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POVAHA BERÁNKA 
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(Harrachov, zá�í 2007) 

 

 

Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této 
konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn� proto, co 
B�h d�lá v našem st�edu. V��ím, že B�h jedná skrze sv�j lid po celé tvá�i 
zem�, aby nás p�ivedl do své jednoty. R�zné �ásti církve se vždycky sna-
žily n�jak sjednotit, ale jediné, k �emu došly, je ekumenické hnutí. Avšak 
B�h nev��í v ekumenismus. Nemohu být jedno s vámi, pokud se nejprve 
nesjednotím s Bohem. Nemohu vás milovat d�ív, než si zamiluji Boha 
celým svým srdcem. A tak v��ím, že B�h �iní v tuto hodinu n�co, co nás 
p�ivádí do Jeho jednoty.  

Nejprve bych vám všem rád pod�koval za vaše modlitby. Mnozí 
z vás se už po léta modlíte za moje klouby, a v�bec za m�j fyzický stav. 
Cht�l bych vydat sv�dectví o Boží v�rnosti. V lednu tomu bude p�t let, 
kdy jsem byl poprvé zasažen touto nemocí, artrózou. Jsem poct�n a také 
poko�en mírou modliteb, které byly vysílány k nebi v m�j prosp�ch. 
Zvláš� si pamatuji, když se za m� brat�í modlili zhruba p�ed t�emi lety na 
Jamajce, a já jsem za�al v��it, že m� B�h opravdu uzdraví. Také bych 
cht�l pod�kovat Bohu za tu nemoc, protože skrze ni dopustil, abych mohl 
odejít z práce. Ne že bych si to sám p�ál, ale nemoc mi bránila vykonávat 
práci, kterou jsem d�lal p�edchozích 33 let. A tak zjiš�uji, že slovo, které 
�íká, že všechny v�ci napomáhají k dobrému t�m, kdo milují Boha1, platí 
a p�ináší opravdu v Bohu bohatství a poklady. P�ál bych to n�komu? Ne. 
Ale na druhou stranu, p�ál bych si, abych neprošel tím, �ím jsem prošel? 
Také bych �ekl ne. Protože vím, že B�h skrze to všechno mluvil a nau�il 
m� spoustu v�cí. N�kdy, když jste celý život zdraví, nejste schopni poro-
zum�t, �ím lidé procházejí. Od doby, co jsem onemocn�l, jsem za�al být 
mnohem citliv�jší, uv�domoval jsem si bolesti ostatních lidí a m�l jsem 
s nimi soucit. Tla�il jsem se v tom období navzdory nemoci dál v Bohu.  
                                                           
1 �íman�m 8:28 – „Víme� pak, že milujícím Boha všecky v�ci napomáhají k dobrému, 
totiž t�m, kte�íž podle uložení jeho povoláni jsou.“ 
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Letos v lednu na Jamajce se za m� brat�í znovu modlili a p�išlo 
slovo: „B�h t� zcela jist� už uzdravil.“ N�kdy po letech zkušeností 
a ch�ze s Bohem �íkáte: „Ano, v��ím Bohu“ – ale cítil jsem se p�itom 
podobn� jako otec posedlého chlapce, když �íkal: „Pane, v��ím, pomoz 
mojí nedov��e!“2 Ale od ledna, b�hem celého uplynulého období, jsem 
vid�l, že p�íznaky nemoci v mých kloubech ustoupily a nem�ly nade 
mnou takovou moc. Najednou jsem d�lal v�ci, které jsem už p�t let nebyl 
schopen ud�lat. A jak �as plynul, žasl jsem: „Bože, Ty jsi m� vskutku 
uzdravil!“ Když se p�iblížil �as této konference, problémy se najednou 
vrátily. Z vlastní zkušenosti i sv�dectví ostatních vím, že na nás �ábel 
neustále zkouší své triky. V�d�l jsem, že B�h má d�vod, pro� mám na 
konferenci jet, a že se m� �ábel snaží odradit. Ješt� první dva dny konfe-
rence jsem m�l oteklé ruce, v noci potíže, ale poslední t�i dny jsou p�í-
znaky pry�. Když bylo kázáno slovo a B�h jednal v našem st�edu, vid�l 
jsem Boží v�rnost. Halelujah. Byl jsem vd��ný za hnutí Božího Ducha 
v�erejšího ve�era a za to, že jsme schopni v��it Bohu, že skrze svoji krev 
je mocen nás uzdravit. Chci, abyste se se mnou radovali. Chci d�kovat 
Bohu. Chci Mu d�kovat za Jeho dobrotu. Nejenom v��i mn�, ale v��i 
vám všem. A� máme ve svém st�edu jakékoliv pot�eby, B�h je schopen je 
podle svého bohatství a slávy naplnit.  

B�h b�hem tohoto týdne jednal ur�itým sm�rem. V��ím, že p�ipra-
vuje sv�j lid na temnotu, která p�ichází na zemi. Vyu�uje nás, jak chodit 
ve spravedlnosti, abychom v tomto �ase byli vskutku Božím lidem.  

Chci vám �íct pár v�cí, které se staly b�hem n�kolika posledních 
m�síc�, a rád bych se s vámi pod�lil o sen, který mi Pán dal. V��ím, že 
k nám bude B�h mluvit a zjeví nám, co pro nás má.  

