JAK ZVÍT ZIT NAD RODOVÝMI
DUCHY
CECIL duCILLE
(Tulsa, Oklahoma, USA, 2004)

Jsme Bohu vd ní, že nás znovu zve k prost enému stolu. Jsme už
dlouho na svatební hostin , ale n kte í z nás ješt nejsou pln nasyceni.
Všichni pot ebujeme být naprosto napln ni Bohem, nasyceni Boží
plností. Halelujah. Nem žeme se uspokojit, po ád nemáme dost. Chceme
víc a víc, dokud z nás Boží sláva neza ne vyv rat. Halelujah.
Otev eme si Písmo v knize Zjevení. Mluvili jsme o t ch, kdo zvít zí, a nad ím musí zvít zit. Nyní musíme zvít zit nad rodovými duchy,
kte í p sobí zkázu ve sv t . Tito duchové p edk jsou vále ní duchové,
cht jí s lidmi bojovat, srazit každého k zemi. P sobí skrze nás, v tom tkví
ta potíž. Nechci, aby démon používal moje t lo. Moje t lo musí být
zasv ceno Bohu, odd leno Jemu samému, aby ho používal B h. Nechci,
aby se o mé t lo B h s n kým d lil. B h ekl: „Stvo ím nové nebe
a novou zemi...“ – všimn te si, že te ukazuji na sebe, na kus hlíny, který
jsem – „...v níž p ebývá spravedlnost.“ (2Pt 3:13, Iz 65:17) Halelujah. To
znamená, že ve stávajícím nebi a na stávající zemi je obojí, kousek spravedlnosti tady a tam a n kdy zas trochu h íchu. A když neh ešíme,
d láme chyby. Víte, že jsou h íchy a jsou chyby? „Každý, kdož se narodil
z Boha, h íchu ne iní.“ (1J 3:9) Nikdo z nás, kdo se narodil z Boha, nemá
schopnost spáchat h ích. My do h íchu pouze padáme. Chápete ten rozdíl? Slovo „spáchat“ je v e tin sloveso v inném tvaru. To znamená, že
je to n co, co musíte ud lat vy, vyjad uje to aktivitu. Není to n co pasivního, co se vám jen tak stane, co se vám p ihodí. Když lov k spáchá
h ích, u iní ho zám rn , z vlastního rozhodnutí. Boží syn, který má
v sob Božího ducha, nem že spáchat h ích omylem. Pokud spáchá h ích,
nenarodil se z Boha. Toto si musíme vyjasnit d íve, než p jdeme dál
k aktivit démon . Halelujah, Ješua.
Vra me se do Jana, toho, který lehal na Ježíšových prsou. Jsou zde
zapsány velmi hluboké v ci. První Janova 3:1: „Pohle te, jakou lásku dal
nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli.“ Abychom byli nazváni – to
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znamená, že nejprve jsme nebyli Boží synové. Narodíte se znovu a íkáte,
že jste se zrodili z Boha. To znamená, že váš tatínek je te B h. A p esto
nacházíme verš, kde se mluví o adopci.1 Jak se m žete narodit jako dít
do rodiny a pak být adoptováni? Víte, o em to mluví? Když se znovuzrodíte, znovuzrodí se vaše duše. Vaše duše byla mrtvá a obživla
novým narozením, duše je nová. Amen? Ale po ád je ve vás mrtvá v c.
Co to je? T lo. T lo nem že být Božím synem, ledaže by je B h adoptoval do Boží rodiny. Takže adopce znamená vykoupení t la. T lo musí být
vykoupeno z t lesnosti. T lo m že být natolik vykoupeno, že bude
poslouchat ducha. Vaše t lo nemusí poslouchat t lesné p irozené zákony.
Vaše t lo má moc se vymanit p irozeným zákon m a fungovat podle
duchovního zákona. Chápete? P edstavte si bratra, který k til, tím pádem
se opozdil a nestíhá další sch zku. Když dokon il k est, vžžuum…, jeho
t lo bylo vzato pry a p istálo jinde. (Sk 8:38-40) Možná tomu nerozumíte, nikdo ho nevid l let t na další sch zku jako Supermana a ne íkal:
„Podívej, tam letí…“ Jak se tam dostal? Byl p enesen do ducha a v duchu
m žete být tam, kde si pomyslíte. Bác…, a byl tam! Neposunul se z místa
A do místa B. Byl prost vytržen. Lidé mluví o vytržení, a nerozumí, co
vytržení znamená. „Rapture“ je staré anglické slovo vycházející z ko ene
„rapt“, a to znamená být v extázi, vyzdvižen do extatického stavu bytí.
Když B h íká, že vás vytrhne, mluví o tom, že vás vytáhne z t lesné
oblasti do duchovní. Takže ten lov k zmizel z t lesné oblasti a objevil se
v duchu a zase se objevil v t le na jiném míst . Amen.
Pokud jsme toto pochopili, m žeme te porozum t Janovi. „Nejmilejší, nyní synové Boží jsme.“ (1J 3:2) Jakou lásku nám to B h projevil,
že nás nazval Božími syny! „Proto sv t nezná nás, že jeho nezná.“
(1J 3:1) Ne ekejte od sv ta, že vám bude rozum t. Nebudou vám rozum t, protože nechápou Ježíše Krista, a vy se chystáte chodit v zázracích.
Ne íkám, že budete init zázraky, ale že budete chodit v zázracích. Protože B h ekl, že v ur ený as dá moc svým dv ma sv dk m. P eložím
vám to. Jinými slovy ekl: „Dám moc T lu Kristovu.“ Amen. ekl:
„Žádný lov k jim nebude moci ublížit.“ N kdo vás p ijde zatknout
a sho í. – Ano, Bible íká, že je spálí ohe . T i a p l roku nebude v jejich
moci se vás dotknout. A pak vás najednou B h vrátí zpátky na p irozenou
rovinu a zajmou vás. (Zj 11) Protože ani Ježíše nemohli zabít, dokud se
jim sám nevydal na smrt, když Ho p išli zatknout. Už jste n kdy
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íman m 8:23 – „A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my také sami
v sob lkáme, zvolení syn Božích o ekávajíce, a tak vykoupení t la našeho.“
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p emýšleli o tom, pro nezajali u edníky? Petr vytasil me , usekl vojákovi ucho a nikdo ho neprobodl. Všichni m li me e, byli to vojáci p ipravení prolévat krev. Pro Petra nezabili? Nemohli se ho dotknout. Ježíš
ekl: „Nechte je jít.“ A ve chvíli, kdy zavolal Boží jméno…
…B h poslal Mojžíše, aby mluvil k faraonovi. Mojžíš se ptá:
„A kdo mám íct, že m poslal?“ B h mu odpov d l: „ ekni faraonovi
HAYAH, HAYAH. Já jsem, Já jsem.“ A tak šel a ekl to faraonovi.
