P LNOC
CHIJIOKE NWAUCHE
(Londýn, Anglie, srpen 2010)

Dobré odpoledne, brat í, zazpívejme prosím spole n píse „Abba,
Ot e, zp sob ve mn zm nu“.
Pane, žehnáme Ti pro Tvé zám ry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství. D kujeme Ti, že jsi pominul naši svéhlavost a vzpurnost. D kujeme
Ti, že ses postaral, abychom dostali tuto p íležitost. Také Ti d kujeme,
nebo jsme p esv d eni, že Ty jsi schopen v nás zp sobit zm nu. Víme,
že se sami zm nit nedokážeme. Ty však íkáš, že Tvé slovo p ináší sv tlo
a porozum ní. Naléhav T žádáme, abys ve svém milosrdenství s námi
jednal a p evzal vládu. Tys ekl, že žádné t lo nebude zachrán no, pokud
nebudou ty dny ukráceny. Žádáme T , abys zasáhl! Kéž Tvé slovo p ijde
jasn , sím pro zasévajícího, s chlebem, erstvým chlebem, posv ceným
chlebem pro Tv j lid, Pane. A plynou erstvé vody! Prosíme T o proud
Tvého Ducha, a nám slouží, povzbudí nás. A je v tom všem oslaveno
Tvé jméno, ve jménu Ježíš. Amen.
Je velikou výsadou být na tomto míst . A jak už jsem zmínil ve
st edu ráno, nemyslím si, že bych býval p ijel, ale Pán za al otvírat dve e,
a tak jsem dorazil v era ráno. D íve než za nu, chci vás požádat o prominutí. Cítím veliký smutek nad tím, co se chystám íct. Slyšel jsem ur ité
v ci a slova, která nejsou má, já je nevymyslel, jen vám je p ináším. Bratr
v sobotu zmínil Jákoba, který m l p inést otci zv inu – vlastn to m l
ud lat Ezau, ale Jákob se o tom dozv d l. Nev d l, co p inést, byla to
jeho matka, která mu prozradila, co má jeho otec rád. Ten bratr ekl, že je
to církev, kdo vyu uje služebnost, jakou ob má p inést, aby to bylo milé
Otci. A tak prosím vás, brat í, abyste mi pomohli p inést tu pravou ob .
Mám zde knihu nazvanou „P lnoc“. Celé dva roky jsme usilovali ji
vydat. Když jsme ji nakonec cht li tisknout, najel nákla ák do tiska ského lisu bratra Izáka, a tak jsme to museli ud lat celé znova. Není to
dokonalá kniha, má n které technické chyby a nedostatky. Je o slov
týkajícím se p lnoci, které mi Pán mluvil. Bratr Izák ji ve st edu p inesl
na shromážd ní. Mám jen dvacet kus . Je docela obsáhlá, má 400 stran.
Ješt jsem tu knihu ani nevid l, mnozí se za ni modlili. Když jsem se ale
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modlil, Pán mi ekl, že chce, aby ta kniha byla na této konferenci. Chci
vás tedy požádat o svolení, správn ji starší m li nejd íve p e íst, já však
chci požádat brat í, aby se za to pomodlili. Nemohl jsem vzít mnoho
kus , mám jen pár výtisk , které m žeme rozší it po spole enství.
Prosím, pokud to, co je v knize, není z Boha, prost ji odložte, ale jestli je
to B h, pak mé dílo je u konce. Na vás pak je zareagovat.
N kdy v ervenci jsem p ijal od Pána slovo. B h mi ekl: „Chci,
abys o tom mluvil na konferenci.“ Nezapsal jsem si to, protože jsem v il,
že mi to Pán v as p ipomene, a p ed dv ma dny jsem se ptal manželky na
shromážd ní. ekla mi, že tématem shromážd ní je nev sta. To je p esn
to slovo. O n m bych se cht l sdílet. Poj te se mnou do Matouše 25.
Když jsem v era p ijel, p istihl jsem n které bratry, jak kážou mé poselství; bratr Shola p išel, bratr Willy kázal ást a pak bratr Eze. Manželka
mi vypráv la, že mluvil o zape et ní, potvrdil mi to i bratr Burt. To je to
slovo. A tak každé slovo bude potvrzeno ústy dvou nebo t í sv dk . Protože toho chci postihnout tolik, budu jen íkat odkazy z Písma s d v rou,
že si budete psát poznámky.
