte í áblové byli tak zlí, že je B h musel zamknout. A jediný d vod,
pro áblové do dnešního dne nezni ili sv t, je, že tu vždycky byli a jsou
k es ané. B h íká, že ten, který zadržuje, bude zadržovat až do ur itého
asu, kdy povstane antikrist.4 A tak si možná dokážeme trochu p edstavit,
co se stane na sv t , až B h p estane zadržovat a povstane antikrist
a bude mít volnou ruku. Protože na každého živého lov ka p ipadají
miliony démon . Ale B h nám dal moc vládnout nade vším, co se
nachází v oblasti, ve které jsme. A to je ten d vod, pro p ežíváme.
Protože i malé dít m že íct, „Jdi ode m , satane,“ a on musí odejít.
Chci tento p edm t, toto téma trošku rozvést. Každý máte ur itou
dávku palebné moci. Každý má duchovní zbra jiného kalibru. Ale
v duchovním sv t se nepoužívají ke st ílení kulky. Používá se energie.
Moderní technologie se dostala do bodu, kdy je možné na dálku st ílet
laserem, laserovým sv tlem. V další válce se budou používat laserové
zbran . Taková zbra je tichá, vid l jsem na vlastní o i, jak takovou
zbraní ud lali díru do asi p ticentimetrové ocelové desky. Princip laseru
je velmi jednoduchý. To sv tlo je n jakým zp sobem upraveno, pro išt no, když vás st elí, tak vás to provrtá skrz naskrz. Písmo o t chto v cech
už dávno mluvilo, když íká, že lov k není schopen stát v Boží p ítomnosti, v Božím sv tle a žít.
Když se filistinská armáda p i jedné p íležitosti shromáždila p ed
Boží armádou, B h ekl Izraelc m, aby chválili. Brat i, B h jim ekl, aby
chválili. Když chválíte Boha, co d láte? eknu vám, co d láte. Nabíjíte
svoji zbra . B hem chvály stahujete pro sebe z nebe energii. Když chválíte, musíte myslet na slova, která vyslovujete. Nikdy nechvalte Boha
beze slov. N které církve provozují takovou v c, které íkají vysoká
chvála. Všelijak mumlají a potom za nou poskakovat a íkají tomu
chvála. Já nevím, jestli to máte v esku taky. Ale v okultním sv t je toto
zp sob, kterým se vyvolávají ne istí duchové. lov k zablokuje mysl,
prost ji vypustí, za ne zpívat pop vek a na základ takového bezmyšlen3

Efezským 6:12 – „Nebo není bojování naše proti t lu a krvi, ale proti knížatstvu, proti
mocnostem, proti sv ta pán m temností v ku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou
vysoko.“
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kovitého pop vování za nou p icházet démoni. Když jsou lidé schopni
v duchu vid t, vidí bu ve sv tle, nebo v temnot . Dv oblasti. A ne istý
duch je prost takový stín nebo temný obrys, nemá žádné sv tlo. Živý
lov k má kolem sebe n jaké sv tlo (auru). Boží dít v duchu velmi siln
vyza uje, vydává sv tlo. Když jste v duchu a Duch Boží na vás p ijde
a vy zak i íte, je to, jako když vypálíte laserovou zbraní. Vid l jsem
ne isté duchy, jak se po zásahu chytili za b icho, padli na zem a pak p ed
vámi utíkali. Vy máte moc posílat je do propasti. Je to, jako kdybyste
zavolali na policii a ekli: „Zav ete ho!“ P ijde Boží and l, vezme ho
a eskortuje ho. A už nikdy nejsou schopni se z propasti dostat.
Nedostanou se z ní, dokud nep ijde Ježíš Kristus, aby soudil mrtvé a živé.
A verš, který to íká: „Poddejtež se tedy Bohu, a zep etež se áblu,
i ute e od vás.“ (Jak 4:7)
Mohl bych pokra ovat, ale mým cílem je dát vám trochu porozum ní toho, co se d je. Když n koho nenávidíte nebo vás n kdo roz ílí,
hrajete áblovi na ruku, protože lidé nejsou vaši nep átelé. Vaši nep átelé
jsou démoni, ne istí duchové, kte í obcházejí a hledají, jak se dostat do
vašeho t la, aby se skrze n mohli projevovat a fungovat. A tak je pot eba
íct: „ áble, ty nebudeš mít moje t lo, nemáš na to nárok, nebudeš skrze
m žít nebo se projevovat.“ Písmo íká, že pokud vás n kdo ude í, nemáte
odplácet stejným zp sobem, zlým za zlé. Pro ? P irozen , ekn me, mám
právo se bránit. A tak mám právo mu to vrazit zpátky. B h íká: „Pokud
vás n kdo ude í, nevracejte mu to.“ Pro ? Protože pokaždé, když vzdorujete áblu, ute e od vás. On hraje na obrácenou, reverzní psychologii.
