MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI
CECIL duCILLE
(Montego Bay, Jamajka, erven 2004)
Cht l bych za ít prvními dv ma verši z 2. kapitoly Matouše: „Když
se pak narodil Ježíš v Betlém Judov , za dn Herodesa krále, aj, mudrci
od východu slunce p ijeli do Jeruzaléma, kouce: Kde jest ten, kterýž se
narodil Král Židovský? Nebo vid li jsme hv zdu jeho na východu slunce,
a p ijeli jsme klan ti se jemu.“ Mudrci v d li, že se ta hv zda objeví –
m la by se objevit v souhv zdí Ryb nebo Panny nebo n kde jinde. Ale
ur it by se m la objevit v tomto období, v období jasných nocí. Víte, že
n kdy jsou temné a velmi bou livé noci, takže nejsou vid t hv zdy? Ale
toto bylo období jasných nocí. To mi íká, že se to stalo ješt p ed tím,
než v té ásti sv ta nastalo období, kdy je obloha zatažená. Nicmén , tito
muži pozorovali oblohu a na ní, díky svým znalostem a studiím, uvid li
svou hv zdu. Nevím, jestli n kdo z vás n kdy vid l hv zdu s jasným
paprskem, který svítil p ímo dol na zem. Vid li jste to n kdy? Já jsem to
vid l jednou v život . Nikdo neví, pro to tak je, ale vid l jsem to; vid l
jsem hv zdu, která m la jasný paprsek zá ící p ímo dol . Šli jsme za tím
paprskem do Kingstonu a bylo díky n mu vid t až hluboko do mo e. Byl
to velmi jasný paprsek a takto se objevoval po mnoho nocí. Ona hv zda
se chovala stejn , díky tomu mohli mudrci následovat paprsek a najít
místo, které hledali. B h tu hv zdu použil, aby je vedl. Každý ve er
rozsvítil svoji lampu a vedl je, když putovali pouští, dokud nedošli do
královského paláce – o ekávali totiž, že se narodí v paláci. B h má pro
nás lepší v ci. Narodil se v chlév . Amen.
Narodil se v chlév a narodil se v dob , kdy se ovce pásly venku.
Ovce nebyly v chlév . Víte, jak to chodí, ovce spí v chlév , jen když je
ošklivé po así. Spaly v chlév jen v zim , takže Ježíš se nemohl narodit
v zim , protože ovce byly na loukách a pastý i také. V hostinci nebylo
místo, protože Herodes p ikázal, že každý se musí jít zapsat do svého
m sta. Takže každý šel, aby se zapsal, a všechny hotely byly plné.
Všichni ti lidé, co m li peníze, všichni ti významní, dostali nejlepší
pokoje v hotelích. Ó, chvála Bohu! D kujeme Bohu, že jsme dostali
pokoj v hotelu, je to tak?
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Jist si pamatujete, jak jsem vám vypráv l o naší cest do Indie.
Hotelem, kde jsme byli ubytováni, byla pro nás chatr hinduisty, který,
když slyšel, že p ijedou k es ané, cht l požehnání. Dal nám svoji chýši.
To, co my bychom nazvali chatr í, byl jeho domov. Vyst hoval celou
svou rodinu a požádal nás, abychom tam bydleli. Šli jsme dovnit . Nebyly
tam žádné postele. Nevid li jsme žádné mikrovlnky. Byla tam hlin ná
podlaha a byl monzun – období deš . Lehli jsme si a spali. Amen.
Toaleta byla venku, opodál. Pokud jste pot ebovali, museli jste jít v dešti
na toaletu. Chvála bu Bohu.
Ježíš se narodil v chlév . B h nám vypráví p íb h. Co v sob Ježíš
m l? Pamatujte, že B h vzal sv j život a vložil jej do Ježíšovy krve.