Myslím, že to bylo p�ed dv�ma, t�emi dny, kdy bratr Burt sloužil 
b�hem chval a za�al mluvit o okolnostech a situacích uprost�ed T�la na 
tomto míst�. Mluvil o vztazích mezi manžely, nap�tích a r�zných tlacích 
mezi bratry a sestrami, mezi manžely a manželkami v rodinných situa-
cích. Skoro jsem si myslel, že �ekne to, co B�h dal na srdce m�. Amen. 
Víte, všichni musíme jednat se vztahy. Doma i v církvi. Víme, že stojíme 
proti nep�íteli, který se jmenuje žalobník brat�í. �ábel se nás neustále 
snaží rozd�lit. Jediné, co k tomu m�žu dodat, je, že vím, že s tím v našem 
shromážd�ní také bojujeme. Také vím, že jsou další shromážd�ní a r�zná 
                                                           
2 Marek 9:24 
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jiná místa, kde se potýkají se stejným duchem. Ale chci se s vámi pod�lit 
o n�co, v �em v��ím, že se B�h dotkl zvláštním zp�sobem mého srdce.  

U nás ve shromážd�ní jsme trošku zápasili s nedostate�nou mírou 
jednoty a jednou jsem m�l sen. V tom snu jsem se nacházel ve 3. pat�e 
domu mého otce. 

 Než budu pokra�ovat, musím vám �íct n�co o dom� mého otce. 
D�m mých rodi�� m�l skute�n� t�i patra a uv�domuji si, že mi B�h 
b�hem let dával mnoho sn�, kde figuroval d�m mého otce. A nebyl to 
jenom d�m mého p�irozeného otce, ale d�m mého duchovního otce. D�m 
mého otce byl jako stánek rozd�lený na první, druhé a t�etí patro. To 
znamená vn�jší nádvo�í, svatyni a svatyni svatých. 

 Takže v tom snu jsme byli ve t�etím pat�e domu mého otce. Bylo 
tam shromážd�no mnoho brat�í. Diskutovali jsme o r�zných v�cech 
a zdálo se, jako bychom nebyli úpln� schopni se shodnout. Povstal mezi 
námi jeden �lov�k, který m�l konkrétní národní d�dictví, a to n�mecké. 
N�kdo, nevím kdo, nám tam všem �ekl: „Prosím vás, nesplachujte 
záchod.“ P�išel jsem na toaletu a naskytl se mi hrozný pohled. Protože 
n�kdo �ekl, abychom nesplachovali, mísa byla plná. �íkal jsem si: „Ale 
n�kdo to p�ece musí spláchnout!“ A tak jsem spláchl. Ale protože toho 
bylo tolik, místo aby to zmizelo v odpadu, všechno se vyvalilo a teklo po 
podlaze. A pak jsem se vzbudil.  

Víte, z n�kterého snu se proberete, oklepete se a m�žete zase jít 
spát. Ale nad tímto snem jsem musel chvíli p�emýšlet. Už dávno jsem se 
nau�il jednu v�c: nikdy si nevykládejte vlastní sny. Proto jsem se o sen 
pod�lil s n�kterými brat�ími. Jeden bratr mi dal výklad. �ekl mi, že t�etí 
patro znamená Boží církev a že to mluví o stavu církve. �íkal jsem: „Co 
máme d�lat?“ Všichni ti brat�i totiž m�li stejné p�edky jako já. Mé p�í-
jmení je Herrig – Herr-ig. M�j otec, d�d a prad�d p�išli z Lucemburska. 
Víte, jaké má Lucembursko motto? Motto Lucemburk� zní: Jsme jací 
jsme a nehodláme se zm�nit. To je d�dictví mých p�edk� z otcovy strany. 
Rodné jméno mojí matky je Heinz. Moje babi�ka z mat�iny strany byla 
Schmidtová. A tak p�estože jsem rodilý Ameri�an, díváte se na plnokrev-
ného N�mce. M�l jsem ten sen uprost�ed brat�í stejného p�vodu a máme 
problémy se n�jak dát do hromady… �íkám bratru, který vyložil sen: „Co 
máme d�lat? Co ten sen �íká?“ A on �ekl: „	i
 pokání.“ „	init pokání?“ 
„Jsi snad N�mec, ne?“ „Hmmm…“ Tak jsem nad tím za�al p�emýšlet, 
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nad snem a nad svým p�vodem a ptal jsem se: „Bože, jak moc m� to 
ovliv
uje, aniž si to uv�domuji?“  

Jednu ned�li jsme šli na shromážd�ní a m�l jsem to po�ád na srdci. 
Vzpomínám si, že b�hem chval jsem se cht�l postavit a �init pokání 
ze své n�meckosti a vzep�ít se národním duch�m v Dubuque. Dubuque 
má zhruba 70 000 obyvatel, z nichž polovina je n�meckého a polovina 
irského p�vodu. Místu, kde se scházíme a máme shromážd�ní, se �íká 
„stará n�mecká banka“. Nemluvíme tady snad o Bohu, který chce nau�it 
sv�j lid vít�zit? Víte, m�li jsme úžasné shromážd�ní uctívání a chvály 
a stáli jsme proti duch�m, protože mnozí z mých brat�í v Dubuque 
pochází ze stejného národního d�dictví. Cítil jsem se velmi povznesen�. 
Víte, že v našich životech jsou takové vrstvy, slupky? Jsou v�ci na první 
pohled zjevné a v�ci, které tak zjevné nejsou. Když Boží Slovo mluví 
o duši a �íká, že hlubina volá k hlubin�, znamená to, že ve vaší duši je 
stejná kapacita, jako je ve vašem duchu. Ani po shromážd�ní jsem nebyl 
schopen opustit ten sen.  