Faraon nev d l, co d lat. Ale když Ježíš ekl: „Já jsem, já jsem,“ padli
všichni na zem. Amen. V ím, že když Ježíš vrátil Malchusovi ucho, ten
lov k už nikdy nebyl stejný jako p ed tím. Že B h k n mu skrze to ucho
promlouval. Zaru uji vám, že Malchus se stal jedním z Ježíšových
u edník . Není možné, aby vám B h dal ucho, které Ho neslyší. Malchus
m l od té chvíle problém.
„Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co
budeme.“ (1J 3:2) Nikdo z vás nevíte, co jste. Bre íte nad sebou, žijete
v prachu, díváte se dol , místo abyste hled li vzh ru. Nevíte, kdo jste, co
jste. Opravdu nevíme, co jsme. Nikdy jsme nevid li Božího syna. Slyšeli
jsme o tom, ale nikdy jsme žádného nevid li. Pro p edstavu: Jan byl v den
Pán v duchu. Jan nemohl Syna Božího vid t jinak, než že byl v duchu.
To znamená být vyzdvižen do vyššího rozm ru, vyšší oblasti, na vyšší
frekvenci. Víte, Boží oblasti jsou na r zných frekvencích. Tady ten st l –
moje ruka jím neprojde. Ale kdybych byl v jiné oblasti než je tato, moje
ruka by prošla skrz tu desku. Amen. Je to jednoduché jako abeceda. Musí
tu být n jaký elektriká , který rozumí tomu, co íkám. Do této místnosti
proniká ur itá frekvence a ješt další frekvence a my to necítíme, nijak se
nás to nedotýká, je nám to jedno. Postavíte sem televizi a zapnete ji.
Najednou slyšíte a vidíte, že se d je spousta v cí. V té samé místnosti,
kde se nacházíme… Ale protože nás B h vybudoval na jiné frekvenci,
neslyšíme ty zvuky, jsou nám jedno. Víte, co myslím. A tak r zné Boží
oblasti jsou r zné frekvence, na nichž B h postavil r zné v ci. Už jste
n kdy p emýšleli o tom, kolik t ch frekvencí je? Jsem v supermarketu
a tém každý druhý lov k má n co malého u ucha a povídá si. Nastaly
dny, kdy lidé trpí samomluvou. Ten lov k mluví sám se sebou…, aha,
on má vlastn mobil. Tisíc lidí kolem n j má mobil a každý s n kým
mluví. Nijak se to nezamotá, velmi z ídka, protože je k dispozici tolik
frekvencí, tolik, že každý m že mít telefon a ješt zbudou…
My zkrátka nevíme, co jsme. Ale víme, že když se Ježíš zjeví,
budeme jako On, protože Ho uvidíme takového, jaký je. „Nejmilejší, nyní
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synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když
se okáže, podobni jemu budeme; nebo vid ti jej budeme tak, jakž jest.“
Ježíš je nyní v této místnosti, ale my Ho nevidíme. P sobí v nás a skrze
nás, a my Ho nevidíme. Proto namísto p íchod Pán bychom m li íkat
objevení se, odhalení Pán . Protože jednoho dne se nám zjeví. Pro myslíte, že se nám zjeví? Protože budeme vyzdviženi a budeme jako On.
Budeme vyzdviženi tam, kde je On, a tak Ho uvidíme. Není to jednoduché? Je to tak prosté. Kdyby n kdo z vás tady, kdokoli z vás, vystoupil do
té oblasti, najednou by vid l v ci, které ostatní nevidí, nemají schopnost.
Vid l by r zné duchy, a o to jde. Pán nám n kdy požehná tak, že spíme,
a protože spíme, spí naše t lesná ást, ta mysl, která operuje na nízké
frekvenci. Kdybychom naši mysl sledovali, je jako šnek… Snažíte se
myslet, a jste pomalí jako šnek. Než n co sta íte vymyslet, než se to
vyno í z vašeho podv domí, ábel už ví, co si myslíte. A proto když p ijde kníže ábelské, dokáže vás p e íst do v tší hloubky než pr m rný
duch. Pr m rný duch je na nižší frekvenci než ábelské kníže.
Vzpomínám si, jak jsem m l jednou v noci vizi, která mi umožnila
vid t ábla. Poslal ducha, aby m otravoval. Když jsem vid l toho ducha
p icházet, vid l jsem ho totiž hned od chvíle, co byl vyslán, za val jsem
na n j a rozcupoval ho. Držel se za b icho jako n kdo, kdo dostal zásah.
Víte o tom, že zá e Boží slávy vyst eluje z vašeho života jako kulka?
Znáte Hv zdné války? Ten, kdo to vymyslel, musel mít pon tí o tom, jak
to funguje. Vaše zbra m že být p esná, když vy sami jste p esní v duchu.
Když se poddáte Bohu, získáte takovou p esnost, že když k vám p ijde
duch, promluvíte slovo, a to mu dá okamžit ránu. Vid l jsem, jak se skril a prchal. Najednou ohe – sho el zásahem Boží slávy, která vyšla
z lov ka. Proto n kte í lidé nesnáší k ik, když se k i í na duchy. Víte, já
nekážu k i ení, ale k i ím. Ten k ik musí vyjít z Boží energie, která vámi
projde a je provázená k ikem. Když vyk iknete, démonského ducha to
zasáhne, dá mu to ránu. Pokud jsme lidé, kte í chodí v duchu, ti duchové
z stanou venku a po kají si na nás. Nemohou vstoupit do místnosti, kde
jsme se shromáždili v Bohu. Amen. Protože Boží sláva vyza uje z vás
všech. Amen. Já te rozn cuji vaši mysl Božími v cmi, a v této místnosti
je energie, kterou oni neustojí, roztrhala by je, a tak se drží venku. Chvála
Pánu.
Takže zp t k Janovi. Jen vám vysv tluji r zné oblasti Boží. „Nyní
synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo…“ – všechna sláva je v oblacích
a temné mraky zakrývají Boha. My jsme ty mraky – copak to nechápete?
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My jsme ty mraky, které zakrývají Boha. B h je v nás, a nikdo to nevidí!