Vždycky íkám: víte, že nás B h mohl stvo it pneumatické? Nemyslíte,
brat í? Vlastn je to vzduch, kyslík ve vzduchu, který o is uje krev
v plicích. Sledujete m ? Takže kdyby B h cht l, mohl nás stvo it na
kyslíkový pohon. Ale B h nás stvo il jako Boha. Takže krev má v sob
tajemství! Brat í, já nev ím, že ábel znal to tajemství krve. Kdyby ho
znal, nikdy by Ježíše nezabil. Slyším ábla, jak na íká: „Ooooh, kdybych
to byl v d l!“ Amen. Protože když byl Ježíš uk ižován, byl uvoln n život
krve všemohoucího Boha. Amen. Byl uvoln n do ovzduší.
Vypráv l jsem vám, že když jsem jel do Indie, p išla za mnou Kálí?
Napadl m duch smrti a já jsem vzýval krev Ježíše Krista. Vid l jsem ji,
jak p ichází skrze strop. Když ho ta krev zasáhla, padl k zemi a odplazil
se jako had. B h nám poskytl n co, co p esahuje vše, co m že být na
zemi u in no. Moc Boha, stvo itele vesmíru, moc živého Boha je s námi!
Amen. Ano.
Znovu p emýšlím o Indii. Byli jsme v Indii a p inesli nám malou
dívenku; byla n má. Byl tam bratr Burt. Vložili jsme na ni ruce a ta
dívenka za ala mluvit anglicky. To byl šok, protože ona byla Telugu. Byli
jsme v Chandigarhu, ne? M la mluvit telugsky. Když jsme jí ekli, aby
promluvila, ekla anglicky: „D kuji, Pane!“ Je n co pro Boha p íliš
t žkého? Ne! Je n co pro Boha nemožné? Ne!
Jediné, co pot ebujete v d t, je, jestli je Jeho v le tu v c ud lat! Je
Boží v le uzdravit národy. Slyšíte m ? Na konci Zjevení B h ekl:
„…a listí své k zdraví národ .“ (Zj 22:2)
Když mluvíme o krvi, chci abyste použili krev Ježíše Krista na
každou okolnost, na každou situaci ve svém život ; na každý problém,
který máte, na každou pot ebu, každou žádost, kterou máte, použijte hned
te krev Ježíše Krista! Protože na zemi není žádná taková moc, jako je
krev Ježíše Krista! Zajali Ježíše – On sám to za ídil; n kdo íká, že Ježíše
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zabili Židé. Ježíš ekl: ne. Židé Ho nezabili. N kdo íká, že Ježíše zabili
ímané. Ne. ímané nezabili Ježíše Krista. Amen. N kdo íká, že my
jsme zabili Ježíše. My jsme Jej nezabili. Otec poslal Ježíše na smrt.
Slyšíte m ? Otec za ídil ten druh smrti, kterou m l Ježíš zem ít.
Pamatuji si, když jsem pracoval na soudu, je to n kolik ulic odsud
na míst zvaném Soud sv. Marie, že trestem za n které zlo iny bylo
bi ování. Bi ovalo se dv ma zp soby. Bu tamaryškovým prutem –
tamaryšek má dlouhé pruty, vhodné k bi ování. Vzali prut tamaryšku,
upletli bi a bi ovali tamaryškovým prutem. Nebo bi em, kterému íkali
devítiocasá ko ka. Byl to kožený emen s devíti rameny a na konci
každého byla do k že p išita olov ná kuli ka. Takže když jste dostali
ránu, prásk – dostali jste dev t úder ; a každý úder m l na konci „bum“.
V podstat by pro vás bylo lepší, kdybyste krváceli, protože ten úder na
konci zanechal pod k ží skrytou podlitinu, která vám po celé týdny
p sobila k e e. Doktor vám musel pomoci, abyste se z toho dostali. Tak
vypadalo bi ování.