O pár týdn� pozd�ji jsme m�li shromážd�ní a B�h jednal nezvyklým 
zp�sobem. Za�ali jsme zpívat píse
 „Nech� je zde láska rozlitá mezi 
námi, nech� je láska mezi vámi, nech� je láska ve vašich srdcích. Nech� 
ta láska vymaže národy“. Byly to úžasné chvály. Jedna z mladších sester 
po chválách povstala a za�ala se sdílet o tom, co m�la na srdci: „Víte, 
tento týden se stalo n�co zvláštního. Uv�domila jsem si, že se mnou B�h 
jedná ve vztahu s mým mužem.“ Ne, že by prožívali n�jaký zásadní roz-
pad, ale byly mezi nimi drobné v�ci, které prost� dráždí jednoho proti 
druhému. �íkala, že B�h k ní promluvil skrze knížku, která se jmenovala 
Cesta na Golgatu. Vy�etla z ní a pochopila, že nemiluje svého muže tako-
vým zp�sobem, jak B�h chce, aby ho milovala. Šla tedy za svým mužem 
a poprosila ho za odpušt�ní. Manžel se za ni modlil a i on za�al �init 
pokání z nedostatku lásky agapé v��i své žen�. P�e�etla nám úryvek z té 
knížky, kde se psalo, že jsme jako lidé, kte�í stojí za žaluziemi. Chválíme 
Boha, chováme se, jako by bylo všecko v po�ádku, p�estože tomu tak 
není. 

Jen se toho krátce dotkla a najednou povstala další sestra a �íkala: 
„Víte, mám pocit, že to k nám mluví B�h.“ Shromážd�ní ztichlo, a jak 
jsem tam sed�l, p�ipomn�l se mi sen o t�etím pat�e a národním duchu. 
A tak jsem �ešil dilema svého d�dictví. Stál jsem tam, moje žena se vedle 
m� modlila a mn� p�išla myšlenka, ur�it� byla z Boha: Oženil jsem se 
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a znám tuto ženu už 34 let. Kolik asi musela za ty roky ustát a snést mého 
n�mectví? Víte, mnozí z nás si myslíme, že nejsme tak špatní. Ale já jsem 
za�al p�emýšlet nad v�cmi, o kterých nevím a které jsou možná pro moji 
ženu kamenem úrazu. Vzal jsem ji za ruku, naklonil jsem se k ní a �ekl jí: 
„Odpustíš mi, jaký jsem N�mec?“ V��ím, že se moje žena nebude zlobit, 
že to tady �íkám na kameru. Ona se ke mn� také naklonila a �ekla mi: 
„Odpouštím ti. A odpustíš i ty mn� moji n�meckost a irskost?“ Víte, 
brat�í, B�h byl mezi námi. Nerozum�jte tomu tak, že bychom spolu bojo-
vali nebo m�li v manželství n�jaké zásadní spory, ale padlá p�irozenost 
s tím d�dictvím nem�že nic ud�lat, jenom Kristus je schopen s ním nalo-
žit. 

Rozhlédl jsem se kolem a vid�l jsem, že v tu chvíli B�h jedná 
podobn� s dalšími páry. �ekl jsem svojí žen�: „Musím jít dop�edu 
a požádat brat�í o modlitbu.“ Vstal jsem a �ekl: „Brat�í, chci, abyste se za 
m� modlili. B�h ke mn� mluví o mém národním d�dictví a já z toho chci 
�init pokání a chci, abyste se za m� modlili a vzkládali na m� ruce.“ 
Ud�lali to a bylo to požehnání. Jeden bratr se za�al modlit: „Pane, 
nemodlíme se jenom za George, modlíme se za každého z nás. Všichni 
máme stejnou nemoc a pot�ebujeme vysvobození.“ Byla to úžasná chvíle, 
kdy mnozí další povstali a za�ali se modlit a �init pokání, a bylo zjevné, 
jak s pokáním a voláním k Bohu p�išlo do t�ch lidí uvoln�ní a zm�na. 
Vid�li jsme, jak B�h za�al prolamovat zdi a bariéry, a zdálo se, že to je 
teprve za�átek, jako by B�h za�ínal odebírat teprve ty svrchní slupky.  

Dál jsem o tom p�emýšlel a ptal jsem se: „Bože, co jsou v�ci, kte-
rých si nejsem v�dom a které mohou být kamenem úrazu mým brat�ím, 
to, kým nebo �ím jsem? Protože i kapka toho d�dictví poskvrní m�j 
chrám. Za�al jsem uvažovat o d�di�né p�irozenosti a o duchu pýchy. 
Za�al jsem se Boha dotazovat víc, o okolnostech a situacích, kde se pýcha 
projevuje. A jednoho dne… Ó Bože, pomoz nám! Jednoho dne, když 
jsem byl p�ed Bohem a mluvil jsem s Ním, v b�hu událostí mi B�h �ekl: 
„Jsi t�lesný.“ „T�lesný?“ Už se vám n�kdy stalo, že jste si chrstli stude-
nou vodu do obli�eje? Bylo to jako voda, která mi vychrstla do obli�eje, 
a musím �íct, že se mi to zpo�átku moc nelíbilo. B�h mi �ekl: „Copak 
nejste t�lesní, když jsou mezi vámi spory?“ Šel jsem si to do Božího 
Slova, do 3. kapitoly 1. Korintským3 ov��it. A B�h mi za�al mluvit, že ve 
                                                           
3 1. Korintským 3:3 – „Ješt� zajisté t�lesní jste. Pon�vadž� jest mezi vámi nenávist, 
svárové a r�znice, zdaž ješt� t�lesní nejste? a tak podle �lov�ka chodíte.“ 
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mn� chce ur�ité v�ci zm�nit. Víte, �asto �ekáme, až se zm�ní ti okolo nás. 
Jenže zm�na musí nejprve za�ít uvnit� nás.  