Když bude chtít, abyste šli dozadu, bude vás tla it dop edu. Vy se mu
budete vzpírat a výsledek bude ten, že p jdete dozadu. A on se sm je. Ale
B h dal povstat lidem, kte í jsou moud í. Takže první v c, kterou se
musíte jako k es ané nau it, je mít vládu nad vlastním t lem. Pokud se
nenau íte mít vládu nad sebou samými, prohrajete. ábel si vás použije
jako fotbalový mí . Když vás kopne proti zdi, odrazíte se zpátky.
A zabrání to Božímu požehnání, aby na vás p išlo.
Prorok se modlí za Izrael. Ale Izrael se n kde tam venku klaní
modlám. A B h íká: „Od prvního dne, Danieli, kdy ses za al modlit,
jsem slyšel tvoji modlitbu.“ Hned prvního dne B h poslal jednoho
z nejmocn jších and l z druhého nebe, aby donesl Danielovi zprávu. Jak
je možné, že and l, který má takovou moc, že by mohl vy ídit satana
jedním slovem, m l takový problém probojovat se p es perské kníže?
Bylo to pro h ích lidu, za který se Daniel modlil. Vy se modlíte za p ítele
nebo za rodi e nebo za vaše dít , a to dít aktivn bojuje proti vaší mod5

litb . Je t žké, nesnadné jít proti svobodné v li svobodné bytosti. A B h
nám íká, že principy našeho bojování platí tehdy, když chodíme
v pravd . Proto n kdy m žeme být p ekážkou svým vlastním modlitbám.
„Aj, p ijdu brzy. Drž se toho, co máš.“ Musíte držet to, co máte
dnešního dne. Co máte, musíte držet. ím více jste schopni mít vládu nad
sebou samými, tím více moci v Bohu máte. A tak nás B h jako mladé lidi
u il, jak ovládat svá t la. P edstavte si, že pocházíte z místa, kde jste byli
jako divoké zví e n kde v džungli. Takoví jste byli. A nyní vám B h íká:
„M jte vládu nad sebou samými, ovládejte se.“ N kdo položil otázku, ptal
se: „Kdy se mám postit?“ B h mi dal odpov : „Kdy se dáš na út k
z budovy, která za ala ho et?“ Nemusíte se modlit ani se nikoho ptát.
Nemusíte íkat: „Bože, mám opravdu vyb hnout z té budovy, která ho í?“
N kdo zak i í: „Ho í!“ a vy se seberete a vyb hnete. A toto vaše t lo,
podle toho, co etla sestra Mavis, je v rozporu s Božím zákonem. Ale píše
se, že „zákon Ducha života, který je v Kristu Ježíši, vysvobodil mne od
zákona h ícha a smrti“, který je v mém t le! A protože mým nep ítelem
je t lo a to je živeno potravou, kterou p ijímám, když p eruším dodávku
potravy, oslabím ho. Ale nesta í se postit, modlím se, aby se Duch Boží
zmocnil mojí mysli. Jednou jsem vid l lov ka, který se postil,
a uprost ed toho p stu n jak zh ešil. Spáchal h ích. Jinými slovy, B h
vám dnešního ve era íká: „Držte se pevn toho, co jste p ijali.“ Protože
íká:
„Kdo svít zí, u iním jej sloupem v chrám Boha svého (podívejte se
na pilí e, sloupy, kdybyste je dali pry , budova se zhroutí, samoz ejm ),
a nevyjde již více ven.“ (verš12) Je smutné, že musím íct, že jsem vid l
k es any, kte í vypadali velmi siln , zdrav v Pánu, v dcové v církvi,
kazatelé, a pak se odvrátili a stali se z nich démoni. Ale Boží Slovo íká,
že v Bohu je místo, které je stálé. Když tam lov k dojde, je to
permanentní, už se nem že obrátit zpátky. V Bohu je bezpe í.