Tato devítiocasá ko ka vznikla v dobách Ježíše. ímané používali
devítiocasou ko ku k bi ování v z a podle jejich práva nesm l dostat
v ze více než 39 ran. Když jste mu dali 40 ran, bylo to proti zákonu.
Bylo ilegální dát mu 40 ran. Pro o tom mluvím: Ježíš Kristus byl
bi ován a já jsem se Boha ptal: „Bože m j, pro se v Písmu mluví o tom,
že ,jeho ranami jsme uzdraveni‘?“1 To za ídil B h! On to za ídil! Židé by
ho nebi ovali devítiocasou ko kou. Židé by ho bi ovali prutem, ale On
tehdy dostal devítiocasou ko kou. Jeho záda byla rozed ená, roz ezaná;
první krev, která tekla, byla z bi ování. Ptal jsem se Boha: „Pro ?“ ekl:
„Byla to první krev.“
Jeho ranami jsme uzdraveni. Jednou v noci jsem m l hore ku; velmi
vysokou hore ku. Zmoc ovala se m ch ipka. M l jsem nateklý krk a
stup ovalo se to, a tak jsem za al volat k Bohu. Nem l jsem léky. Ležel
jsem zpocený a v utrpení. B h p išel a mluvil mi do levého ucha. ekl:
„Jeho ranami jste uzdraveni.“ Odpov d l jsem: „Ano, Pane.“ Ale první
v c, která m napadla – že je to zjevení, poselství, že o tom musím kázat.
Kazatelé jsou n kdy bláhoví. Nejsou? Kazatelé jsou n kdy blázniví. Když
dostaneme slovo, to slovo je v první ad pro nás samé. A když ho
nejd íve prožijeme, m žeme ho p edat vám. Ale když vám ho p edáváme
bez vlastní zkušenosti, je to mrtvé slovo. Neporozum l jsem a On se vrátil
a ekl: „Nerozumíš! Jeho ranami jsi uzdraven.“ Víte, navzdory všemu
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Izaiáš 53:5 – „On pak ran n jest pro p estoupení naše, pot ín pro nepravosti naše; káze
pokoje našeho na n j vzložena, a zsinalostí jeho léka ství nám zp sobeno.“

3

mému poznání a mému v ku mi trvalo hodnou chvíli, než jsem
porozum l, co mi B h vlastn íká. Ne, že budu uzdraven, ne, že jsem byl
uzdraven, ale že jsem uzdraven. Amen! Že jsem obdržel, že mi podává
balí ek, který byl zakoupen a bylo za n j zaplaceno. Poslouchejte m !
Když jste spaseni, máte uzdravení živého Boha. Nem žete p ijmout
spasení a odmítnout uzdravení! Víte pro ? Protože stejná moc krve, která
vás spasila – ta stejná moc krve vás uzdravuje. Amen. Umíme to
pochopit? Léka vám dal lék. Jakmile si lék vezmete, jste uzdraveni. To
znamená, že bychom si m li nárokovat Boží nadp irozené uzdravení!
P edevším si musíme nárokovat Boží nadp irozené zdraví.
eknu vám, co je nemoc. Nemoc je nedostatek života a p icházející
smrt. Nemoc je p ítomnost smrti v ur ité ásti vašeho t la. Odmítn te
nemoc! „Protože jsem nemocný…“ „Protože nejsem svatý…“ B h nikdy
ne ekl nic o vaší svatosti. Nikdy ne ekl jedinou v c o vašem duchovním
stavu. ekl: „Jeho ranami jste vy všichni uzdraveni!“ Amen! Amen!
Mým rukám, mým nohám, mojí hlav , mému srdci je 83 let. Tém
století, a já nep ijímám stá í. Amen! To se mnou nemá nic spole ného.