Matouš 25 pojednává o p lnoci. Dostalo se mi porozum ní, že p lnoc není jeden den, je to asové období, ve kterém se stane n kolik událostí. Krom toho je to také konkrétní den. Už v první kapitole Genesis je
e eno, že B h stvo il sv tla na rozm ení as , dn a let. (Gen 1:14) ást
problému, který pozoruji na sob , pozoruji i v církvi. Tím problémem je,
že p emýšlíme lidským zp sobem, ale B h má sv j vlastní zp sob, jak
hled t na v ci. Nemyslete si, že se snažím v ci zduchov ovat. Chci jen
mluvit o duchovních v cech. ábel s námi bojuje na duchovní rovin , my
s ním na t lesné. Chci nás povzbudit, abychom dohlédli za t lesnou
rovinu. Tam totiž ta bitva probíhá. V era mluvil bratr Eze a byl z toho
cítit život, protože to je p esn místo, kde nás B h chce mít – na duchovním ost í. B h íká, že v nebi bude válka, a skute n to tak je. M j bratr
o tom mluvil. Mluvíme zde o systému, který selhal na samém po átku.
Ješt než jsme za ali, byli jsme zcela p emoženi. Hledal jsem ohledn
toho Boha, a jediná rovina, na které mohu bojovat s áblem, je rovina, na
které bojuje on proti mn . A to je duchovní rovina. Pamatujete, jak nás
bratr Cecil u il, že Boží slovo p ichází ve t ech rovinách, na p irozené
rovin , na duchovní rovin a v rovin duchovní plnosti. Jako Boží lid
jsme k tomu zp sobilí. Dnes m napl uje nadšením, když vidím fungování T la Kristova. T lo funguje. Už to nemá pod kontrolou jednotlivec,
vidíme církev, jak píše ádku za ádkou, a v ci se posunují kup edu. To
mi dodává sm lost.
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Nacházíme se v ase p lnoci. P lnoc není o fyzickém sv tle, mluvíme o duchovní realit , duchovním sv tle. Matouš 25 mluví o církvi,
která o p lnoci spí. Než se tam dostaneme, chci se vás na n co zeptat.
Kdo je panna? B h mi to ukázal. Pokud tomuhle porozumíte, m žu si jít
sednout. Jak ekl bratr Willy v era, není to ve slovech. Musíme v t ch
slovech chodit. Svou manažerskou dráhu musím za ít v laborato i a ve
školních lavicích. Musíme si tím, co íkáme, projít. Kdo je panna na p irozené rovin ? Boží uvažování je na hony vzdálené tomu, co vidíme na
p irozené rovin . Na p irozené rovin je pannou žena, která dosud nepoznala muže. Amen. Pokud však porozumíte tomu, co je panna z Božího
pohledu, m žu si jít sednout. V p irozené rovin se má stát panna nev stou. Je k tomu povolaná. Za podmínky, že nepoznala muže, resp. muž
nepoznal ženu. B h však není lov k. A ti, kdož Jej uctívají, musí Jej
uctívat v Duchu a v pravd . Takže kdo je Boží panna?
Panna je duše, která nepoznala jiného ducha. Zde je d vod, pro
jsem se p edem omlouval, protože to m že znít abstraktn . Nem lo by
nám to však p ijít tak abstraktní, pro v ci, v nichž se nacházíme, a pro to,
ím se máme stát. Protože pokud nedojdeme, prohráli jsme celou bitvu.
V p irozeném je pannou i panicem ten, kdo nepoznal druhé pohlaví.
U Boha však panna mluví o duši. Duše lov ka je oblast v duchu,
halelujah. B h íká, že vaše duše, pokud má být pannou, musí být
osvobozena od každého jiného ducha. Pokud máte jiného ducha, nejste
panna. Duše nesmí být zne išt na žádným cizím duchem. A bratr Willy
v era ekl (proto kázal ást mého slova), že nev sta se p ipravila. Jinými
slovy, nev sta musí zvít zit nad každým jiným duchem, aby byla
p ipravena vzít si Ježíše.
Je to velmi nesnadný úkol. Od té chvíle, kdy jsem to uslyšel, zápasím. A ím více zápasím, tím více selhávám. Když jsem porozum l
tomuto slovu, vážn jsem se ptal Boha, zda opravdu chce, abych ho kázal.
Amen, takže tu nejde o mluvnici, ale o akci! Z mého pohledu, když chci
porážet nep átelské duchy, musím mít schopnost rozpoznat, co tento protivící se duch je. Pak budu schopen mluvit o jejich porážení. Amen.
V knize Leviticus 22 a 23 je e eno, že za kn ze nem že být ustanoven
lov k s plochým nosem. A tady se mluví o kn žství, o n mž je e eno,
že B h odstraní první, aby ustanovil druhé. Pokud v tomto kn žském ádu
máte plochý nos, nejste vybráni. O více to platí v duchovním kn žství!
Mít plochý nos znamená, že nemáte duchovní rozeznání. Nejste schopni
rozeznávat duchovní v ci. Když jsme v era uctívali Pána, zpívali jsme,
ale neuctívali Pána ze srdce. Pak šel n kdo dop edu a ekl, že m l vizi
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a v ní nás vid l chodit v kruzích, to znamená chodit kolem hory. Je to jen
p íklad. Nechci tím íct, že všechno vím, ale vnímám to. Jsem si jistý, že
i jiní to post ehli a i vy to víte. Když íkáte: „Pane, dávám Ti své srdce,“
ve skute nosti íkáte jen: „Pane, p eji si, abych Ti mohl dát své srdce.“
P esn tohle jsme íkali. P áli jsme si a toužili dát Bohu celé své srdce.