„A napíši na n m jméno Boha svého a jméno m sta Boha svého.“
To má hlubší význam, než jenom napsat n co t eba na ze . Když je do
vás zapsáno Boží jméno, znamená to, že jste se stali ve svém charakteru
jako Ježíš Kristus. Vaše mysl už nefunguje jako mysl lidské bytosti,
p irozeného lov ka. Už nem žete být sob st ední, sobe tí. Už nem žete
být krutí, lhát, krást, myslet na násilné v ci. Vaše jméno je nyní láska.
Láska je zapsána na vaší duši, ve vaší duši. A nabýváte p irozenosti
samého Krista.
„Jméno m sta Boha svého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe
od Boha mého,…“ To znamená, že vaše p irozenost byla zm n na. B h
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tady nemluví o jednorázové události, mluví o n em, k emu dochází
i te v tuto chvíli. P edstavte si, že na vás píše svoje jméno. První, co
napíše, je „J“. To znamená B h. Vaše povaha se za íná m nit. Už nejste
to, co jste byli, ale jste kousek „J“. A pak napíše „Š“, hebrejské šin. A pak
napíše zbytek jména Ješua. Amen. Pak íká: „i jméno své nové.“ Napíši
svoje jméno, Otcovo jméno, do vaší mysli a na vaše elo.
P edstavte si, že máte Boží p irozenost. Jinými slovy, B h ne eká,
že z staneme jako lidé, lidští. On nás prom uje. Prom uje nás od
lidskosti k Božímu charakteru. Je to p íliš vysoký cíl? Ale k tomu jste se
narodili. B h íká, že vás stvo il proto, abyste byli Jeho domem. D vod,
pro lidé mohou být tak napln ni áblem, je ten, že vás B h stvo il jako
nádobu, která má obsahovat Boha, být napln ná Bohem. A když dopustíte, aby na místo, kde má být B h, p išel ábel, je to ten nejv tší zlo in,
který lidská bytost m že spáchat. Vzal Boží tr n, to, co m lo být Božím
tr nem, a dal ho áblu, aby na n m panoval. Když Písmo íká, že B h
bude sed t na tr nu své slávy a bude soudit národy, ten tr n Jeho slávy je
vaše srdce. Když íká, že Jeho tr n bude v Jeruzalém , t lesná mysl íká,
že na Blízkém východ je n jaké místo zvané Jeruzalém, a tam p ijde
a bude tam sed t Ježíš Kristus. Víte, je to absolutní nesmysl, protože je
všudyp ítomný. Jak m že všudyp ítomná bytost sed t na jednom míst ?
íká, že Boží sláva bude p ikrývat zemi, jako vody p ikrývají mo e.5 B h
bude na každé ulici, v každém dom , na všech horách, všude.
Dokážeme tedy pochopit, že jméno toho m sta bude Jeruzalém. Vy,
jak tu sedíte, jste to Boží m sto. A když se poddáte, otev ete Duchu
Božímu, On zapisuje své jméno do vašeho srdce. Je mnoho v cí, které
jsme se my k es ané v církvi dosud nenau ili. Ale díky Bohu, že toto není
církev. To není církev. Vy se musíte nau it meditovat, rozjímat. N kdo si
myslí, že jenom okultisté meditují. Je naprostá hloupost myslet si, že
jenom okultisté nebo satanisté meditují. Když n kdo mluví o meditaci,
lov ku za ne blikat ervená kontrolka, že n co není v po ádku. Poslechn te: sedn te si a zklidn te se. Sedn te si n kde do koutku a za n te se
otvírat Bohu, dokud neobdržíte, po em toužíte. ekn te Bohu: „Chci být
jako Ty. Nejsem spokojen s tím, co jsem. Tvoje Slovo íká, že m žu být
takový, a takový nejsem. Co je špatn ? Jak, Ježíši Kriste? Prolom se mým
t lem, mojí t lesností. Uvolni ty et zy, které m spoutávají. Vysvobo
mne ode mne samého. Od toho, co je lidské, a stvo ve mn Tvoji p irozenost.“ Takto se nemodlíte v církvi. My jsme se cht li, abyste se takto
5

Abakuk 2:14 – „ Nebo napln na bude zem známostí slávy Hospodinovy, jako vody
napl ují mo e.“
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modlili, ale v církvi se takto nemodlíte. Je to p íliš intimní modlitba na to,
abyste se tak modlili v církvi.