Když zem u, nezem u stá ím. Zem u, protože B h pro m p ipravil,
abych šel. Všemohoucí B h nás u í princip, brat í. Kdybychom jen
dokázali tento princip uchopit. Krev Ježíše Krista nás nejen o iš uje od
všeho h íchu, ale je životem živého Boha uvnit mého bytí. Boží živote,
vzývám t ! P ij mi na pomoc – protože smrt vstoupila do mého prstu na
ruce nebo do mého palce u nohy nebo do mojí hlavy nebo n kam jinam.
Pane Bože všemohoucí, zachra m ! Vzývejte krev. Vzývejte krev.
Amen, amen! Mnohokrát jsem vid l, jak to funguje. Amen.
Mavis jela v roce 1994 do Afriky a dostala malárii. Netušili jsme to,
a když jsme p ilet li do Londýna, sotva chodila. Tém o sob nev d la.
Vidím sestru Buller, jak s ní šla do letadla. íkám: „Bože, co se jí stalo?“
P edstavte si, že nás v bec nenapadlo, že by to mohla být malárie. Celý
život jsme se pohybovali na místech, kde je malárie. Byli jsme tady a tam,
nikdo nám nemusel íkat, že si máme brát tabletky proti malárii. M li
jsme ty tabletky, protože vláda vyžaduje, abyste je m li, ale nikdy jsme je
nebrali! Amen. Protože jsme nev ili, že bychom mohli dostat malárii,
abych k vám byl up ímný. Z n jakého d vodu dostala malárii. Když jsme
p ijeli dom , volali jsme doktora. Myslím, že to byl bratr Doug, který mi
s tím uprost ed noci pomohl. Doktor mi pak volal zpátky a ekl, že máme
hned volat záchranku. Amen.
Ale víte, staly se n které zvláštní v ci. Ona je v bezv domí, já ležím
na zemi. Jsem vy erpaný. Usínám. Ve t i hodiny ráno jsem uslyšel n jaký
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hluk. Vysko il jsem ze spánku. Hnal jsem se k její posteli, rozsvítil jsem
a ona tam leží stále v bezv domí. Vidím zvláštní v c. Vidím
sklenici vody, kterou jsem jí dal, jak stojí na vrchu její Bible.
Její Bible stojí na výšku; položila si svou Bibli hned vedle
postele. Bible stojí úpln na kraji, sklenice vody naho e na té
Bible
KJV
Bibli a ani kapka vody se z ní nevylila. Sklenice byla
rozd lena na dv ásti. ást té sklenice ve tvaru kruhu stála
vedle Bible a druhá ást sklenice stála naho e na Bibli. Nevím,
co to m lo znamenat, ale vím, že to byl B h, kdo m probudil.
Potom jsem mluvil s Dougem. Zavolali jsme záchranku. P išli
zdravotníci, a protože stav Mavis byl kritický, za ali jí p ímo na míst
dávat léky do žíly, naložili ji do sanitky a odvezli do nemocnice.
V nemocnici vyzkoušeli všechno. Dali jí všechno, co jen mohli. Jedna
sestra, která je léka kou ve Washingtonu, zavolala do nemocnice a ekla
jim, aby dali Mavis 1000 kubických centimetr chininu. ekli, že to
nemohou ud lat. ekli, že je to nezákonné. Brat e, mají n jaký takový
zákon v Nigérii? Dali byste jí 1000 kubických centimetr , že ano? Ano.
Ale víte, v Nigérii v dí, jak zacházet s malárií. Doktorka ekla, že to
nemohou ud lat, protože kdyby Mavis zem ela, mohli by ji žalovat. A tak
jí to nedali. Upadla do kómatu. Šel jsem do nemocnice a doktor mi ekl,
že se nedožije rána, protože už ud lali všechno, co mohli. Dali jí
hemoglobin – ta baktérie, ta nemoc ho prost sežrala. Vypadalo to, že nic
nedokáže tu malárii zastavit, nev d li, co d lat – tak mi ekli, že se
nedožije rána. To bylo v pátek ve er.