Amen! Sláva, kterou nikdo nevidí. Vy ji musíte uvolnit. N kdy je t eba
rozjímat: Ó Bože, Pane, a se ze m dnes ve er uvolní pomazání, aby
Tv j lid mohl být dnes požehnán. Ó Bože, Pane, ud lám pro Tebe cokoli,
dávám se ti te cele, jen a se, prosím, zjeví Tvoje sláva. Amen! Když se
tam dostanete, sláva vyst elí a duchové vás nebudou moci vystát.
Vzpomínám, jak jsme šli na shromážd ní s jedním z vašich velkých
prorok . Polykáte jeho materiály, jdete za ním, a ten lov k je
v okultismu. Nezná Boha, ale je jedním z nejv tších prorok , kte í kážou
Americe a sv tu. P ijedu do Afriky a tam se m ptají, jestli znám toho
velkého proroka. eknu vám svou zkušenost s ním. Šli jsme na shromážd ní v Minneapolis a tento lov k byl ve shromážd ní. Nikdy jsem ho
p edtím nepotkal, neznal jsem ho. Požádali m , abych mluvil slovo.
Jakmile jsem za al, toho muže to roz ílilo, a než jsem skon il, byl úpln
bez sebe vzteky. Trvalo to dvacet minut. Sotva jsem se posadil, vysko il
a za al mi zlo e it. ekl: „Tento lov k odnikud…“ V život m nevid l,
a za al jim íkat, že jsem k ni emu, že kážu n jaké zastaralé doktríny. Že
mluvím n jaké zastaralé kázání, které jsem sebral kdoví odkud, a te je tu
tím krmím. Že m nemají poslouchat. Rozhlédl jsem se kolem a všichni
muži se postavili na jeho stranu, krom toho, se kterým jsem p išel, jednoho mladíka a mladého pastora sboru v Kansas City. Ti t i nikdy docela
nepadli. Bylo to tak zlé, že jeden z muž se zvedl a za al mi taky zlo e it.
A tak m proklínají a já tam sedím a rozjímám, zjiš uji, co jsou za .
Neuv domují si, že proklínat m m že jedin ten, kdo je z ábla. Nem žete m ude it, ledaže byste byli z ábla, zvlášt když m v bec neznáte.
Amen. Uv domil jsem si, že je m j duch pobou il. Halelujah. Pán mi
ekl: „Nehýbej se, nic ned lej, neodcházej.“ Protože oni mi zlo e ili, aby
m odtamtud vypudili. Ale já jsem z stal sed t a jeden lov k ekl: „To je
úžasné, že bratr duCille neodešel.“ Tak jsem tam dál sed l a další dva
velcí proroci – jednoho z nich znám, o druhém jsem jen slyšel, protože je
velmi známý po celých Spojených státech – poslali toho dne psané poselství, ve kterém stálo: Omlouváme se, že nem žeme p ijet, ale jestli na
toto shromážd ní n kdo p ijde a ekne, že Ježíš Kristus p ijde brzy, v zte,
že ten lov k ani to slovo nejsou z Boha. Protože Ježíš ur it nep ijde
v nejbližších t iceti i více letech. Ti mi také dokázali, že z Boha neslyší.
Rozumíte? Takže frekvence, na níž operujete, je zjevná v duchovním
sv t . Kdyby sem p išel okultista, nemohl by tu vydržet. Boží moc by ho
vyvád la z míry. Když jsme byli v Africe, na naše shromážd ní p išel
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arod j, aby ho narušoval. Na konci shromážd ní se strašn divil: „Co se
to stalo, shromážd ní už skon ilo?“ „Ano, už je konec.“ „To snad není
možné, ten lov k m uspal!“ Prospal celé shromážd ní, neslyšel ani
slovo.
V zte, kdo jsme – jsme Boží synové. Nevíte, kdo jste, ale m li byste
d kovat Bohu za to, co jste. V it, že jste Boží synové. Nevíte, co jste, ale
až se Ježíš zjeví (jinými slovy: kdykoli Ježíše uvidíte), za nete vid t sebe.
Ježíš bude vaše zrcadlo. „Víme pak, že když se okáže, podobni jemu
budeme.“ Já jsem Ho neznal, byl jsem celý život h íšník. Nebyla to zas
tak dlouhá ást života, byl jsem ješt mladý a Ježíš Kristus ke mn p išel.
Když m Ježíš zbavil ducha vále nictví, bojování, vzal mi mou zbra ,
kterou jsem m l pod postelí. Vzal mi to všechno a ekl mi: „Musíš být
Boží.“ Nikdo mi nemohl vzít mého boha, ledaže by to byl sám B h. ekl
jsem: „Protože jsi B h, chci, abys za mnou p icházel každý den, abys m
vyu oval.“ A B h odpov d l, že p ijde. Za al chodit do mého pokoje
a vyu oval m . Všechno m za alo opoušt t, všechny lidské, p irozené
vlastnosti. Opustila m touha po jídle. Amen. V bec nevím, co jsem ten
rok jedl. Nehladov l jsem, byl jsem opravdu požehnán Ježíšovou p ítomností. Zjistil jsem, že za ínám vid t sám sebe se vším, co ve mn je,
a když jsem toho ho ce litoval, B h m ut šil. B h m ut šil a vysvobodil
m a ekl mi: „Z toho jsem t vytáhl, z hluboké propasti, která byla tém
bezedná.“ Ukázal mi, že jsem byl vysvobozen z této propasti. Amen.
Za al jsem Mu d kovat, za al jsem Ho chválit, protože jsem vid l Ježíše
a vid l jsem sebe. Zjistil jsem, jak jsem nicotný. Když vidím lidi, jak se
vytahují a íkají o sob , jak jsou úžasní, co všechno íkají a d lají, je mi
jich líto. Nikdy se nevid li, nikdy nevid li Ježíše. Když uvidíte Ježíše,
cítíte se pod psa. Cítíte se p itla eni do zem , protože On je vysoko nad
vámi.
„Když se okáže, podobni jemu budeme.“ Budeme jako On.
„A každý, kdož má takovou nad ji v n m, o iš uje se, jakož i on istý
jest.“ (1J 3:3) Rozumíte tomu? Když máte nad ji slávy, ta nad je se
prolamuje do vašeho života skrze Ježíše Krista. Když máte nad ji slávy,
budete se o iš ovat, nedovolíte lži, aby p ebývala ve vašem život ,
nedovolíte žádné takové v ci, aby se na vás uchytila, zap sobila na vás.