Musíte se nau it mít intimní as s Bohem, ten blízký as s Bohem,
kdy Mu eknete v ci, které ne eknete nikomu jinému. Vy znáte sami sebe
více, než vás zná kdokoliv jiný. Víte, kde se h ích dotýká vaší mysli tak,
že byste necht li, aby váš soused v d l, co je ve vaší mysli. Musíte jít za
Bohem a íct: „Bože, jestli je t eba ohe , tak to spal. Bože, pošli sv j
ohe a vypal ze m ten h ích, protože já ho nenávidím. Chci být jako
Kristus.“ Pak budete mít velkou zbra . Budete mít velkou zbra a ábel
si p ed vámi bude dávat pozor. Bude se držet mimo váš dost el. A pak
zjistí, že vlastn váš dost el je neomezený, protože když má n kdo
problém v Americe, tak po n m vyst elíte z eska do té Ameriky. Když
se Sadám Husajn chvástal strážemi, co m l, republikánskou gardou, co
ud lají Ameri an m… tomu rozumím tak, že jeho osobní stráž vzala za
své ješt d ív, než se setkali s Ameri any, Ameri ané byli ješt 20 mil
p ed nimi a bylo po nich. B h p ipravuje a vkládá do svého lidu takovou
palebnou sílu, kterou satan v žádném p ípad neustojí. íká: „Když
budete poslouchat mé slovo, budete-li chodit po mých cestách, nebude
nic, po em byste toužili a co byste neobdrželi. U iním vás pilí em
v chrám svého Boha. A už nevyjdete ven, dostali jste se na místo
bezpe í, nadp irozeného bezpe í. Nic v pekle ani na zemi se vás nebude
moci dotknout.“ Haleluja. „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Co
Duch Boží íká. Duch Boží mluví. Z této války neexistuje žádný odchod,
nelze z ní odejít. Ne íkejte mi, že jste unaveni bitvou, a tak chcete jít
dom a tam si odpo inout. B h íká, že z vás iní kladivo rozrážející, sv j
nástroj.6 Ne proto, abyste šli dom odpo ívat, ale proto, abyste bojovali.
A ten svícen vypadá takto. T i v tve má na jedné stran , t i v tve má
na druhé stran a jednu uprost ed. Prost ední v tev, podstavec, drží
všechny v tve. A B h íká: „Kdyby nebyli vyvolení, žádné t lo na zemi
by nebylo spaseno.“7 Rozumíte tomu, co B h íká? Vytvá í jádro, malé
jádro, které bude mít Boží sílu. Toto malé jádro na sebe „nabalí“ další.
Gedeon m l v jedné chvíli 33 000 muž , kte í šli do bitvy. A B h ekl:
„Ne, chci ti ukázat, že B h je skute n s Izraelem.“ Zredukoval je na
10 000. P ivedl je k vod . „Ti, kte í pijí jako psi, jazykem, ty použiji
k vysvobození Izraele.“ Pak ekl: „Ti, kte í se bojí, jd te dom
6

Jeremiáš 51:20 – „Ty jsi mým kladivem rozrážejícím, nástroji vále nými, abych rozrážel
skrze tebe národy, a kazil skrze tebe království.“
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a relaxujte. Ti, kte í jste se erstv oženili, jd te dom a relaxujte
s manželkou.“ Když je spo ítali, z stalo jich t i sta. T icet je íslo synovství. T i sta je íslo Boží armády. Pak ekl: „Te vás nau ím, jak bojovat.“ Tajemství je v tom, že vid t bylo 300 muž , ale s nimi byly tisíce
and l , kte í byli neviditelní. N kdy, když jdete na ulici, se cítíte osam lí.
V Bohu není žádná osamocenost, osam ní. Amen! Není možné, abyste
byli osam lí. Nikdy se nepovažujte za osam lé.
T ch t i sta muž pot ebovalo u init jediné – poslechnout Boha.
B h jim ekl: „Vložte svoje sv tlo, lampu, do své nádoby.“ Rozd lil je na
t i skupiny, každou na jednu stranu. Mezi nimi byl volný prostor, aby se
mohli po ádn rozeb hnout. Gedeon ekl: „Až B h dá signál, vezm te
me a rozbijte nádobu.“ Budete ty rozbité, rozlomené nádoby p ed
Hospodinem? Nic nez stane, jenom Boží sv tlo. A musíte íct: „Me
Hospodin v a Gedeon v.“ Me Hospodin v a Izraele. Me Hospodin v
a me spole enství prvotin. Me Hospodin v a me spole nosti Siona.