Musím být schopen rozpoznávat duchy, to znamená rozpoznávat situace.
Bratr Martin v era mluvil o hudb a ekl, že musíme zpívat slova. Mysl je
nevyšší dimenze duše. V oblasti duše je mysl opravdu nejvýše, mysl vás
p ivádí k Bohu. B h k nám nemluví skrze emoce nebo touhy, proto slyšíte slova. Pokud mysl není nabídnuta Bohu, pokud jsou to emoce, pak
jste duševní a t lesní. Když je ale Bohu nabídnuta mysl, pak i emoce, jež
jsou nejnižší ástí duše, mohou vstoupit.
Mluvíme o nev st , pann a p lnoci. Abych to zkrátil, moudrá
panna m la olej v nádob . Což je základní v c, ale d ležitá. íkám tomu
k est duše. Tohle není v Bibli, ale pomáhá mi to porozum t. Olej musí být
v nádob . Bláznivá nev sta i panna nem la v nádob olej, v tom byl ten
rozdíl. O p lnoci zazn lo volání, zazn l hlas, trubka ohlašující: „Ženich
p ichází. Jd te mu vst íc!“ Nikdo dnes nemá pochybnosti o tom, že jsme
v posledních dnech. Jen si p edstavte ekonomickou situaci Pákistánu,
ecka i Haiti v t chto dnech. A kdo ví, kdo je další na ad ? Co je t eba
k tomu, aby byla zem ekonomicky na kolenou – jeden hurikán nebo
oblak popela i déš . Jen se podívejte do Ezechiela 14:12-21; copak se
tam o tom nemluví? Je tam e eno: „Když uvedu na zemi soud, uvedu jej
morem, me em i hladomorem.“ B h vládne živly a je schopen vším
ot ást! Vždy ekl, že zem se motá jako opilý. (Iz 24:20) Mohl bych si
íct: Spolehnu se na své bankovní konto. Ale jd te a zeptejte se, jak na
tom jsou se svým kontem lidé v Pákistánu nebo i u nás v Nigerii! Jen se
podívejte na m sto Aba, které bylo nervovým centrem obchodu. Sta ilo
jen, aby n jaký lov k za al unášet lidi se zám rem držet je pod zámkem,
dokud nedostane výkupné 100 milión . N komu p ipadalo, že tohle je ten
nejlepší typ podnikání ze všech – a celé m sto je v koncích! Jen vám chci
ukázat, jak daleko v ci mohou dojít. V ci se t esou. Nechci však
odbo ovat.
Zamýšlím se zde nad pannou, nev stou. Když B h mluví o nev st ,
dívá se na vaši duši. Ta je Kristovou nev stou. Církev je Kristovou
nev stou, to je druhá rovina. Na základní rovin mluvíme o muži a žen .
Bratr Uba zmínil, že starší má být manželem jedné ženy, dále je e eno:
„Muži, miluj svou manželku.“ Manžel a manželka mluví o nev st a ženichovi. V duchu však mluvíme o Kristu a církvi. Existuje vyšší dimenze,
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která mluví o vás jako bytosti, lov ku. Je e eno, že duše, která h eší,
zem e. (Ez 18:4) Jde o duši! B h má zájem o stav duše. Jak se má moje
duše? Když bratr Eze v era mluvil, jako by vypíchl n co, co jsem m l na
mysli. Byl jsem nadšený! Víte, když jsme p ed pár lety slyšeli poprvé toto
slovo, byly v n m n které v ci, které p evládaly. Byly jako ostrý ryk
trubky. Ale já, a nejen já, i ostatní jsme se pak odklonili. Nyní jsem
vyznal Pánu, že se vracím k v cem, které mi kdysi ekl, k úst ednímu
tématu. Sta í se podívat do Zjevení. Jen se tam podívejte, a uvidíte, že
míjíme cíl! P icházíme na shromážd ní, sdílíme se o tom, co pro nás Pán
ud lal. M žeme si zazpívat pár písní atd., ale o tom to není!
Musíme zvít zit nad šelmou! Nesmíme ji uctívat. Je tam nastín no
i pár dalších detail . Zjevení 20 odhaluje, kdo je zp sobilý. íká, že jsou
to ti, kte í zvít zili nad tím a nad tamtím. Pozoruji sám sebe, p ijdu do
církve, posadím se a rozhlížím se. Vidím, že o t ch v cech mluvíme, ale
nejsme na n zacíleni, neinvestujeme do nich své síly, svou energii. Je to
ost í nože. Jen se k n mu blížíme, je pro nás jen dopl kovou úvahou.
Dnes ráno k nám p išlo slovo, zda obstojíme, až On p ijde do našeho
st edu. Nedokážeme obstát, protože církev se nachází v nesprávné oblasti.