Pokaždé, když sami sebe p istihnete ve h íchu, p jdete k Bohu a eknete:
„Nenávidím to, nechci to, vezmi to ode m . Protože syn Boží neh eší.“
t me dále: „Každý, kdož iní h ích, iní proti zákonu; nebo h ích jest
p estoupení zákona.“ (1J 3:4) Víte, h ích je v Bibli popisován dv ma
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zp soby. H ích je p estoupení zákona a h ích je absence spravedlnosti.
íkáte, že budete svatí, že budete ti nej istší svatí na sv t . Vezmete si
n jaké prášky na spaní a lehnete si do postele. Neh ešíte. V bec ned láte
nic špatného, ale ekn te mi, kolik jste u inili spravedlnosti? Takže pro
n koho je h ích p estoupení zákona, a když nep estoupí zákon, je bez h íchu. Ale spravedlnost znamená init Boží v li. Chápete to? Amen!
Musíte být spravedliví v tom, že budete init Boží v li, a ne jen být spravedliví v tom, že ne iníte h ích. „A víte, že on se okázal proto, aby h íchy
naše s al, a h íchu v n m není. Každý tedy, kdož v n m z stává (to znamená z stával, z stává a bude z stávat), neh eší.“ (1J 3:6) To je sloveso
v inném tvaru, znamená: nepáchá aktivn h ích. Nem žete páchat h ích,
pokud jste se narodili z Boha. To neznamená, že nem žete upadnout do
h íchu. „Ale každý, kdož h eší (v dom , svévoln spáchá h ích), nevid l
ho, aniž ho poznal.“ O tom jsem p edtím mluvil. Když h ešíte, je to proto,
že nejste znovuzrozeni. Pokud jste se znovuzrodili, nem žete h ešit.
Pokud máte otázky, bude prostor na konci.
Vra me se do Zjevení 12:11: „Ale oni zvít zili nad ním skrze krev
Beránka, a skrze slovo sv dectví svého.“ Dv zbran , kterými porazíme
ábla. Když použijete slovo svého sv dectví, nemusí být n kdy dostate n mocné. Když máte co do in ní s knížaty temnoty, nemusí to sta it.
Tehdy musíte vytáhnout svou atomovou bombu a odpálit je krví Ježíše
Krista. Na sv t neexistuje síla, která by m la v tší energii a více života
než krev Ježíše Krista, protože krev Ježíše Krista zvyšuje svoji moc podle
mocnosti, které elíte. Pamatujte, že život našeho všemocného Boha je
v krvi Ježíše Krista. Krev Ježíše Krista je duchovní podstata, p ítomná
v této místnosti. Amen. On ekl, že ji m žete získat, když budete vzývat
jméno Pán . Jinými slovy, musíte se natáhnout vzh ru, abyste ji stáhli
dol k vám, protože se nacházíte v nižší oblasti než tato krev Ježíše
Krista. Halelujah.
Takže krev Ježíše Krista je zbra , nejsiln jší zbra v našem arzenálu. Žádná moc jí neodolá. Krvi jsme v novali celé minulé shromážd ní.
Kdo jste to neslyšeli, po i te si záznam, protože v ím, že to byla
Duchem vedená promluva. Nem l jsem v úmyslu mluvit o t chto v cech,
nevím, kam sm uji, jen spo ívám v Hospodinu, stoupnu si a B h skrze
m za ne mluvit. Takže opravdu p esn nevím, co dalšího p ijde. N které
fráze, které íkám, jsem použil poprvé, p edtím jsem je neznal. A to je dar
Božího ducha mn a církvi. N kdy jsem unavený jako pes, a ím jsem
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unaven jší, tím lépe to funguje, protože se uvolním. Nevím, co mám íct,
a Boží duch m použije. Amen, halelujah.
Jak jsem ekl, krev Ježíše Krista je mocná zbra , kterou nám B h
dal nejen k sebeobran , ale k ochran církve. Protože B h tvo í armádu,
aby bránila církev. Když vyšla Gedeonova armáda, bylo jich asi n jakých
t iat icet tisíc, a B h ekl: „Ne, je jich moc, nem žu jich tolik použít.“
íkám vám, že B h nem že použít celou církev, protože by se d lo p íliš
mnoho chyb. B h chce elitní jednotku, která se cele vydá Bohu, stoprocentn . Pak si B h za ne tuto skupinu používat. Jmenuje se „spole enství
prvotin“. Tato skupina má dojít vzk íšení d ív než všichni ostatní. Jsou
Bohem ur ení, aby vstali první. Abyste mohli být vzk íšeni, musíte nejprve zem ít. Amen. To znamená, že jsou mezi námi tací, kterým useknou
hlavu. Sekání hlav… Už jste si všimli, jak se toto téma stává populární?
...Když jim useknou hlavu, oni ji zvednou, nasadí si ji zpátky a eknou:
„Hej, tady jsem!“ A to je úpln odrovná, protože to je zpráva, kterou chce
B h lidstvu p edat: „Já jsem B h, já jsem vzk íšení a život!“
Ježíš jim ekl: „Já jsem vzk íšení i život.“ Ale oni si to pot ebovali
dokázat – zabili Ho, a aby si byli jistí, že je opravdu mrtvý, p ivalili
k hrobu kámen, zape etili hrob, postavili tam stráže, aby Mu zabránili
zase vstát. Halelujah. Amen. A když znovu vstal, císa a všichni ti lidé
dob e v d li o tom, co se stalo. Protože On byl vzk íšen navzdory všemu,
co ud lali. Amen. Když vyšel z hrobu, Jeho roucho tam z stalo složené.
Nepot eboval ho, protože roucho, které m l, bylo z oblasti nízké frekvence, už Mu nesed lo. Halelujah. Kdyby se ho snažil obléknout, spadlo
by z N j, protože bylo na nízké frekvenci a On byl na vyšší frekvenci. Byl
od n, na té frekvenci jsou lidé oble ení. Duchové jsou oble ení. Jsou
i nazí duchové a Písmo se o nich zmi uje.. Víte, co je myšleno t mi
nahými duchy? Duše, která je nahá. To znamená, že je v pekle.
Apoštol Pavel íká, abyste nebyli nazí. B h vám zap j í od v,
dokud neobléknete své t lo. ekl, že vám p j í t lo, dokud neobléknete
to své. Takže svatým v nebesích bylo zap j eno duchovní t lo. Dále je
v nebi t ída t ch, kte í mají své p irozené t lo, jež bylo vyzdviženo (nap .