Když zvít zí, tak budou nádoby rozbité. Rozumíte tomu? Nemilovali své
životy, své duše, až do smrti.
P edstavte si, že by k vám p išel Ježíš a ekl by vám, že dnešního
dne vám dává nesmrtelnost. P ijde Ježíš a íká tady Ji ímu: „Chlap e,
dneska ti dávám nesmrtelnost.“ Jdete po ulici a cítíte se tak dob e jako
nesmrtelní. N kdo k vám p ijde a ekne: „Zabiju t . Zabiju t .“ A vy mu
eknete: „Vsadím se, že to neud láš. Pus se do toho.“ A on vám usekne
hlavu. Vaše hlava spadne, n kam se odkutálí. Ale vy se sm jete a íkáte
si, co je to za bláhového lov ka. Pak zavoláte všechny ostatní a eknete:
„Podívejte se, co ud lali. Víc už nemohli ud lat, víc už nezvládnou.“
A t etího dne za ne vycházet slunce. Najednou ten lov k, který byl
mrtvý – vyfotili si ho, rozeslali tu fotku po celém sv t , všude ohlašovali,
že je mrtvý – ten mrtvý lov k vstane, vezme hlavu, nasadí si ji a ekne
tomu, kdo ho zabil: „Já jsem ti to íkal.“ To je to vít zství. To je bitva,
to je ád té bitvy, kterou B h chce. Kdo bude mezi nimi?
Zjevení 14. kapitola, 1. verš: „Tedy pohled l jsem, a aj, Beránek
stál na ho e Sion, a s ním sto ty idceti a ty i tisíce majících jméno Otce
jeho napsané na elích svých. Pot ebuji v d t, co íká eská Bible? My
tady máme: „majících jméno Otce jeho napsané na elích svých.“
e tina, originál, íká: „jméno jeho Otce a jeho jméno.“ To znamená, že
plnost Kristovy p irozenosti vstoupila do lidské bytosti, je v lov ku.
Verš 4. je popisuje: „Toto jsou ti, kte íž s ženami nejsou poškvrn ni;
nebo panicové jsou. Ti jsou, kte íž následují Beránka, kamž by koli šel;
ti jsou koupeni z lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.“
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Když se mluví o tom, že nejsou poskvrn ni se ženami, znamená to
s takovými ženami, které jsou popsány nap íklad v 17. kapitole.
Zjevení 17:1-3: „I p išel jeden z sedmi and l , kte íž m li sedm
koflík , a mluvil se mnou, ka ke mn : Po , ukáži odsouzení nev stky
veliké, kteráž sedí na vodách mnohých, s kterouž smilnili králové zem ,
a zpili se vínem smilství jejího obyvatelé zem . I odnesl mne na pouš
v duchu, a vid l jsem ženu sedící na šelm brunátné, plné jmen rouhání,
mající sedm hlav a deset roh .“ Jinými slovy, brunátná nebo šarlatová
šelma reprezentuje národy tohoto sv ta se sedmi hlavami a deseti rohy,
které se spojí, aby vládly. Žena je falešná církev. A v této dob se
všechny církve jaksi sb hly, p ipojily se k té falešné církvi, staly se její
sou ástí.
Vra me se do 3. kapitoly Zjevení, 14. verš. Mluvíme o církvi
v Laodiceji, mluvíme o ženách, církve jsou p ipodob ovány ženám. Ty
církve v sob n kde od po átku m ly sím podvodu. A zvláštní je, že
všechny ty podvodné v ci, které byly v jednotlivých církvích, se koncentrují v jedné církvi, a to je ta církev laodicejská, církev dnešní doby.
Verš 14 až 17: „And lu pak církve Laodicenské piš:Toto praví
Amen, sv dek ten v rný a pravý, po átek stvo ení Božího: Vím skutky tvé,
že ani jsi studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký. A tak že jsi
vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu t z úst svých. Nebo pravíš:
Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepot ebuji. A nevíš, že jsi bídný,
a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý.“ Vidíme církev, která je nahá. Není
od ná do Boží spravedlnosti. Mluvíme o církvi dnešní doby. Mluvíme o
honosných budovách, palácích, kostelích – nejbohatší instituce v dnešním
sv t je církev. Kdysi jsem m l co do in ní s n jakou církví, která
disponovala miliardovými majetky a investovala v r zných ástech sv ta
do r zných v cí. Církevní peníze jsou n jakým zp sobem skryté, podílí
se na investování do r zných v cí, v etn potrat , pornografie a tak dále.