Když jsem p�emítal o t�lesnosti a pýše, první biblická postava, která 
mi p�išla na mysl, byl Nabuchodonozor. Nabuchodonozor byl babylonský 
král, který vládl železnou p�stí. T�ikrát se velmi konkrétn� a jasn� setkal 
s Bohem. V prvních dvou p�ípadech ho B�h poko�il. První situace byla 
s Danielem a snem, který Nabuchodonozora tolik trápil.4 B�h mu ten sen 
skrze svého služebníka Daniela p�ipomn�l a vyložil a Nabuchodonozor 
za�al Boha chválit, protože jediný B�h v nebi mu dokázal zjevit sen, 
který m�l. Žádný z jeho �arod�j�, mág� a vyklada�� to nedokázal.  

Mysleli byste, že se z toho musel pou�it. Ale pak p�išla záležitost na 
planin� Dura se Sidrachem, Mizachem a Abdenágem, když byl vzty�en 
zlatý obraz, kterému se všichni m�li klan�t.5 Vzniklo pozdvižení, protože 
ti t�i mládenci se necht�li poklonit. Když je Nabuchodonozor nechal 
uvrhnout do ohnivé pece, nejenže vid�l, že se jim nic nestalo, ale vid�l 
tam s nimi �tvrtého muže, který vypadal jako Boží syn. �ekli byste si: 
„Tak na podruhé se už opravdu musel n�co nau�it, n�co pochopit.“ Pot�etí 
mu B�h dává sen6: Veliký strom, který vyr�stal až do nebe, a v jeho 
korun� bylo spousta nebeských pták�. Najednou p�išel hlas z nebe, který 
�íkal: „Poraz ten strom, dokud nepomine sedm let.“ Trošku to parafrázuji. 
Zavolal Daniela, který mu sen vyložil. A p�esto toto Boží navštívení 
znovu opustilo jeho pam��. Jednoho dne se procházel ve svém paláci 
a �íkal: „Není to nádherný palác, který jsem vybudoval, mé království?“ 
V tu chvíli promluvil hlas z nebe, p�esn� jako ve snu. Že jeho království 
od n�j bude od
ato a následujících sedm let bude jako zví�e v polích.  

To byl Nabuchodonozor. H�íšník. Ale máme dalšího Božího služeb-
níka v Božím Slov�, muže jménem Job. Bible �íká, že Job byl dokonalý 
muž, spravedlivý na všech svých cestách, který miloval dobré a zdržel se, 
stáhl se od zlého. Job m�l takovou povahu a charakter, že �ábel sám p�i-
šel p�ed Boha a st�žoval si n�j. B�h �ekl: „Vid�l jsi mého služebníka 
Joba, který je dokonalý ve všech svých cestách, který miluje dobré 
a vzdal se zlého?“ A �ábel �íká: „Pochopiteln�, zaopat�il jsi ho vším dob-
rým a ochra
uješ ho a staráš se o n�j, není divu, že t� miluje.“ A tak B�h 
                                                           
4 Daniel 2 
5 Daniel 3 
6 Daniel 4 
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dopustil, aby Job byl prozkoušen. Na Jobov� knize je zvláštní jedna v�c; 
že odhaluje Jobovu slabost. Boží Slovo �íká, že všechny tyto okolnosti 
a situace ho nep�im�ly u�init jednu v�c.  

P�íb�h o Jobovi a jeho t�ech p�átelích známe. M�li pocit, že moc 
dob�e v�dí, pro� se Job dostal do situace, ve které byl: „Ve tvém život� je 
h�ích.“ Mnoho kapitol je v�nováno tomu, jak Job odpovídá a mluví o tom, 
jak d�lal samé dobré v�ci, a najednou na n�j p�išlo nešt�stí. Poj�me si 
Joba otev�ít, rád bych vám ukázal pár verš�. Když t�i Jobovi p�átelé skon-
�ili svou �e�, za�al mluvit �tvrtý, jménem Elihu. Celou dobu, když mluvili 
ti t�i p�átelé, Elihu ml�el. Ale Boží slovo v n�m bublalo, až už ho nemohl 
udržet. Job, 32. kapitola, první dva verše: „A když p�estali ti t�i muži 
odpovídati Jobovi, proto že se spravedlivý sob� zdál, tedy rozpáliv se 
hn�vem Elihu, syn Barachele Buzitského z rodu Syrského, na Joba, 
rozhn�val se, proto že spravedliv�jší pravil býti duši svou nad Boha.“  

A pak 12. verš 33. kapitoly, Elihu odpovídá Jobovi: „Aj, tím nejsi 
spravedliv, odpovídám tob�, nebo v�tší jest B�h nežli �lov�k. O� se s ním 
nesnadníš? Že� všech svých v�cí nezjevuje? Ano, jednou mluví B�h silný, 
i dvakrát, a nešet�í toho �lov�k. Skrze sny u vid�ní no�ním, když p�ipadá 
hluboký sen na lidi ve spaní na ložci. Tehdáž odkrývá ucho lidem, a �emu 
je u�í, to zpe�e�uje. Aby odtrhl �lov�ka od skutku zlého, a pýchu od muže 
vzdálil.“�

 Když domluvil Elihu, za�al k Jobovi mluvit B�h. Když jsem toto 
�etl a p�emýšlel nad tím, ptal jsem se: „Bože, po �em jdeš v mém život�, 
co to je?“ Uprost�ed toho, co B�h d�lal mezi námi v našem shromážd�ní, 
B�h pokra�oval v lámání všech t�ch bariér, všech prostor� pro svár. Uv�-
domovali jsme si, že jsme nepracovali spolu tak, jak bychom m�li. Víte, 
neznamenalo to, že bychom najednou dosp�li k dokonalé shod� našich 
myslí, ale B�h jednal s našimi srdci. �íkal jsem si: Bože, jak mám fungo-
vat v tom smluvním vztahu se svými bratry a sestrami? Jeden bratr mi 
jednou �ekl, že problém, který se projevuje mezi brat�ími, v celém Božím 
lidu, je, že nechodíme v povaze Beránkov�. P�emýšlel jsem nad tím 
a uv�domil jsem si, že nedosahuji charakteru, povahy Beránka. Ale B�h 
chce, abych chodil v povaze Beránka. A tak když jsem �etl o Jobovi, B�h 
ke mn� p�išel stejn�, jako p�išel k Jobovi. Dovolte mi p�e�íst 38. kapitolu, 
první t�i verše: „Tedy odpov�d�l Hospodin Jobovi z vichru, a �ekl: Kdož 
jest to, jenž zatem�uje radu �e�mi neum�lými? P�epaš nyní jako muž 
bedra svá, a na� se tebe tázati budu, oznam mi.“ Tady se píše, že B�h 
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odpov�d�l Jobovi, ale padl na m� Duch Boží a já jsem �etl: B�h odpov�-
d�l Georgovi: „Georgi, kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pov�z, jestliže 
máš rozum. Kdo rozm��il ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni? Na 
�em podstavkové její upevn�ni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její,“ 
Jobe? Georgi? „když prozp�vovaly spolu hv�zdy jit�ní, a plésali všickni 
synové Boží?“  

Byl jsem tam s Bohem u toho? Vid�l jsem všechno, co B�h vid�l ze 
svého úhlu pohledu? Pomáhal jsem Mu snad s tím, jak ustanovoval zemi? 
P�išel snad ke mn� a ptal se m� na m�j názor? Od 16. verše: „Georgi, p�i-
šel-lis až k hlubinám mo�ským? A u vnit�nosti propasti chodil-lis? Jsou-li 
tob� zjeveny brány smrti? A brány stínu smrti vid�l-lis? Georgi, shlédl-lis 
širokosti zem�? Oznam, jestliže ji znáš všecku.“  

Víte, b�hem t�ch 6000 let se �lov�ku pomalu ani nepoda�ilo pro-
chodit zemský povrch. „Georgi, víš, co vím já?“ B�h je schopný vám �íct 
všecky v�ci jedné knihy v okamžiku. „Která jest cesta k obydlí sv�tla, 
a které místo temností, že bys je pojal v meze jeho, pon�vadž bys 
srozumíval stezkám domu jeho? Georgi, v�d�l-lis tehdáž, že jsi m�l se 
naroditi, a po�et dn� tvých jak veliký býti má?“ Když jsem byl zrozen p�i 
stvo�ení sv�ta, v�d�l jsem tehdy, že mám být zplozen? Anebo víš, jak 
velký je po�et tvých dn�? Jako Nabuchodonozor: „Jak jsem veliký, 
podívejte se na ten palác!“ Verš 34: „Georgi, m�žeš-li pozdvihnouti 
k oblaku hlasu svého, aby hojnost vod p�ikryla tebe? Ty-liž vypustíš 
blýskání, aby vycházela? Zdaliž �eknou tob�: Aj te� jsme?“  

Víte, B�h m� spasil skrze blesk. Ale zcela jist� jsem to nebyl já, kdo 
�ekl tomu blesku: „Jdi odsud sem!“ Dokážete to vy? Kdo z vás? B�h 
promluvil k Jobovi a B�h mluví k nám. Povaha Beránka. Díval jsem se do 
Písma, kde se mluví o pýše, a Boží Slovo �íká, že svár p�ichází pouze 
skrze pýchu. Když povstanu a za�nu se p�ít se svým bratrem nebo sestrou 
nebo za�nu prosazovat svoje zp�soby a svoje v�ci, m�žu vystoupit z v�le 
a povahy Beránkovy. Když jsme na tom shromážd�ní �inili pokání, jedna 
z v�cí, z nichž nás B�h usv�d�oval, se týkala toho, že vám B�h dá n�jaký 
projekt, a vy potom svým vlastním zp�sobem za�nete prosazovat to, co 
v��íte, že B�h �íká. M�žete mít pravdu, a p�esto se mýlit. Je rozdíl v tom 
mít pravdu a jednat v pravd�.  

B�h cht�l Joba vyu�it a dát mu porozum�ní. Vím, že m� B�h cht�l 
nau�it n�jaký princip. M�l jsem pocit, že d�lám dobrou práci. Myslel 
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jsem si, že pracuji ke dni, kdy B�h �ekne: „Dob�e jsi u�inil, m�j v�rný 
služebníku.“ To by bylo n�co, kdyby se mohli studenti známkovat sami, 
místo aby je známkovali u�itelé! Mám pocit, že by si studenti �asto dali 
lepší známku, než jim dává u�itel. Zjistil jsem, že je to d�sivá myšlenka. 
Protože kdybych za�al chodit v tom, že na sebe budu pohlížet já sám, 
místo toho, abych nechal Boha, aby na m� pohlížel, budu mít problém. 
Pochopil jsem, že pot�ebuji víc jednat v Božím charakteru, v charakteru 
Beránka.  