Enoch, Eliáš). Rozumíte brat í, že je ješt jiná t ída k es an , Božích
syn ? Jedna t ída jsou ti, kte í mají vlastní t la, další t ída ti, co mají
zap j ená t la, pak je t ída and l , kte í nikdy t lo nem li, nemohou používat t lo, nepot ebují je. Amen. Kdy padlí and lé padli? Nepot ebovali
t lo. Nejhorší, co m žete padlému and lu ud lat, je dát mu t lo. Satan si
zahrává s t lem, mnohým lidem se ukázal v t le. To bude jeho kone ný
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pád, až ho n kdo chytí v tom t le, vyžene ho a pošle do propasti. Spoutá
ho a pošle do propasti. Pro to všechno íkám? Je toho n jak moc. Halelujah. Duch, který k vám p ijde a vy ho vidíte, je oslabený. Dostal se na
tak nízkou frekvenci, že ho vidíte. Když ho v tu chvíli napomenete, zasadíte mu t žkou ránu. Rozumíte mi?
Vra me se k tématu. Mluvíme o vít zení, p ekonávání. Nad ím
musím zvít zit? Co musím p ekonat? Musím zvít zit nad svým otcem,
svou matkou a svými p edky, musím je p ekonat. Pro je to nutné? Protože mi zanechali d dictví p ímo v mé krvi, vložili do m sv j obraz.
lov k h ích je ve mn . Narodil jsem se v h íchu, v nepravosti m
po ala má matka. (Ž 51:7) Jsem vytvo en k obrazu svých p edk , adamovská povaha je ástí mého bytí. Mám v sob touhu, která žádá zemské
v ci. Amen. Halelujah. Muži touží po ženách. Ženy touží po mužích. A to
je ta adamovská p irozenost, kterou musíme porazit. íkáte si: Brat e
Cecile, co to íkáš? B h chce, aby lov k p ekonal svou p irozenost do té
míry, že bude fungovat jen tehdy, když ji zapne. Musí fungovat, jen když
ji zapnete. Musíte být schopni ji vypnout. eknu vám pro . Blíží se doba,
kdy t uv zní, brat e, budeš ve v zení pro evangelium. A oni pošlou
nahou ženu a zamknou ji tam s tebou – to se d lo v Rusku, a mnoho brat í
padlo. Mnozí brat i padli. Amen.
Když jsem byl mladý, B h m za al vyu ovat a ekl mi (Víte, jsme
ješt d ti, ale m žeme to pochopit.): „Nahá žena není víc než nahý pes
nebo prase nebo n co jiného.“ Zp sobil, že jsem se vypnul. Slyšíte m
pánové? P im l m vypnout se. Jednou jsem spal ve své posteli, vlastn
ne ve své, hodn jsem cestoval a spal všude možn , zrovna jsem p espával u n koho v dom . Vzbudil jsem se s pocitem, že m n co dusí.
Nemohl jsem se probrat, byl jsem strašn unavený. Když jsem se kone n
probral, uv domil jsem si, že se dusím a že na mn leží t žká váha. Když
jsem kone n p išel úpln k sob , zjistil jsem, že na mn leží žena, nahá
žena. První pocit, který m zavalil, byl hn v. První emoce, která se ve
mn probudila, byl hn v. ábel snad o mn nemá žádné mín ní. Myslí si,
že jsem n jaké smetí, které m že pokoušet nahou ženou. Hn val jsem se.
Samoz ejm jsem ji set ásl. Stálo m to však církev. Ano, tolik ji rozzuilo, že jsem ji odmítl, že b žela do církve a zp sobila poprask.
Dovolte mi íct n co o proroctví. Ta žena byla jednou z nejlepších
proroky . Její proroctví byla nejp esn jší, jaká jsem kdy slyšel. N kdo
vstoupil do dve í a ona byla schopná íct, co má ten lov k v srdci, co
d lá a podobn . Celá církev na ní byla závislá. B h to cht l zastavit.
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Amen. Když toto ud lala, samoz ejm o tom nikdo nev d l, já jsem to
nikomu ne íkal. Jen její bratr ležel na vedlejší posteli a mám podez ení, že
možná vid l svou nahou sestru, jak opouští pokoj. Ale to nevím jist ,
dodnes to nevím a neptal jsem se na to. Chápete? Ale co se pak stalo. Ta
žena m la nadále vize, p inášela sny, ale všechny její vize a sny najednou
za aly být proti n komu namí ené. Nejd ív vid la m , jak sedím nahý ve
shromážd ní. Nep išla a ne ekla mi to, ale šuškala to kolem. A pak jednoho dne p išla do církve, podíval jsem se na ni, ale nevid l jsem ji, protože m la p ed obli ejem velký oblak temnoty. Podíval jsem se na další
sestru, další temná koule, a hned jsem v d l, že jí to ekla. Pokra ovaly
v tom, dokud nepodkopaly celou církev. Pak šly ven a ekly to h íšník m.
Lidé p icházeli do té doby do shromážd ní a byli požehnaní, od té chvíle
se neukázali. Ob tu církev zni ily, a ta žena si p itom myslela, že d lá
spravedlivou v c. Šel jsem za Bohem, byl jsem úpln zni ený, šel jsem
k Bohu a modlil jsem se: „Pane, Bože, zachra ji. Zachra jejího snoubence, zachra je.“ B h mi ukázal obraz. Vid l jsem soudce. Nevím, jak
se to d lá u vás, ale v britském soudnictví, když se soudce chystá vynést
ortel smrti, vezme erný epec, nasadí si ho, vezme erné pero a píše rozsudek. ekne: „Budeš viset, dokud smrtí nezem eš!“ a zlomí to pero.
P esn tuto scénu jsem vid l. Pokaždé když jsem zav el o i: Budeš viset,
dokud nezem eš! ekl jsem: „Ó Bože, smiluj se nad nimi.“ Ale B h mi
ekl: „Už se za n nemodli.“ Co myslíte, že se stalo? Bylo to strašné.