Verš 18 a 19: „Radím , abys sob koupil ode mne zlata ohn m
zprubovaného, abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oble en byl,
a neokazovala se hanba nahoty tvé. A o ích svých pomaž kollyrium, abys
vid l. Já, kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a i
pokání.“ Dokážete si p edstavit, že B h stále ješt natahuje ruku
k církvím, které se od N ho odvrátily? Všechny církve mají v sob
ukázku nikolaitismu, protože v sob mají vybudovanou hierarchii. Ale
B h íká, že v t ch církvích jsou n kte í z Jeho lidu. Nesmíte se styd t íct
t m lidem, aby z té církve t eba odešli, aby ji opustili. Protože Boží Slovo
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íká, že n kte í lidé z t ch církví neodejdou a budou trp t, budou
podrobeni stejnému soudu, jako ta církev nebo ostatní lidé v té církvi.8
N kdo se ptal na Jezábel. Všechny problémy církví jsou shrnuty
v této poslední. Dokonce jsem se setkal s n kterými kazateli, kte í kázali
n co v tom slova smyslu, že Jezábel je žena, a tak vložili b ím na ženy
v církvi, ale já vám íkám, že Jezábel je duch. Duch Jezábel je povzbuzován, živen práv tou hierarchickou strukturou, kterou ale provozují muži.
Píše se, že Jezábel u í lidi páchat smilstvo, že dala napít král m zem
z toho zlatého poháru. Zlatý pohár reprezentuje ve e i Pán . Ne istota
jejího smilstva, to znamená sm s, kterou vyrobila, je v tom kalichu, a ona
ji nabízí král m zem a náboženskému sv tu. Vid l jsem papeže, jak
cestoval na Haiti a tam m l ve e i Pán s lidmi, kte í provozují woodoo,
s arod ji. A íká: „Jsme jedno.“ íkal t m kn žím woodoo: „Jsme
jedno.“ Lidem, kte í jsou pot ísn ni, pono eni do krve nevinných lidí,
které zabili. Když mluvíme o nevinné krvi, podívejte se na to, jak
sou asný papež kritizuje muslimy, že islám je násilné náboženství. Bez
ohledu na to, kolik muslimové zabili lidí, nedosáhnou po tu mrtvých,
které vyprodukovala katolická církev, které katolická církev zabila.
Nejnásiln jší náboženství na sv t je ímský katolicismus. V jejich
katechismu se píše, že každý heretik, kací , je hoden smrti. Jeden každý
z nás, jak tu jsme, podle jejich m ítek spl ujeme zcela podmínky pro to,
abychom byli ozna eni za heretiky, kací e. A to z toho d vodu, že odmítáme papeže jako Krista, že je Kristus. Nev íme, že je zástupce Krista na
zemi. Nev íme, že je vice-Kristus. V íme, že papež je hlavou systému
antikrista na sv t . Když jsem slyšel, jak papež povstal a na adresu islámu
ekl, že je to násilné náboženství a že žádné náboženství by nem lo
propagovat násilí, myslel jsem si, že se chystá init pokání. A pravda je
taková, že nás budou pronásledovat. Budou nás pronásledovat tak jako
tak, takže jim pro to klidn dejme dostatek d vod . Oni jsou ten antikrist
popsaný v Písmu.
Lidé tvrdí r zné v ci a nejsou schopni to dokázat, ale já to m žu
dokázat z Božího Slova. Danielovo proroctví íká, že z toho antikrista
Alexandra Velikého povstanou ty i království. A tak ekám, že vy z vás,
kte í rádi zkoumáte Písmo, to prozkoumáte a eknete sami. ty i království, která vzešla z íše Alexandra Velikého. Snažím se vzpomenout si na
jména t ch generál : Ptolemaios, Antipatros,…Ti si potom rozd lili to
království. Byli to ty i e tí generálové, kte í p evzali íši po Alexandru
8

Zjevení 18:4 – „I slyšel jsem jiný hlas s nebe, koucí: Vyjd te z n ho, lide m j, abyste se
nep iú ast ovali h ích m jeho a abyste nep ijali z jeho ran.“

11

Velikém. N jak se rozešli, jeden šel na východ, jeden se ujal jihu a jeden
severního království. A ze severního království povstal ím. A Písmo
íká, že z jednoho z t chto království povstane malý roh. Když si p e tete
a prozkoumáte Daniela, zjistíte, že antikrist musí povstat z íma. Raní
k es ané v ili, že antikrist povstane v ím . A tak zjiš ujeme, že ímské
království dnešní doby dalo dohromady ímskou smlouvu9. V t chto
posledních dnech se to zm nilo na Evropskou unii. eská republika je
sou ástí Evropské unie. A tak, brat i, nemáte asu nazbyt, jste v útrobách
šelmy. Amen.