P�e�tu ješt� pár verš� z Jobova p�íb�hu a potom se podíváme do 
Nového zákona. Když B�h dokon�il rozhovor s Jobem, Job mu odpov�-
d�l (34. verš ve 39. kapitole): „Aj, chaterný� jsem, což bych odpovídal 
tob�? Ruku svou kladu na ústa svá.“ A tak B�h mluví dál s Jobem: „P�e-
paš nyní jako muž bedra svá a na� se tebe tázati budu, oznam mi. Zdaliž 
pak i soud m�j zrušiti chceš? Což mne odsoudíš, jen abys se sám ospra-
vedlnil?“ Je to 40. kapitola, verš 2 a 3, v angli�tin� 7 a 8. A tak B�h mlu-
vil dál s Jobem. Poslední, 42. kapitola, je o Jobov� pokání. Prvních šest 
verš�: „Tedy odpovídaje Job Hospodinu, �ekl: Vím, že všecko m�žeš, a že 
nem�že p�ekaženo býti tvému myšlení. Kdo jest to ten, ptáš se, ješto 
zatem�uje radu Boží tak hloup�? Protož p�iznávám se, že jsem tomu 
nerozum�l. Divn�jší� jsou ty v�ci nad mou stižitelnost, aniž jich mohu 
poznati. Vyslýchejž, prosím, když bych koli mluvil; když bych se tebe 
tázal, oznamuj mi. Toliko� jsem slýchal o tob�, nyní pak i oko mé t� vidí. 
Pro�ež mrzí mne to, a želím toho v prachu a v popele.“ 

Když se mnou B�h takto jednal, m�li jsme jedno staršovstvo 
a probírali v�ci, o kterých tady mluvíme. Jeden bratr p�išel a žádal 
o modlitbu. Ptal jsem se sám sebe: Jak moc miluji svoje bratry a svoje 
sestry? Jsem ochotný s nimi jít míli? Dv�? Jsem schopen jim odpustit? 
T�ikrát? Sedmkrát? Ježíš �íká: „Když k tob� p�ijde bratr a žádá t� 
o odpušt�ní, odpus�. A když k tob� p�ijde sedmkrát za den, stejn� mu 
odpus�.“7 N�kdy toho máme dost, už když je to dvakrát, t�ikrát. Ale to se 
možná vás netýká, to je jenom m�j p�ípad.  

Hovo�ím o povaze Beránkov�. Filipenským 2. kapitola, pátý verš: 
„Budiž tedy tatáž mysl p�i vás, jakáž byla p�i Kristu Ježíši. Kterýž jsa 

                                                           
7 Lukáš 17:3-4 – „Šet�te se. Zh�ešil-li by pak proti tob� bratr tv�j, potresci ho, a bude-li� 
toho želeti, odpus� mu. A by� pak sedmkrát za den zh�ešil proti tob�, a sedmkrát za den 
obrátil se k tob�, �ka: Žel mi toho, odpus� mu.“  
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v zp�sobu Božím, nepoložil sob� toho za loupež rovný býti Bohu, ale sebe 
samého zma�il, zp�sob služebníka p�ijav, podobný lidem u�in�n 
a v zp�sobu nalezen jako �lov�k, ponížil se, poslušný jsa u�in�n až do 
smrti, a to smrti k�íže.“ Jedna v�c m� vždycky udiví. Možná bych se 
tomu nem�l divit, ale je to n�co, co B�h d�lá uprost�ed soužení. Myslím 
te� na p�íb�h Corrie ten Boom. Nev�d�li, co v nich je, dokud nebyli 
v plné mí�e vyzkoušeni. Je zvláštní, že ze dvou sester jednu B�h zacho-
val, aby vydala sv�dectví o tom, co se stalo. Zachoval tu, která se skrze to 
všechno nau�ila lekci, kterou její sestra zvládla už p�edtím. Znáte všichni 
p�íb�h Corrie ten Boom? Zvedn�te ruku, a� vím. Drtivá v�tšina z vás ten 
p�íb�h zná. Sestra jí �íkala: „Corrie, miluj, nesmíš nenávid�t. Modli se za 
ty, kte�í t� zneužívají.“  

Víte, brat�í, nic nezastaví Boží lid, pokud budeme v N�m jednotní. 
Všimn�te si, že jsem ne�ekl jednotní jeden s druhým, ale �ekl jsem, že 
jsme sjednoceni v N�m. Protože když se já sjednotím s Bohem a vydám 
se Mu, mohu se sjednotit nebo mít lepší vztah se svými bratry a sestrami. 
První Janova 1. kapitola, 6.-8. verš: „Díme-li, že s ním obecenství máme, 
a ve tm� chodíme, lžeme, a ne�iníme pravdy. Pakli chodíme v sv�tle, jako 
on jest v sv�tle, obecenství máme vespolek, a krev Krista Ježíše Syna jeho 
o�iš�uje nás od všelikého h�íchu.“ Brat�í, „pakli díme, že h�íchu nemáme, 
sami se svodíme, a pravdy v nás není“. Jenom pro jistotu, abyste si 
nemysleli, že dneska rýpeme do N�mc� – pokud tady sedíte a �íkáte si 
„chudáci N�mci“, tak jste to celé nepochopili. Pýcha není jenom mezi 
N�mci. Pevná v�le a schopnost dominovat. 	eši, �ekn�te mi své. Brat�i 
	eši, �ekn�te mi, máte v sob� historicky v�ci jako je pýcha nebo chu� 
dominovat? Brat�i z Nigerie, tady brat�e Bomo, jsou lidé v Nigérii pod-
daní, jemní a sjednocení lidé? Mám pocit, že každý kmen si o sob� myslí, 
že je lepší než ten druhý. Víte, USA tvo�í 50 stát�. V každém stát� jsou 
pyšní na sv�j stát. Stát Missouri je takový ten stát „ukažte m�“; Texas 
�íká: Není lepší stát než Texas! New York hlásá svými v�žemi: My jsme 
nejlepší a nejvyšší! Od nejv�tší až po tu nejmenší zemi�ku, všude to 
najdete. Jsem si jist, že jsou menší zem� než Lucembursko, které má 
zhruba 65 000 obyvatel. Mali�ký stát. Jedna velká rodina.  