Jsme v nesprávné dimenzi, a dokud se budeme zdržovat v t chto dimenzích, nejsme zp sobilí být nev stou. Takže co ud láme? Jak se tam dostaneme? M žeme se tam dostat pokáním. Ale z eho budeme init pokání?
M žeme zpívat „Vše Ti vydávám“ jen jako píse a cítit se dob e. Bude to
i hezky znít, ale z eho iníme pokání? Dokud to nezjistíme, budeme se
neustále vracet nebo z stávat ve stejném stavu, v jakém jsme.
Poj me dál. Je e eno, že nev sta musí mít olej v nádob . Jak jej
tam dostaneme? Je to klí ová v c. Abychom získali p edstavu, p e t me
si Daniela 9:24: „Sedemdesiat týžd ov je vymerané vzh adom na tvoj
ud…“ (Z historického pohledu víme, že Kristus p išel v 69. týdnu, lépe
e eno na po átku 70. týdne. Víme, že je to prorocký asový úsek.)
„…uzavrie prestúpenie a zape ati hriech, pokry neprávos a privies
spravedlivos vekov, zape ati videnie i proroctvo proroka a pomaza
sväty u svätých.“ (Rohá k v p ekl.) Svatyn svatých je duše lov ka.
Duše se má stát Božími nebesy. Halelujah! Tvé království p ij na zemi,
Tvá v le se sta na zemi, tak jako je v nebi. Je e eno, že B h p ebývá
mezi cherubíny. Pomazání svatyn svatých znamená, že Jeho lid vstoupí
do zkušenosti svatyn svatých. To je ten olej v nádob . Chrám, který byl
v Jeruzalém , nebyl tím pravým Božím chrámem, byl jen p edobrazem
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toho pravého Božího chrámu. Vy a já jsme tím pravým Božím chrámem
v nebesích.1
Jestli dovolíte, tak se o pár krok vrátím. Je e eno, že „nám požehnal vším duchovním požehnáním na nebeských místech“. (Ef 1:3) Když
jsem se Pána ptal, co jsou ta požehnání, ekl mi t i klí ové v ci. M že jich
být víc, ale mn ekl t i. B h nás nazývá svojí nev stou, manželkou.
Budeme tedy s Ním spojeni. Boží zám r je spojit mou duši s Ním. Je to
jedno z požehnání, které and lé, psi, šelmy apod. nemají. Prvním požehnáním tedy je, že jsme povoláni stát se Jeho nev stou. Zadruhé, povolal
nás, abychom se stali Jeho syny. Téma synovství se vine od Genesis po
Zjevení. Jsme také povoláni stát se Jeho chrámem i místem p ebývání.
Toto jsou t i hlavní povolání i d dictví, která máme. Máme je na
nebeských místech. V nebeské oblasti máme neposkvrn nou nad ji!
Zabýváme se nyní jedním z nich, které se týká nev sty. Všechna tato
povolání jsou vzájemn propletena. Nem žete mluvit o nev st , aniž
byste mluvili o synovství a bytí Božím p íbytkem. Není tedy možné
mluvit o nev st , pak o synech a o Božím chrámu. B h nep ebývá
v chrámech postavených lidskýma rukama. Je jedna v c, která dráždí mou
obrazotvornost, a v ím, že podráždí i tu vaši. Krev býk a jalovic o istila
a oslavila lid, který na n p edtím vložil své ruce. ím víc krev Kristova!
Když je skute ný chrám, kterým jsme my, pokropen tou krví, jak by nás
ta krev nemohla o istit od zlého a zlého sv domí k sloužení živému
Bohu? (Žd 9:13-14)
Když mluvíme o duši jako o t etím nebi, jde jen o základy. Problém,
který máme, leží tam, kde nás ábel poráží. Pracuji jako léka . V práci
zapomínám na Boha a na to, kým jsem. Zapomínám, odkud p icházím a
kam sm uji, i na to, co mi B h íká. P emýšlím nad uzdravováním
pacient . Tak mám jen t i hodiny na to, abych p ivedl svou mysl zp t
k tomu, kým a ím jsem a co bych m l d lat. Bible íká: „Pokrm b ichu a
b icho pokrmu.“ (1Kor 6:13) Dvacet hodin denn trávím marnostmi. Co
budu jíst, co si oble u, módou. Adam nepot eboval bavln né v ci. Jsem
úžasný, budu-li nosit hedvábí? Hedvábné šaty – to je odpadnutí od zdravé
soudnosti! Podobn je tomu s postojem „jsem Ameri an“ nebo „jsem
Nigerijec“ atd. – nedostatek soudu. Když B h rozptýlil národy, dal každému jiný jazyk. Je to nedostatek soudnosti. Ve skute nosti Nigerie
nebyla historicky p vodním státem. Nigerie v té oblasti vznikla v roce
1844. N kdo si ekl, že bude existovat zem nazvaná Transjordánsko,
1

1. Korintským 3:16 – „ Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás p ebývá?“
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a tak se stalo; škrknutím pera. N kte í jsou dnes nadmutí pýchou a íkají:
„Já jsem z Transjordánska.“ Stejn musíme zato it i se svým nigerijstvím
( ešstvím). S t mito v cmi chce Pán jednat.