Dokon íme tu kapitolu ze Zjevení, verš 20: „Aj, stojím u dve í,
a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas m j, a otev el dvé e, vejdu k n mu,
a budu s ním ve e eti, a on se mnou.
Ve vaší duši je mnoho dve í. Jsou to dve e mysli, dve e cit , dve e
v le, dve e tužeb. A B h na ty dve e tlu e. Chce, abyste se nau ili, jak je
otevírat. Víte, jednou se jedno dít zamklo v koupeln a my jsme mu
íkali, a si odemkne. Ale to dít nev d lo, jak se to d lá. Museli jsme ho
instruovat, co má d lat. Jak zmá knout kliku, jak oto it klí em, aby se
mohlo odtamtud dostat ven. B h vás u í, jak Mu otev ít svoji duši. N co
vám eknu. Za prvé, když zjistíte, že vaše mysl je uzav ená Bohu, protože
se vám v ní honí milion v cí, nedokážete se soust edit na Boha, t te Boží
Slovo tak dlouho, dokud se dve e mysli neotev ou. „Tvé slovo jsem skryl
ve svém srdci, abych proti tob neh ešil.“ (Ž 119:11) Když zjiš ujete, že
se na vás valí h ích, že je vám v patách, tak za n te íst Boží Slovo.
Opakujte si Boží Slovo. „Ty jsi m j král, Hospodine. P ikaž, a p ijde
vysvobození Jákobovi.“ Je to Žalm 44. „Pán je moje sv tlo a spasení,
koho se budu bát, koho se budu strachovat?“ (Ž 27:1) – když na vás t eba
p ichází strach. Žalm 1: „Blahoslavený muž, který nechodí po cestách
bezbožník , který nesedá na stolici posm va , ale nad zákonem Hospodinovým medituje dnem i nocí, má zalíbení v zákon Hospodinov . Bude
jako strom št povaný p i tekoucích vodách, jehož list nevadne, ale p ináší
své ovoce ve sv j as. Jeho listí nevadne, ale cokoli bude init, dob e se
mu povede. Š astn se mu povede.“ Boží slovo se probourá dve mi
a otev e je. Když se zav ou dve e vašich cit , zav ou se hn vem, zav ou
se strachem. Zav ou se tím, že jste rozlad ní, neš astní. Cítíte se nepohodln , špatn . Vzývejte jméno Ježíšovo. Vzývejte jméno Ježíšovo.
Vzývejte Jeho jméno, volejte: „Ješua. Ješua Hamašíja, p ij ke mn .“
Vzývejte Jeho jméno, volejte k N mu. A On p ijde. Haleluja.
9

Smlouva o založení Evropského hospodá ského spole enství, byla podepsána v ím dne
25. 3. 1957 a vstoupila v platnost dnem 1. 1. 1958.
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P e teme poslední dva verše: „Kdož svít zí, dám jemu sed ti s sebou
na tr nu svém, jako i já svít zil jsem, a sedím s Otcem svým na tr nu
jeho.“ B h volá lidi k tomu, aby s ním vládli nad národy. Nikdo z nás si
o sob moc nemyslí. Myslíme si, že jsme chudáci, že nejsme nic,
ubožátka. Ale jednoho dne m žete být vládci Prahy. Haleluja. Zdá se to
vzdálené? Zdá se to divné? P itažené za vlasy? Ale je to pravda. Je to tak.
Už to nebude trvat dlouho. Nebude to trvat dlouho. Budete vládnout
a kralovat s Kristem. Ale nejd ív musíte zvít zit. A v Laodiceji to není
jednoduché. Protože v Laodiceji je lov k velmi blízko peklu.
„Kdo má uši ke slyšení, slyš, co duch praví církvi.“
Hospodin vám požehnej, brat i. Bu chvála Hospodinu! D kujeme
Ti, Ježíši, moc Ti d kujeme, Pane.
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