Cítil jsem pokoj v Bohu. B h mi nedal ženu proto, aby zem ela na
malárii. Byl se mnou bratr Anderson. ekl jsem: „Brat e, poj , chy m
za ruku.“ A Duch Boží skrze m íkal: „Bože, vezmi svou krev, krev
Ježíše Krista a dotkni se krve Mavis. Žádáme T o to ve jménu Ježíše
Krista.“ Šel jsem dom a lehl si do postele. Následující ráno jsem p išel
do nemocnice a uvid l jsem ji, jak sedí na posteli. Zeptala se m : „Jak
jsem se sem dostala?“ Jinými slovy: „B h m mohl uzdravit doma.“
Ale B h cht l dát doktor m lekci. Staralo se o ni sedm léka .
Zavolal jsem si léka e, který m l službu, a ekl jsem: „V era ve er jste mi
ekl, že moje žena bude do rána mrtvá. Dnes ráno nejenže je živá, ale je jí
dob e a sedí na posteli. Co se stalo?“ Poslechn te si léka ovu odpov :
„Nic jsme neud lali.“ ekl: „Nic jsme neud lali. V noci p išel váš B h
a uzdravil ji. Nemáme jiné vysv tlení.“ A pak dodal: „A taky m j B h.“
U edníci se ptali: „Pro se ten muž narodil slepý?“ „Zh ešil snad
jeho otec?“ „Zh ešila snad jeho matka?“ Ježíš ekl: „Ne. Narodil se slepý
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práv proto, aby p inesl slávu Bohu.“ (Jan 9:1-3) Amen. Byla to krev!
Byla to krev! Krev je lék na všechno. V te mi, brat í, kdybychom
dokázali v it v krev Ježíše Krista, p ekonali bychom mnoho p ekážek.
Amen.
B h uzdraví skupinu lidí, kte í se tu dnes sešli! Rozumíte mi? Skrze
krev Ježíše Krista budete dnes uzdraveni. Amen. B h nás uzdravuje práv
te . Každý problém, každou nemoc, každou zlou myšlenku, všechno, co
m žete – poddejte Kristu. Dotkne se vás práv te . Amen!
B hem svého života jsem vid l všechny podoby uzdravení. Vid l
jsem, jak B h uzdravil zlé lidi. Nap . muže v St. Elizabeth; byl to opiový
muž. Víte, co to znamená? V Africe by mu íkali Ju-Ju, v Americe
arod j. Amen. Na Jamajce opiový muž. Poslal pro nás, abychom se za
n j modlili, protože umíral. Doktor už mu nedával nad ji, nevím, jakou
m l nemoc. Nikdy jsem to nezjistil. Nepídil jsem se po tom. Nikdy jsem
na to nep išel. N kdo za námi poslal pro pomoc. Slyšeli o uzdravování,
které se d lo v Grove Place asi 20 až 30 mil od nich. Tak jsme se
rozhodli, že p jdeme p es hory a pak dol do St. Elizabeth. Šli jsme 30
mil p es hory. Když jsme byli mladí a kázali jsme evangelium, byla to pro
nás malá odpolední procházka. Nikdy jsme nem li žádnou dopravu.
Nikdy jsme ani neuvažovali o kole, aut nebo n em jiném. Šli jsme p es
hory. P ešli jsme je, a když jsme dorazili na dv r p ed domem, ekal nás
tam dav lidí, velký dav lidí. Protože jsme cht li mít shromážd ní na
nám stí, pod širým nebem, ani nás p íliš nezarazilo, že jsou ti lidé na
dvo e. Je to skoro legra ní, že nás to nenapadlo. Naším jediným cílem
bylo modlit se za toho lov ka a mít svoje shromážd ní. Tak jsme vtrhli
do toho davu a ptali se: „Kde je ten muž?“ Odpov d li: „Tamhle
v pokoji.“
Utíkali jsme do té místnosti a vložili na n j ruce. Byl zakrytý od
hlavy až k pat . Kdybychom byli vnímav jší, zjistili bychom, že ten muž
je mrtvý. Nikoho živého by takto nep ikryli. Vtrhli jsme dovnit , vložili
na n j ruce a napomenuli ducha smrti. Byli jsme v ráži! Byli jsme
nadšení! Padla na nás Boží moc... a úpln jsme se v ní ztratili. Jeden bratr
se svými 250 librami živé váhy se složil na zem jak dlouhý tak široký.