Než na to zapomenu, je jedna v c, kterou v nás B h chce narovnat.
Když mi to B h sd lil, ekl jsem si: to je tvrdé! Nejd íve se musím vzdát
práva na život prvního Adama. To je jádro všech problém . Tohle je úkol,
který nev sta musí splnit. Nev sta musí zapomenout na d m svého otce.
Pak v ní král nalezne zalíbení. Ježíš se roztouží po mé duši, až si ustanovím, že nechci život prvního Adama. Chci život druhého Adama. Je t eba
být k tomu zp sobilý. Jste povoláni stát se nev stou. M žete b hat po
m st a vykládat, že jste povoláni stát se nev stou. Klidn se te; to z vás
ješt nev stu neud lá. Jsme vd ni za to úžasné povolání, jak bylo v era
e eno. Te ale na to zapome me a rad ji p emýšlejme nad tím, jak se
tou nev stou stát. Jak ekl apoštol Pavel: „Nýbrž i všecky v ci pokládám
škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého.“ (Fp 3:8)
ekl, že byl Žid z Žid , z kmene Benjamínova. Toho kmene, z n hož m l
vzejít král. Zapomn li však, že král je v c vzešlá ze vzpoury, z touhy být
jako jiné národy. Povyšovali se tak ve vzpou e. Takto sami sebe oslavujeme ve v cech. Pavel mluvil o v cech, které pro n j byly ziskem – právníci by to ekli lépe. Bratr Ebere zmínil, že lov k má svá práva. A není
snadné se jich vzdát. Nikdo nám totiž moc nedá na zlatém podnose.
Musíme o ni zápasit. Jsme ve válce, zápasíme o moc, a je cena, kterou je
t eba zaplatit.
Miluji život. Život je sladký. A t lu se umírá tak t žko! P i pohledu
na stánek si všimn te, že t lo musí projit sedmi fázemi, než je lov k
zabit. Duše musí mít ducha, který jí vládne. Tím duchem musí být
Kristus. Pokud se má Kristus s mou duší oženit, musí mít vše pod
kontrolou. Nep ijde na prázdné místo. Mnoho duch se zde ubytovalo.
Edom, což mluví o t lesnosti, bydlel v skalní rozsedlin . Ty v ci jsou
skryté. Kdo je strhne z jejich vyvýšených, pyšných míst? Bo íme
p edstavy a podma ujeme Bohu každou myšlenku, která se povyšuje
proti poznání Jeho samého, tak to íká Bible. (2Kor 10:4-5) V oblastech
mé duše se nacházejí duchové, kte í se tam usadili. Ve 40. kapitole
Ezechiela se podívejme na obrázek duchovního chrámu. Jednou jsem své
žen ekl, že si musím tento chrám nakreslit. Za al jsem kreslit, ale než
jsem došel do poloviny kapitoly, byl jsem unavený. Nebyl jsem to
schopen dokon it. Je to tak komplikované! Má mysl to nedokázala unést,
a ten projekt jsem vzdal. Je e eno: „Silný je Pán B h, který ji soudí.“ (Zj
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18:8) Jen B h m že soudit. A je jen jedna v c, která soudí. Je to Boží
sv tlo. P ivádí nás na místa, kam chceme dojít.
V 1. Korintským 4 je napsáno, že B h tohoto sv ta oslepil mysli.
Mysl je to místo, kde boj musí za ít. Mysl byla p ikryta. Písma nám
íkají, že on (tj. satan) je tím pomazaným cherubem p ikrývajícím. (Ez
28:16) Duchové p inášejí p ikrytí. Když se duch za ne projevovat, za íná
p ikrývat. Pot ebujeme být duchovním lidem, abychom rozpoznávali
ducha a nebojovali s ním t lesn , ale duchovn . V této zemi je ur ité p ikrytí a duchové pracují na tom, aby jím p ikryli duši. Písmo však íká, že
p ineseme-li n co na sv tlo, je to souzeno. Je také e eno, že nemají rádi
sv tlo, protože jejich skutky jsou zlé. Pokud je p ineseme na sv tlo, jejich
skutky budou odhaleny.