Pro to všechno íkám? Muži a ženy se musí dostat na místo, kde
Ježíš Kristus prostoupí jejich bytost, tak aby nemohli být pokoušeni. Vaše
žádosti jsou pry , nechcete nic, co není z Boha. Jediné, po em toužíte,
jsou v ci z Boha. Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem byl jako mladík
pok t n Duchem svatým. Kle ím na kolenou, Duch Boží na m padl
a za al jsem mluvit jazyky. Nev d l jsem, o co jde. Nem l jsem potuchy
o tom, co jsou jazyky, nev d l jsem, že B h n co takového d lá. Nev d l
jsem, že Ježíš do m vstoupil. Tak jsem se modlil a najednou jsem za al
mluvit n jakou divnou e í, vyd silo m to: „Bože, co to je? Asi jsem se
zbláznil, Bože, pomoz mi!“ Další v c, která se mi uprost ed toho p ed šení stala: byl jsem zády ke dve ím, a p esto jsem vid l, jak n kdo vchází.
lov k, který vešel, m l pruhovaný od v, jako v ze ský, odshora dol
jasn bílé pruhy a mezi tím erné, sv tlo, tma. Takto p išel a postavil se
nade mnou. Ztratil jsem vládu nad svým t lem, neovládal jsem kon etiny,
cítil jsem se hrozn . Pak jsem m l vizi: Velký stan a kolem stanu parkovalo mnoho aut. „Jestli p ijmeš to, co ti nabízím, u iním z tebe nejv tšího
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lé itele na sv t .“ Cítím se hrozn a íkám: „Po kej, po kej, práv jsem
mluvil s Ježíšem, a to byl nejslavn jší pocit, jaký jsem kdy m l. Te jsi
p išel ty, a cítím se hrozn . Kdo jsi? Jestli to není z Boha, nechci to,
nemám zájem.“ V mžiku zmizel. A pak se vrátil Boží duch. íkal jsem si:
Co kdybych byl jeho nabídku p ijal? M li byste duCilla s velkým stanem
a lidmi, kte í padají. Uzdravování, a žádného Boha. Jiný duch by zaujal
místo, kde m l být B h. Chápete, o em mluvíme, brat í? Prorok m že
minout Boha.
eknu vám jiný p íb h. Ježíš Kristus chodil do mého pokoje každý
den ve ty i odpoledne a mluvil ke mn až p es p lnoc. Ukazoval mi Boží
v ci. M l jsem skv lou spole nost, neznal jsem lepší. Nev d l jsem, že
B h tak nemluví s každým. Myslel jsem, že když kazatelé íkají, že B h
íká to a to a tamto… íkal jsem si, o co jsem p icházel, když jsem
takový vztah nem l. A tak B h p icházel a každý den se mnou mluvil.
Jednou za mnou p išli ty i muži z nedalekého m sta Mandeville a sd lovali mi, že jim B h ekl, aby mi vy ídili, že mám jet s nimi a p ihlásit se
na biblickou školu. Na nic jsem se Boha už neptal. Když to B h íká,
ud lám to. Tak jsem jel s nimi a p ihlásil jsem se na biblickou školu. Vzal
jsem si den dovolenou, ale sp chal jsem, abych stihl ve ty i hodiny
sch zku s Ježíšem. Dorazil jsem dom trochu se zpožd ním, vtrhl jsem
do místnosti a uvid l jsem muže stojícího ve slune ním sv tle. Jasné
odpolední slunce (nevím, jestli u vás je slunce také tak jasné jako na
Jamajce) svítilo oknem do pokoje. Ten muž stál u okna oto en zády ke
mn , vid l jsem Jeho siluetu. Když jsem vpadl do místnosti, vydechl
jsem: „Byl jsem ve škole, p ihlásil jsem se dnes na biblickou školu.“
Neodpov d l mi, ale za al se pomalu otá et. Uv domil jsem si ten
pomalý pohyb a zachvátila m hr za. N co je špatn . Když se ke mn
oto il, nebyl to ten milý Ježíš tichého ducha, na kterého jsem byl zvyklý.
Jeho o i byly jako plameny ohn , musel jsem se p ed nimi skrýt. Sotva
jsem vid l prst, kterým mi mí il do obli eje, a ekl: „Když p jdeš na biblickou školu, odmítneš m jako svého u itele.“ ekl jsem: „Ó ne, Bože!“
Padl jsem p ed N j na podlahu a to byl toho dne konec audience. Za al
jsem se strachovat: Zavrhl jsem Ježíše? Ale pak jsem p išel na jednu
skv lou v c, kterou vám chci íct. Abyste zavrhli Ježíše, nemusíte Mu
íct: „Ježíši, odmítám T .“ M žete mít samé dobré úmysly a dobrá p edsevzetí, sloužit Ježíši celou svou myslí, ale když d láte n co, co je proti
N mu, co se s Ním neslu uje, tehdy Ho odmítáte svými skutky. Skutky
mluví hlasit ji než slova.
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Takže abyste zvít zili, musíte porazit duchy svých p edk . Duchy
žádosti, zd d né po p edcích. Když jim podlehnete, budou si vás víc a víc
p ivlast ovat, až se dostanete do bodu, kdy nad nimi nebudete mít žádnou
moc. Ti duchové vás cele ovládnou. Asi se te pustím do u ení, které
n které z vás možná popíchne. Odkud se ti duchové berou? Pamatujte, že
B h nikdy nevytvo il nic zlého. Všechno, co B h u inil, bylo dobré.
Bible íká: B h je dobrý. B h je sv tlo a není v n m žádné tmy, není
v n m ani stín, je samo sv tlo. Když je B h sv tlo a je dobrý a všechno,
co bylo stvo eno, bylo dobré, když nebylo stvo eno nic než to, co stvo il
On, kde se vzali áblové? Jedno víme, že nebyli stvo eni. Nikdy je
nestvo il jako ábly. Amen? N kdo ekl „padlý and l“? Ano, ale to jsou
ti velcí áblové. Ale odkud jsou démoni? Z eho pochází slovo démon?
Nechápete, co íkám? Máte padlé and ly, íkáme jim áblové. Pak jsou
démoni, to jsou nižší duchové. Potkal jsem bláznivé démony i hloupé
démony.
Jednou v noci mi na hru sko il hloupý démon, ale já jsem to ekal.