Zak i el: „Halelujah!“ až se zat ásla okna. Chvála bu Bohu. Amen.
Mrtvý muž se náhle posadil. Probral se, posadil se v posteli a za al
se svýma vyjevenýma hn dýma o ima rozhlížet kolem. Musel si myslet,
že je bu v nebi, nebo v pekle. P emýšlel: Kde to jsem? Až do té chvíle
jsme si v bec neuv domili, co se vlastn stalo. Jen jsme chválili Boha, že
ten nemocný byl uzdraven. Ale n kdo vešel dovnit , uvid l ho a za al
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k i et. Vyb hl ven, a když vyb hl ven, lidé se za ali tla it dovnit . Ten
muž ekl, že by cht l n co k jídlu. Dali mu všechno, co v tom dom našli,
a on jedl. Spo ádal všechno, co mu p inesli. Ten muž byl mrtvý. Byl tam
jeho úmrtní list. Ten dav venku mu ve skute nosti kopal hrob. Chvála
bu Bohu. Chvála bu Bohu. Amen.
Krev Ježíše Krista je život všemohoucího Boha. Poté, co Ho
bi ovali… Víte, museli Ho nechat vykrvácet – byl to promyšlený proces,
jehož cílem bylo, aby z N ho vytekla všechna krev. Proto B h dopustil,
aby Ho zbi ovali. A víte, že v Písmu se íká, že Mu dali na hlavu trnovou
korunu a bili Ho t tinovými pruty. (Mat 27:29-30) Izraelský král byl bit
prutem do hlavy. Dali Mu na hlavu trnovou korunu, a když do ní ude ili,
trny se zabodly jako do jehelní ku a vytekla krev. Podruhé byla prolita
krev. Ale Jeho ranami jsme uzdraveni!
První kapka krve byla pro uzdravení národ . Pro ? Protože s první
kapkou krve byl B h uvoln n. Ten muž m l v sob Boží život, m l život
všemohoucího Boha ve svých žilách a ve svém t le. My jsme Ho nechali
vykrvácet a získali jsme každi kou kapku té krve pro uzdravení národ .
Amen. Pak to pokra ovalo. Poslali Ho na Golgotu. Když tam p išli, p ibili
Jeho ruce h eby na k íž a krev stékala po Jeho pažích.
Ježíš mi jednoho dne ekl: „Poj , ukážu ti uk ižování.“ Nejlépe se
to poda ilo vystihnout Melu Gibsonovi. Je mi jedno, jak špatný je Mel
Gibson. Nezajímají m jeho motivy. Amen. Je mi jedno, kdo to je. Vid l
jsem Ježíše krvácet a nemohl jsem myslet na nic jiného než na krev Ježíše
Krista, kterou pro mne vylil. Je to jako když dáte n co do ždíma ky a
ždímáte to, dokud nevyte e poslední kapka. Když zabijete zví e, pov síte
ho. Amen. Pov síte ho za zadní nohy. Pro íznete hrdlo, aby mohla vytékat
krev. B h ekl: „Nejezte maso s krví,“(1Moj 9:4) takže roz ízneme zví e,
tak aby krev vytekla. Tímto zp sobem byl Ježíš vykrvácen; B h to tak
ud lal úmysln . Židé nezabili Ježíše. Víte co? Kdybyste tam byli v pozici
h íšník , taky byste Ho zabili. Ti lidé uv ili pomluvám. N kte í lidé
k i eli, aby Ho uk ižovali, a ani Ho neznali. Neznali Ho. V d li jen, že
n kdo ekl n komu, že n kdo ekl, že n co ud lal tomu a tomu, že ekl, že
je B h, a tak Ho zabili. Amen.