Pokud budou o i našeho porozum ní osvíceny, poznáme nad ji
svého povolání, to ábel dob e ví. Poznám, že jsem nev sta Kristova, kterou nesmí žádný duch poskvr ovat. Dokud však z stává mé porozum ní
ve tm , jdu dál, jako bych nev d l, kdo jsem. Jsem jako marnotratný syn,
který odešel do daleké zem . ekl jsem Pánu, že jsem ten marnotratný
syn a chci se vrátit zp t. Duše lov ka je ve tm . To je p lnoc. P lnoc je
okamžik v ase, kdy se p irozenost duše dalece vzdálila od Boha. B h je
jediným zdrojem sv tla ve vesmíru. Je otcem sv tla. Když se lov k
odvrátí od Boha, obrací se do temnoty. „Pakli chodíme v sv tle, jako on
jest v sv tle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho
(která je sv tlem) o iš uje nás od všelikého h íchu.“ (1J 1:7) Krev není
ervená kapalina. íkají, že krev má vyšší hustotu než voda. Je v ní
sv tlo. Když za neme chodit ve sv tle, za neme zakoušet vysvobození.
Mluvíme nyní o oblastech duše. V Genesis je obrázek, který nám m že
pomoci v porozum ní. Je zde e eno, že na po átku B h stvo il nebesa a
zemi a tma byla nad propastí. To však není konec p íb hu, protože Duch
svatý se vznáší nad vodami. Duch svatý je nad v cí. Nesmíme vid t jen
temnotu. Musíme si ji uv domit, ale také vid t Ducha svatého, který je
nade vším. ábel m nem že dobít. íkám: „ áble, ty m nem žeš
dostat, protože Duch Boží je p ítomen.“ íkám, brat í, že Duch Boží je
schopen p inést ešení p esahující mé emoce.
Poj me dále. B h ekl: „Bu sv tlo!“ Kousek dále však ekl:
„Bu te sv tla na obloze,“ a já se ptal Boha, pro stvo il dvojí sv tlo.
Nejd íve ekl: „Bu sv tlo,“ a byl den a byla noc, a pak ekl: „Bu te
sv tla na obloze nebeské.“ Pavel se modlil a ekl: „Aby B h Pána našeho
Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání
jeho, a tak osvícené o i mysli vaší…“ (Ef 1:17-18) Nyní mi za pomoci
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svých Biblí ekn te, které stvo ení má o i vn i uvnit , p i emž je napln no sv tlem? Podíváme-li se do 1., 10. a 14. kapitoly Ezechiela a 4. a 5.
kapitoly Zjevení, mluví se tam, a mnohde jinde, o živých stvo eních. M li
bychom chápat, že tato stvo ení mluví o ty ech dimenzích duše. Nebeské
v ci jsou nám p edstaveny v rovin , ve které nám má dojít, že jim nem žeme porozum t. ty i stvo ení mluví o oblastech v duchu a ve vašem
nitru. Proto íkám, že jsem nádhern a divupln stvo en. To je také d vod,
pro je duše považována za Boží zahradu. Je e eno, že jsme zavlaženou
Boží zahradou. B h nepot ebuje ibišek a r že. B h touží po míst spoleenství, út chy a pot šení. B h k vám chce p ijít a pot šit se. Když B h
p ichází, chce p ijmout út chu a pot šení. íkáme-li: „Žehnám ti,“ vyslovujeme slova a n co v nás povstává a t ší Boha. Tehdy o naší duši mluví
jako o zavlažené zahrad . Když muž p ichází ke své žen nebo navštívíme svou rodinu, jsme nasyceni a je to pro nás ob erstvující. To je ten
druh ob erstvení, který B h o ekává od svého lidu.
Je e eno, že z Edenu vytékala eka, která m la ty i prameny. Když
vstoupil h ích, vše se zm nilo v pustinu. P irozenost lov ka se odvrátila
od Boha a stala se šelmou. Tento obraz byl pak použit pro ozna ení ducha
a mysli vzpoury. Kdo by cht l vzpurnou ženu? eknete jí: „Sedni si.“
Ona na to: „Já postojím!“ Jako v tom p íb hu o u iteli, který vstoupil do
t ídy a ekl: „D ti, postavte se!“ Všichni se postavili, jen jeden chlapec
z stal sed t. U itel se zeptal: „Pro nestojíš?“ On odv til: „Mn se
nechce.“ U itel mu však p ikázal: „Okamžit se postav!“ Postavil se a
ekl: „Stojím, ale ve své mysli sedím!“ Práv nyní to d láme. Je nám
e eno, abychom si sedli, ale stojíme. íkáme: „Žehnám Ti, Pane,“ ale ve
své mysli máme naprosto jasno v tom, co chceme ud lat.
Mluvíme o vzpou e v duši. To je jádro celého problému. Rozdíl
mezi starým a novým zákonem je jedna jediná v c – v nové smlouv musí
dojít ke zm n duše. Stará smlouva nem la, co se našeho nitra tý e, žádné
opat ení. Vše mluvilo o vn jších v cech, bylo to jako od v. Nebyla v tom
schopnost vstoupit do nitra a dotknout se skute ných problém . Pán íká:
„Odstraním tu starou, abych mohl p ivést novou. Vložím sv j zákon do
vašeho nitra.“ Víte, my jsme Boží archou, a v arše jsou desky smlouvy.