Miluji svou matku a svého otce. Ale Herrigova rodina je opravdu 
pyšná na to, že jsou Herrigovci. P�išel jsem ješt� na jednu v�c ohledn� 
svého d�dictví. M�j otec byl silná osobnost, byl silný fyzicky i mentáln�. 
Moje matka byla v podstat� úpln� opa�ného ražení, p�estože byla N�mka. 
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Neustále �ekala na mého otce, ale byly okamžiky, kdy jsem vid�l, jak je 
to t�žké, že jí docházejí síly. V naší rodin� se �íkalo, že jsem spíš po 
mamince než po tátovi. Opravdu, zdá se, že tátovi nejsem tolik podobný, 
p�estože i po n�m jsem n�co zd�dil, podobn� jako po mamince. Nebyl 
jsem tak demonstrativní jako m�j otec, p�esto mi p�išlo zjevení, které mi 
ukázalo, že i když lidé tvrdí, že jsem spíš po mamince, a i když m�li moji 
matku rádi, nic to nem�ní na tom, že byla N�mka. Najednou jsem pocho-
pil, jak daleko ješt� i já sám musím ujít, abych byl jako On. „Stvo� ve 
mn� �isté srdce, obnov ve mn� pravého ducha.“8  

Nechápu to, ale jsem p�esv�d�ený, že posledních pár m�síc� p�i mn� 
byla Boží milost. 	áste�n� to bylo proto, že jsem se Boha ptal: „Bože, co 
jsou v�ci, o kterých nevím?“ Víte, to není, jako když jdete honit divoké 
husy. Ale když se Boha opravdu up�ímn� doptáváte… David v Žalmech 
�íkal: „Pane, zdržuj m� od nev�domých h�ích�.“9  

A tak když jsem se díval na naše vztahy… B�h nás jist� chce sjed-
notit. Ale nejd�ív to za�íná ve vás, a když budete �ekat na osobu, se 
kterou jste ve vztahu, se kterou máte obecenství… Víte, jim to m�že p�ijít 
kdykoliv, m�že se jim to stát, ale dokud se vaše oko dívá na n�koho 
jiného než na sebe sama, nikdy toho nedocílíte. Z �eho máme �init 
pokání? Z nás. Z našeho d�dictví. B�h povolal Abrahama a �ekl: „Vyjdi, 
Abrahame, z domu svého otce, ze svého d�dictví, ze své zem�.“10 
V duchu B�h nevidí Ukrajince, Ma�ary, 	echy, Slováky, Moraváky, 
Íránce, Filipínce, Ameri�any, vidí Boží lid. A o�ekává, že Boží lid bude 
Božím lidem ve všech skutcích a ve všech zp�sobech. Brat�e Burte, jsem 
vd��ný za slovo, které jsi nedávno mluvil o tom, že církev ztratila svoje 
zacílení. Protože B�h skute�n� chce, abychom d�lali Jeho práci. Ale 
dokud nechodíme v Božím Duchu, tak jak bratr duCille v�era mluvil 
o ch�zi v Duchu, o vztahu krve, o smlouv�, všechny skutky, které d�láme, 
jsou pouze d�evo, sláma a strništ�. Boží Slovo (�ím 8:14) �íká: „Nebo 
kte�ížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.“ B�h nás 

                                                           
8 Žalm 51:12 – „Srdce �isté stvo� mi, ó Bože, a ducha p�ímého obnov u vnit�nostech 
mých.“ 
9 Žalm 19:13-14 – „Ale poblouzením kdo vyrozumí? Protož i od tajných o�is� mne. I od 
zúmyslných zdržuj služebníka svého, aby nade mnou nepanovali, a tehdy dokonalý budu, 
a o�išt�ný od p�estoupení velikého.“  
10 Genesis 12:1 – „Nebo byl �ekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z zem� své a z p�íbuznosti 
své, i z domu otce svého do zem�, kterouž ukáži tob�.“ 
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povede a ukáže nám, co máme d�lat. Chce, abychom šli a natahovali se 
k lidem ve sv�t�. Ale pokud to d�láme jenom jako skutky, ne pod vede-
ním Božího Ducha, aniž bychom m�li realitu Ježíše Krista ve svých srd-
cích, nemá to význam, nic to neznamená. Tolik církví venku rozdává 
letáky. Nemám nic proti leták�m, mám letáky rád. Ale chci, aby m� v tom 
rozdávání leták� vedl B�h. Nemyslím tím, že budu sed�t na židli a �ekat, 
až B�h ke mn� promluví a �ekne: „Georgi, už jdi!“ Ale pokud je m�j 
vztah s Kristem správný, B�h bude moci plynout skrze moji nádobu 
a dotknout se jiné nádoby. Znáte p�íb�h v knize Skutk� o Petrovi 
a Janovi, když se šli do chrámu modlit. Je o tom i písni�ka, kterou d�ti 
rády zpívají, já ji mám také rád: 

Petr a Jan se šli modlit a potkali cestou chromého. 
Ten je prosil o almužnu a tohle mu Petr �ek‘: 
„St�íbro a zlato nemám, však, co mám, to ti chci dát. 
Ve jménu Ježíše Nazaretského dej ruku, povsta
 a cho�!“  

Musíte mít to bohatství, abyste ho mohli n�komu dalšímu p�edat. 
Nem�žete se s n�kým pod�lit o spasení, pokud jste ho sami nezakusili. 
Nem�žete dát vysvobození, pokud jste sami vysvobození nep�ijali. 
Musíme být svobodní a volní od blok�, od v�cí, které nám brání. 
A musíme Božímu Duchu dopustit, aby skrze nás plynul.  