Život je jediným lékem na smrt. Pamatujte, každá myšlenka, která je
špatná, je smrt. Každá myšlenka, která je špatná, je smrt. N kdy v íte
tomu, že máte právo na špatnou myšlenku. Ano, zabijte ho. Ano, zaslouží
si smrt. Ano, m li mu ud lat to a to. Ano, pošlete ho do v zení. Vyšší
zákon íká, že milosrdenství vít zí nad soudem. (Jak 2:13, NBK) Voda je
také lékem na pýchu. Ano.
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Ježíš m zavolal a ekl: „Poj , ukážu ti uk ižování.“ Jako mladého
muže, brat í, m Ježíš u il osobn o krvi. Chci, abyste si otev eli Bible a
od za átku do konce si p e etli, co se píše o krvi, a ujistili se, že o ima
svojí mysli vidíte, co se p esn stalo. Amen. Když cht l Pilát Ježíše
propustit, Ježíš mu potichu ekl: „Nemáš žádnou moc m uk ižovat nebo
zachránit.“ (Jan 19:11) Ten, kdo za to m že, je Otec. Obvi ujte Otce.
Nevím, jak mohou n kte í Židé íkat, že tento lid proti nim povstane.
Amen. Je to nesmysl. V Bibli je to jasn e eno. Ježíš ekl, že Jej vydal
Otec. Ježíš mohl íci slovo, a nikdo by se Ho nemohl dotknout. (Mat
26:53) Amen.
On cht l tu v c ud lat, protože už se stala v duchu. Už se to stalo
v duchovním sv t . Amen. N kdo vyjde na ulici, stane se mu nehoda a
zem e. Co myslíte, že se stalo? Ten lov k už byl dávno p edtím mrtvý
v duchovním sv t . Duchové v d li, že mají právo vzít si jeho život, a
v d li, že se to stane. Proto m žeme bojovat v duchu a zabránit tomu, aby
se n které v ci staly. V ci, které má ábel právo ud lat. Jsou ur ité
oblasti, ve kterých se m žete pohybovat. Vstoupíte do ur itých oblastí a
ábel má moc nad vaším životem. Vid l jsem, jak se to stalo n kterým
kazatel m, nap íklad jednomu mému p íteli. Byl zabit p ímo na ulici,
kousek od Montego Bay. Všichni to považovali za nehodu. Nebyla to
nehoda. Stalo se to už dávno p ed tím. Šel p edtím do hor na místo zvané
Marunta a napadl tam vládnoucího ducha. Nebu te troufalí, brat í. To, že
máte krev, neznamená, že m žete jít proti Bohu. Pokud vám B h ne ekl,
že máte proti n emu bojovat, nesmíte to ud lat ani za použití krve. Šel
do hor a vyzval vládnoucího ducha; ten duch mu ekl: „Víš, kdo jsem?“
On ekl: „Kdo jsi?“ Duch odpov d l: „Jsem Bascalou.“ Nemáš rozum,
brat e. Když vám duch takto prozradí své jméno, chlubí se svojí silou.
Vzývejte krev Ježíše Krista. Když se to stane, vzývejte krev Ježíše Krista.
Bascalou na n j sko il – ó ano. A ten bratr, místo aby vzýval krev, na n j
vylet l a ekl: „Napomínám t ve jménu Ježíše, jdi odsud pry .“ V tom
okamžiku na n j n co padlo. Cítil se jen zvláštn ; sm šn , osam le.