Není to litera, je to život a zkušenost. Když jste zákonem, stáváte se Biblí,
kterou lidé tou. B h také ekl, že ze Sióna vyjde zákon. (Iz 2:3) Není to
o tom, že si donesete Bibli a eknete lidem, aby si otev eli kapitolu
v Genesis. Je e eno, že ten zákon jsme my. (2Kor 3:2) Dívám se na sebe
a íkám Bohu: „Ty víš, že já zákon nejsem.“ Kolik z nás je zákonem?
Jsme schopni citovat Písma, to ano. Zákon byl napsán dvakrát, jednou
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prstem Božím a podruhé prstem zkušenosti. Víme, že B h napsal zákon.
Skute ný zákon však vznikl ve chvíli, kdy B h ekl Mojžíšovi: „Nyní
napiš zákon svým prstem.“ A on jej napsal navzdory zkušenosti se
vzpourou. První byl porušen, protože lidé povstali proti Bohu. Halelujah.
Má p irozenost je p irozeností vzpoury. Je e eno, že t lesný lov k
je nep ítelem Božím, protože není poddán Božímu zákonu, a ani nem že
být. Znamená to, že p irozený lov k nemá schopnost p inést Bohu
požehnání nebo Jej pot šit. M že se o to pokoušet, ale nemá tu schopnost.
Jak m žete íci žen , aby se vdala za Krista? P edobrazem je nám Adam a
jeho hledání manželky. Za al hledat, dával jim jména a je psáno, že
nebyla nalezena pomoc jemu rovná. Adam ekl, že si nevezme žádnou
šelmu! Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si m žete myslet, že si ji
vezme Kristus? Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si m žu myslet, že
se p edstavím Kristu se všemi svými v cmi a programy a požádám Ho,
aby si vzal m ?
Ke svatb dojde jen za ur ité podmínky. Jak už ekl bratr Uba, když
se cht jí ženy vdát, oblékají si, co se jim líbí nebo co je p íjemné jejich
p átel m, spole nosti i to odpovídá trend m. Anebo se oblékají tak, jak
si myslí, že se to bude líbit jejich manželovi. A tak je na tom i církev.
Zrcadlíme své vlastní prost edí. Ale, brat í, už nemáme as! Ten as
nev domosti… D vodem, pro už nemáme as, je p lnoc. P lnoc je situace, kdy tma ovládne celou lidskou sféru. Jsou duchové, kte í jsou
p ipraveni pro onu hodinu, den a týden. Duchové uvoln ní p esn pro
tento as. Jejich zám rem je poskvrnit m a tebe. Když jsem poskvrn n,
ztrácím zp sobilost a ubírám se sm rem dol . Když jsem nastupoval do
letadla, m l jsem se dob e. Pak jsem porozum l, že se blíží problém, a tak
jsem se za al modlit: „Prosím, Bože, p iprav m , abych, až p ijde problém, nebyl p emožen.“
Denn jsme konfrontováni s r znými duchy a pak jsme p emoženi.
Jdeme po ulici a potkáme ducha žádosti nebo ducha hn vu; než si to
v bec uv domíme, jsme jím p emoženi. Dnes ráno jsem ekal na autobusové zastávce. Jen jsem vzhlédl, a na fotografii jsem uvid l nahé t lo.
ekl jsem hned: „Pane, prosím pomoz!“ áblu je jedno, jestli sníte
všechna ku ata v Londýn , na která máte chu , jestli máte p kné šaty a
domy a podobn . Je zde však p íval ne istých duch – a nejen tady, jsou
všude, kam se obrátíte. Tito duchové úto í na duši. Existuje zp sob, jak
duši dostat. Za ínám si uv domovat, že nejsem mentáln vylad n a
p ipraven st ežit sám sebe. Nejsem p ipraven vzpírat se duch m. A oni
p ijdou a p ekvapí m . Já pak jdu dom celý dobitý. Proto se píše, že
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v nebi zu í válka. Jádrem problému je fakt, že nezápasíme, jak íká Bible,
proti t lu a krvi, ale „proti knížatstvu, proti mocnostem, proti sv ta pán m
temností v ku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko“. (Ef
6:12) Ti všichni jsou duchové temnoty. Mn osobn otev elo o i, když
jsem porozum l hloubce pokání. Pochopil jsem hloubku pokání! Víte, to,
co živí všechny skutky temnoty, je má p irozenost.