Cht l jsem zjistit, z eho je ud laný. Ptal jsem se Boha: „Bože, ta v c m
sleduje, chodím celou noc, p icházím dom ve t i, už je skoro ráno, jdu
p es les, a ta v c je po ád za mnou. Bože, dovol, a si na n j sáhnu, a
vím, co je ta v c vlastn za . Když to za mnou chodí, musí to mít n jakou
podstatu. Cht l bych to v d t.“ A B h m p ekvapil. Rychle jsem si vzal
pyžamo, sko il do postele a za al chrápat. Kdyby ta v c m la n jaký
rozum, v d la by, že nespím. Tak jsem chrápal, nádech – výdech, a on
p išel k mé posteli. V d l jsem, že na m sko í. B h mi dal v d t, že se to
na m rozprost e a že mi nebude moci ublížit, dokud nebude stejn velký
jako já. Nevím, jak jsem to v d l, ale v d l jsem to. Tak jsem tam ležel
s rukama p ipravenýma – kdyby ten démon m l aspo trochu rozumu,
v d l by, že lov k nem že spát a p itom mít ruce v takové poloze. Mé
ruce ekaly na p íležitost, aby ho chytily. Po ád jsem chrápal. Kone n se
pohnul a p istál mi p ímo na hrudníku. Když na m p istál, bylo to jako
vrnící ko ka, úpln jako ko ka. Jako by dýchal a p itom se natahoval,
roztahoval se mi na nohy a p edl jako ko ka. Já jsem se ze všech sil snažil
v rohodn chrápat. Pochopil jsem jedno – ta v c neví, co si myslím, ne te
mi myšlenky. Kdyby to bylo ábelské kníže, v bec by nebylo snadné ho
takto oklamat, ale tenhle démon v bec netušil, že po n m jdu. Ve chvíli,
kdy se mi dostal do p ipravené ruky, jsem po n m ch apl ve jménu Ježíše.
Bylo to, jako bych chytil hada. Cítil jsem, jak se mi kroutí v rukou, zápasil jsem s ním a najednou jsem se zapomn l… Není snadné zápasit
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a p itom setrvat v duchu. Za al jsem zápasit v t le, protože m za al
zatla ovat.
B h ke mn promluvil v duchu, tak jsem za al pozvedat k íž, p emýšlel jsem o tom, co Ježíš mluvil o k íži a o krvi. Na to jsem hled l.
Proto vás prosím, brat í, kv li Bohu, jd te dom a t te Bibli znovu
a znovu, zasa te si do mysli citáty o krvi. Nestarejte se o to, jak je dostat
do svého srdce, dosta te je do své mysli, pak o nich za n te p emýšlet
a rozjímat: Srovnejte si všechno ohledn uk ižování, srovnejte si náhled
na Jeho krev, a než se tím prokoušete, bude dílo ve vašem srdci hotovo.
Budete mít svou zbra ve své pochv , budete ji moci kdykoli vytasit.
Pokud ji nemáte, nemáte co vytáhnout. Necho te na m s tím, že když
vás napadne démon, za nete vyd šen blekotat: Krev, krev, krev… To na
n neplatí. A tak jsem si vybavil k íž, t lo, které na n m viselo, krev,
která vytékala z Jeho rukou, vybavil jsem si krev, která kapala z Jeho
nohou, z boku, halelujah, a za al jsem nad ním znovu vyhrávat, dokud
jsem ho nepoložil na lopatky. Dal jsem mu lekci: Kdybys sko il na milion
k es an , na konci dne budeš v pekle a tam se nav ky smažit, nav ky,
nav ky. Nemohl to unést, vysmekl se, odplazil se do rohu pokoje a proklínal m . Když to ud lal, z úst mi vyšlo jeho jméno. Poznal jsem jeho
hlas, protože jsem toho lov ka znal.
Brat í, z lidí se stávají démoni. Sledujte charakter lov ka –
z lov ka se m že stát démon dokonce d ív, než zem e. Pokud p ekro íte
ur itou hranici, co se Boha tý e, m že se z vás stát démon, d íve než
zem ete. Dostanete se na místo, kde už není pokání z h íchu, odkud se
nedá vrátit. Jidáš se stal démonem, p edtím než zem el, proto když obrátil
a snažil se kát, nenalezl místa ku pokání. Stal se z n j démon ješt p ed
smrtí, protože p ekro il Boží hranici. Ježíš mu dal veškerou p íležitost
k tomu, aby se obrátil, aby neud lal ten obchod. Písma mohla psát jiný
p íb h, ale B h napsal: Biskupství jeho vezmi jiný. (Sk 1:20) N kdo jiný
zaujal jeho místo. Amen. Když se zeptáte n jakého teologa, ekne vám, že
démony ud lal B h, že démoni jsou padlí and lé. ekn te sami, pro by
padlý and l, který nikdy nem l t lo, hledal t lo, aby v n m mohl p sobit?
Pro by cht l kou it a pít a páchat smilstvo? Pro by hledal t lo, v n mž
by mohl projevovat svou démonskou identitu? Nezdá se vám to divné?
Padlý and l netouží po lidském t le, je mu dob e v jeho vlastním
duchovním t le. Jediný, kdo touží po lidském t le, je duch, který byl t la
zbaven. V Bibli je toto slovo použito jen jednou – „duch zbavený t la“,
doufám, že to íkám správn , nenašel jsem to nikde jinde. V epištole
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Korintským 52 se píše o duchu bez t la. Duch, který míval t lo a p išel
o n j a hledá t lo, do n hož by vešel. Jaké t lo by pro n j bylo logicky
nejlepší, do jakého t la by vstoupil rad ji než do t la n koho z vlastní
rodiny?
To je rodinná kletba, kterou n kte í vnímáme, protože jsme p ijali
duchy z rodiny. Kdybych te mluvil k Afri an m, nemusel bych jim toto
vše vysv tlovat. Nic bych jim nemusel vysv tlovat. Když se v Africe
narodí dít , má být zasv ceno n jakému duchu, n kterému z rodinných
duch . P i výb ru jména pro dít procházejí ur itým rituálem a dít musí
dostat jméno podle ducha, kterému je zasv ceno. U inili jsme jednou
velmi vzrušující pokus. Narodilo se dít a sta ešinové m sta, íká se jim
ná elníci, se sešli s rodi i a m li jsme den na to, abychom dít pojmenovali. D lá se to tak, že položíte na st l n kolik v cí – s l, cukr, tohle,
tamto a ješt n co, pár drobností, ale každá p edstavuje n jakého ducha.