Amen. Šel za n jakými bratry a požádal je, aby m za ním poslali. Vracel
se do svého domova. Brat i ekli: „Ne, to nem žeme ud lat.“ A tak se
vydal na cestu sám. Jel ulicí na motorce. Najednou za al s n ím zápasit,
vjel do zatá ky rychlostí 70 mil za hodinu. eln narazil do auta, které
jelo v protism ru. M l polámané snad všechny kosti v t le. Stalo se to už
p edtím v duchovním sv t . Amen. Neposlechl Božího ducha. Amen.
Mohli byste ho vykoupit. Je to krev, která vykupuje duši. Vykoupení
mohla provést i církev, a tím odejmout autoritu tomu duchu, se kterým šel
bojovat. Nesmíme být troufalí, ale krev Ježíše Krista m že p emoci
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všechny duchy. „Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.“ (Mat
28:18)
Brat í, Ježíš Kristus šel na k íž, m l h eby v rukou, h eby v nohou,
aby všechna krev mohla vytéct Jeho ranami. Amen. Když Ho bili,
všechna krev Mu stekla do b icha. Pak Mu vrazili me pod páté žebro,
p ímo do srdce, a všechna krev vytekla ven – krev a voda. Amen. íkáte
si, pro ; jak B h mohl dopustit, aby se stala taková v c? Protože B h
cht l, aby se to tak stalo. Každá kapka Jeho krve vytekla pro Boží lid,
protože je to krev, která je životem církve.
Co se stalo s krví? Existuje mnoho teorií. Podle mého poznání vzal
krev Duch svatý. Je to autorita Ducha svatého. Sledujete m ? Autorita
Ducha svatého je krev Ježíše Krista. Kníže Persie m l velkou autoritu nad
izraelským lidem, protože izraelský lid ho uctíval. Tento perský kníže se
postavil Božímu and lu. Mocný and l Gabriel zápasil s perským
knížetem, protože nemohl porušit Boží pravidla a omrá it ho. Rozumíte?
Nemohl íct: „Já jsem Gabriel, a srazím t svou silou.“ Gabriel m l moc
ho vy ídit, ale nem l autoritu. Autorita mohla p ijít pouze skrze krev.
Když je n kde h ích, jediná autorita, která se m že postavit proti h íchu,
je krev Ježíše Krista. Milosrdenství vít zí nad soudem; vyšší zákon.
Amen! A tak volá nebesa o pomoc, a z nebes p ichází Michael. (Dan
10:10-13) Zkuste porozum t, brat í, že Gabriel to nemohl ud lat, protože
byl spor o to, zda lid pat í Bohu, nebo áblu. Nerozumíte? ábel si d lal
nárok a m l právo si nárokovat, ale B h ekl, že i oprávn n zajatý bude
vyprošt n z jeho pout. (Iz 49:24-25) ábel m l oprávn ný d vod si Boží
lid nárokovat, protože izraelský národ ho uctíval. Ale krev Ježíše Krista
prolitá od založení sv ta odpouští všechny jejich h íchy. Kníže Persie
ztratil sv j nárok.
Jsou knížata, která si vás nárokují. Te m poslouchejte, blížím se
k záv ru. Jsou knížata, která si vás nárokují, protože jste se stali jejich
ko istí. N kte í z vás jste ud lali n co špatn . Mnoho z vás má ten
problém po p edcích. Pat íte n jakému knížeti; pat íte n komu jinému,
a koli pat íte Bohu. Zasáhl vyšší zákon – krev Ježíše Krista. Ale te m
poslouchejte: poté, co za vás intervenovala krev a poté, co jste byli
spaseni, se oto íte a znovu posloucháte toho knížete. Musíte být znovu
vykoupeni. Zase jste se dostali do dluh a B h vám te íká: „Nárokujte
si svoje právo skrze krev Ježíše Krista. Povsta te nad zákon h íchu a
smrti. Povsta te nad zákon p estoupení, kterým jste zh ešili, a nárokujte si
to – nárokujte si to te .“ Dnes nesmíte jít spát. P ikryjte tu v c krví. A se
B h ujme té situace. Amen.
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