B�h jednal s ur�itými oblastmi v mém život� a v��ím, že chce s t�mi 
oblastmi jednat také ve vašich životech, protože jsem sou�ástí církve 
Kristovy a vy jste také sou�ástí Kristovy církve pouze skrze krev Krista. 
„Pakli� chodíme v sv�tle, jako on jest v sv�tle, obecenství máme vespolek, 
a krev Krista Ježíše Syna jeho o�iš�uje nás od všelikého h�íchu.“ 
(1Jan 1:7) Kristova krev nás o�iš�uje od každého h�íchu. Pot�ebujeme být 
osvobozeni, brat�í, pot�ebujeme být o�išt�ni krví Kristovou. Pokud do-
pustíme zran�ní a urážky a v�ci, které jsou kamenem úrazu, zavíráme 
dve�e vztahu s bratry a sestrami. Pamatujte, že pouze skrze pýchu p�ichází 
svár. (P� 13:10)  

Vzpomínám na jednu konferenci, kterou jsme m�li p�ed lety. Vid�l 
jsem tam Božího služebníka, který s n�kým mluvil (nevím, co bylo s tím 
�lov�kem v nepo�ádku, byl to bratr v Kristu), a najednou za�al toho �lo-
v�ka slovn� napadat. Vid�l jsem, jak na to ten bratr v�bec nereagoval. 
Vzal to jako Ježíš, nereagoval na to. Vzal to na sebe jako Ježíš. Já jsem to 
tehdy tak neum�l, a tak jsem se ho potom na to zeptal. �íkám mu: 



13 

„Brat�e, vid�l jsem, jak t� ten druhý napadl, jak na n�j p�išel n�jaký duch 
a vyložen� se na tebe obo�il. Žasnu nad tím, jak se ti poda�ilo s tím nalo-
žit, nenechat se tím n�jak rozhodit.“ A ten bratr mi �ekl: „Brat�e Georgi, 
bylo to jako voda, která ste�e po mastném kachním pe�í.“ Víte, pro� voda 
stéká po zádech kachny? Kachny se totiž mažou, mají mazovou žlázu, 
a vlastn� si pe�í impregnují olejem.  

Vím, že m�žeme být jako Ježíš, když budeme napln�ni Jeho 
Duchem svatým. Ale stejn� tak vím, že musím �init pokání, že se musím 
zbavit v�cí, které se m� tak lehce p�ichytí. Protože musíme b�žet b�h, 
který je p�ed námi, a p�itom se dívat na Ježíše, na v�dce a dokonavatele 
naší víry.11 V��ím, že B�h chce p�inést vysvobození a uzdravení do život� 
lidí, do vztah� manžel� a manželek, do domov� a také do celých shro-
mážd�ní. A když se poko�íme, když Boha poprosíme, aby od
al každý 
kousek lidství, B�h to ud�lá. Vím, že mi B�h �íkal, že jsem t�lesný. 
Otázka zní: Je i ve vás n�jaká t�lesnost? Pokud to s Bohem myslíme 
vážn� a budeme se Ho ptát a opravdu od N�j budeme chtít slyšet, ukáže 
nám, z �eho máme �init pokání.  

Skon�ím citací z Joba. Když Job �inil pokání, B�h mu požehnal. 
Víte, B�h s Jobem naložil velmi tvrd�, protože ho miloval. A m�jme na 
pam�ti t�i Jobovy p�átele. Moc dobrého Jobovi nep�inesli, moc mu nepo-
mohli. P�e�tu ješt� pár verš� a pak skon�ím. Ve 42. kapitole Joba 
v osmém verši, po tom, co �inil pokání, se píše: „Protož nyní vezm�te 
sob� sedm volk�, a sedm skopc�, a jd�te k služebníku mému Jobovi, 
abyste dali ob�tovati ob�t za sebe, a služebník m�j Job, aby se modlil za 
vás. Nebo jist� obli�ej jeho p�ijmu, abych neu�inil s vámi podlé 
bláznovství vašeho; nebo nemluvili jste toho, což pravého jest, o mn�, tak 
jako služebník m�j Job.“ Víte, brat�í, pamatujte si, my jsme vždycky 
vykazatelní a odpov�dní nejprve Bohu. M�žete mít z 99,9 % pravdu, 
a p�esto se mýlit. B�h s t�mi v�cmi naložil správným zp�sobem a poté, co 
jednal s Jobem a volal ho k odpov�dnosti, p�išel za t�mi t�emi p�áteli, 
nenechal je na pokoji a �ekl jim: „Tak a te� se seberete a p�jdete za 
Jobem a budete ob�tovat a on se za vás bude modlit, abyste nezahynuli 
pro své bláznovství.“ Dovedete si p�edstavit, jakým zp�sobem museli 
p�ijít p�ed Joba? A 10. verš: „Navrátil také Hospodin to, což odjato bylo 
Jobovi, když se modlil za p�átely své, tak že což m�l Job, rozmnožil to 
                                                           
11 Žid�m 12:2 – „Pat�íce na v�dce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo p�edložené 
sob� radosti strp�l k�íž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici tr�nu Božího.“ 
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Hospodin dvénásobn�.“ Když se modlil za své p�átele. B�h ke mn� 
promluvil a �ekl mi, že se musím modlit za své bratry a sestry a musím se 
za n� modlit se srdcem Ježíše Krista. Ne modlit se a �íkat to, co si 
myslím, že pot�ebují, ale poslouchat Božího Ducha, jak za n� dává 
p�imlouvat.  

Poslední v�c, kterou chci �íct, je, že pokání má svou odm�nu. Víte, 
B�h odm�nil Joba p�irozen�, ale jsou poklady v duchu, které jsou nesrov-
natelné s poklady na zemi. Nebo� Boží království není pokrm ani nápoj, 
ale spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém (�ím 14:17). Tak to je, 
v Duchu svatém. Chvála Pánu. B�h vám požehnej, brat�í. B�h vám 
požehnej. 