Ale to vám ne eknou. D lají takový duchovní los, ti duchové totiž o to
dít soupe í. Metají los a podle toho, co vyjde, dají dít ti jméno. ekli
jsme tomu mladému otci, co se d je. (Vzpomínáte si na vysokého erného
mládence, který byl na Jamajce? Tak to je on.) Šel za svou rodinou a ekl
jim, co se d je, co d lají, že cht jí dít dát démonovi. A oni: „Ne, ne, ne,
to není pravda, blázníte, to je nesmysl.“ Dob e, ud láme pokus a dokážeme to. Amen. Uvidíte, že vám dají p esné instrukce, kam máte položit
cukr, kam položit s l, kam rýži, tohle a tamto. Nedávejte to tam, kam vám
eknou. Zamíchejte s tím. A budeme sledovat, co se stane. Když p išli,
hned se shán li: „Kde je cukr?“ „Jé, já jsem ho sem zapomn l dát.“
„A jak to, že je tohle tady a rýže tam?“ A tak dále. Byli z toho natolik bez
sebe, že ekli, že to nebudou d lat a odešli. Vidíte, tady to máme –
nemohli fungovat, protože jste se jim postavili na odpor.
Brat í, nedovolme, aby toto nadále pokra ovalo. Te znáte pravdu
a pravda vás vysvobodí. Nastudujte to v Písmu, a pokud budete mít
otázky, ptejte se. Proto musíte zvít zit nad všemi duchy svého otce.
Nap íklad já – moje rodina byla rodina rvá . Lidé posedlí bojovými
duchy. Zaprvé jsem musel zvít zit nad prudkým hn vem, protože jinak
bych nemohl v bec kázat. Nemohl bych kázat. Když jsem p ijal spasení,
bylo to tak mocné, mluvil jsem s Ježíšem, dostal jsem všechno to
pomazání, m l jsem pocit, že B h je všude. Myslel jsem si, že všechno je
B h.
2

2. Korintským 5:3 – „Jestliže však oble ení a ne nazí nalezeni budeme.“
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Nevím, jestli jste n kdy m li jako k es ané podobný problém, protože n kte í k es ané proti mn vystoupili a íkali: „Co to povídáš? íkáš,
že když jsem p išel ke k íži, nebyl jsem osvobozen?“ Byl jsi osvobozen,
ale musíš ud lat ur ité v ci. B h ti dal vybavení, abys mohl dokon it dílo.
Když jsi se znovuzrodil, nebyl jsi dokon en. Jsi nedod laná v c. Když
B h stvo il Adama, nebyl dokon en, a proto se tam mohl nasunout satan.
Aby mohl Adam být dokon en, pot eboval krev, Ducha svatého a Ježíše
Krista v sob . My máme krev a Ducha svatého, ale nemáme v sob plnost
Krista. Co myslím plností Krista? Znamená to, že Kristus má plnost, Jeho
osoba, bytost, chce p ijít a p ebývat v tob , stejn jako v tob p ebýval zlý
duch. Ježíš chce být na tom míst , chce v tob p ebývat! Chce mít sv j
d m! Rozumíte? B h vás tak stvo il. Proto vás mohou obsadit démoni,
protože vás u inil jako nádoby, a nádoba má schopnost být n ím napln ná. Když pak p ijde démon, najde volný prostor. Ježíš ekl, že chodí
sem a tam, hledá odpo inutí, ale nenalézá, oto í se a ekne si, vrátím se
zpátky do svého domu. (Luk 11:24) Te tomu rozumíte. Protože je zde ta
možnost. Ježíš si ve vás vyhradil místo, dal vám svou krev a ta krev má
vy istit chrám do té míry, aby byl naprosto istý, aby Duch svatý a Kristus sám mohli vejít. Když vstoupí, získáte Jeho p irozenost, podstatu,
a budete jako On. Ale Kristus ve vás ješt nebyl zformován. Všimli jste
si, že cituji Písmo?3 Kristus ve vás dosud nebyl zformován.
Už jste n kdy etli o ervené jalovici? P emýšleli jste n kdy, co ervená jalovice znamená? ervenou jalovici spálili na popel, ten pak vzali
a posv tili jím stánek. Samoz ejm , krev posv cuje, Ježíš Kristus
posv cuje vaše nitro, Jeho krev. Ale On sám, Jeho osoba ješt nevstoupila
dovnit . Amen? Máte Jeho p irozenost, máte Jeho krev a On chce vstoupit
a p ebývat ve vás. íká: „Já a Otec p ijdeme a p íbytek sob u iníme.“4
Pak budeme dosp lí synové, lov k a B h v jednom. To je B h. Vaše
spasení není dokon ené, plné, musíte konat své spasení s bázní
a t esením. (Fil 2:12) Te je as ho dokonat. Te musíte zvít zit, stát se
p emožiteli. Musíte p emoci jednoho každého ducha. Jednoho každého
z t ch, které jste zd dili po rodi ích. Až už více nebudete Ameri ané,
dokud nepozbudete svého n meckého p vodu, až p estanete mít africký
p vod, dokud nebudete mít žádné duchovní d dictví po p edcích! Váš
3

Galatským 4:19 – „Syná kové moji, kteréž op t rodím, až by Kristus zformován byl
v vás.“
4
Jan 14:23 – „Odpov d l Ježíš a ekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ost íhati bude,
a Otec m j bude jej milovati, a k n mu p ijdeme, a p íbytek u n ho u iníme.“
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p vod bude p ímo v Ježíšov rodokmenu. Takže zatímco n kdo se chlubí
svým d dictvím, vy to svoje zavrhujete. A tak zjiš ujeme, že zaprvé
musíme zvít zit sami nad sebou. Písmo íká, že když se áblu vzep ete,
ute e od vás. (Jak 4:7) Musíte se vzep ít áblu, který je ve vás. áblu,
který je ve vašem t le. Když se naštvete, tehdy je as se vzep ít. N kdo
vás vyprovokuje a ve vás se za íná dmout hn v. ekn te: „Bože, Bible
íká, že se nemám hn vat, odkud ten hn v p ichází, kde se bere ten
hn v?“ Za n te tomu hn vu p imlouvat a on dostane zásah a odejde od
vás, opustí vás. Chvála bu Bohu! Tady skon ím, ale zdá se mi, že
budeme muset tuto konferenci nazvat konferencí vít zení, protože jsme se
zatím k ni emu jinému nedostali. A to mluvím jenom o jedné ásti
vít zení, o p emáhání duch zd d ných po p edcích.
Devadesát p t, možná spíš devadesát dev t procent toho, co d láme,
je duchovní povahy. D láme v ci z popudu ducha, který nás ovládá.
Ned láme je z vlastní v le. K es an, Boží syn, ješt nebyl dokonale o išt n. Kdybyste byli o išt ni, Kristus by do vás vstoupil v plnosti. Toto
znamená, že se nev sta p ipravila. To je p ipravenost, kterou po vás B h
žádá – zbavte se duch p edk ! B h vám žehnej.
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