Zjevení 17:3 íká: „I odnesl mne na pouš v duchu, a vid l jsem ženu
sedící na šelm brunátné;“ Co je to pouš ? Je to oblast duše. Tam pak
vid l šelmu, na níž jela žena, která je „tajemství, Babylon veliký“. To je to
místo, kde jsme ztratili svou identitu. Kdy jste naposledy slyšeli slovo
o Babylón ? Nemyslím tím, že to n kdo mimochodem zmíní. Myslím
situaci, kdy n kdo p ijde a ekne: „Dnes budeme vyu ovat o Babylón .“
Pokud n kdo z vás slyšel vyu ování o Babylón za poslední t i nebo šest
m síc nebo v posledním roce, prosím p ihlaste se. Ztratili jsme to. Je to
pry . Víte, p ed takovými deseti patnácti lety to bylo téma íslo jedna
nebo dv . Vždycky jsem si íkal: Nem že už bratr duCille mluvit o n em
jiném než o Babylón ? Musíme se k tomu vrátit, brat í. Pak jsme kázávali
o p irozeném Babylón . To slovo je na tolika rovinách! Opustili jsme
anglikánskou církev. Ale opustila anglikánská církev nás? Vyšli jsme
fyzicky, jde ale o to, abychom vyšli duchovn . P estali jsme mluvit i o
fyzickém vyjití. Tak se k tomu poj me vrátit. T eba nám to pom že mluvit o duchovním Babylón . Existuje i ekonomický Babylón. Díváte se na
šelmu bez života. Vidíte duchovní Babylón. Bible však íká, že to, co
dává šelm život, je moje p irozenost. Bible také íká, že každý, kdo
uctívá šelmu nebo její obraz, se stává nezp sobilým. (Zj 14:9-11) O tom
to je. Musíme zvít zit nad p irozeností šelmy, nad p irozeností prvního
Adama.
Poj me si n co íct o sexualit . Jednou z hnacích sil prvního Adama
je sex, sexuální vztahy v manželství i mimo manželství, p itažlivost mezi
mužem a ženou. Je to triliónový byznys. Chcete vyd lat? Tak ke zboží
p idejte obrázek nahé ženy. P jde to na dra ku. Prodáváme t lo. Když
jsem to spat il, byl jsem v šoku. Je psáno, že jedna žena se vdala za sedm
muž . Vzala si prvního a on zem el. Pak se s ní oženil jeho bratr, také
zem el. A tak dále až k sedmému bratru. Saduceové se ptali Ježíše, kdo
tedy bude manželem této ženy. On jim ekl: „Chybujete, protože neznáte
Písma. Ve vzk íšení se lidé nevdávají ani nežení.“ Snažím se p edat to, že
Bible íká, že ti, kdo jsou ženatí, mají žít, jako by nebyli. Musíme
v oblasti sexuality dosáhnout vít zství. Toto vít zství m žeme mít.
Existuje moc pot ebná k vít zství. Musíme tomu porozum t. Máte právo
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na sexuální vztah. Je to vaše právo. B h nás však vede k tomu, abychom
vyznali: „Bože, dávám ho do Tvých rukou.“ Dejme tomu, že eknu
jednomu, máš se oženit, a druhému, ty ne. – Jak m žeš tohle íct? Ty máš,
brat e, vlastní rodinu, a mn ji zakazuješ? Prosím, tohle téma nech být. To
nem že být od Pána. – Písmo však íká, že n kte í byli u in ni eunuchy
pro království a n kte í se jimi dobrovoln stali. Jinými slovy zde íkám,
že máme ur itá práva; právo vypadat dob e, mít dobrou kariéru, mít tohle
a tamto. To vše je naše právo. P icházíme však na místo, kdy vracíme
všechna svá práva Bohu s vyznáním: „Pane, dávám Ti vše.“ To není
snadné. Snadné v ci, ty On nežádá. B h ekl Abrahamovi: „Dej mi Izáka,
svého syna, na kterého jsi 25 let ekal. Dej mi ho!“ A on zápasil a zápasil,
ale díky Bohu byl schopen se dostat na místo, kde B h mohl íct: „Nyní
vím…“ Tento muž odešel do nebe a te je ada na nás. Bude to B h
schopen íct o mn a o vás? Je to Boží právo. Muž, který vydá jediného
syna, energii svého života Bohu – to je to, co B h vyhledává. Takovou
hledá církev. To je síla, o kterou jsme p išli.
Halelujah! P icházíval jsem do církve a cítil jsem energii. Tou energií byl hlad a touha zalíbit se Bohu. Dnes však, když naslouchám písním,
tak energii necítím. Nevím, jestli jsem jediný. Pro ? Protože naše srdce
zabloudila, už nejsme ost e vyhran ní. V t ch dnech jsme toužili po Boží
plnosti. Bývávali jsme hladoví po Bohu. Kolik z vás je dnes hladových po
Bohu? Už dávno nejsme hladoví. Máme domy, peníze, auta, džípy…
Boží slovo íká, že problémem Sodomy byla zahálka a sytost chleba. (Ez
16:49) Brat í, musíme se vrátit. eká nás pokání, které je zcela nezbytné.
Je zp sob žití podle prvního Adama, a tak jako jsme nesli obraz prvního
Adama, tak musíme také nést obraz toho nebeského, toho, který je
z nebes. Než však budeme schopni zjevit tento druh života, musíme se
nejd ív zcela vzdát toho prvního. Dokud se držíme toho prvního, nem žeme získat ten druhý. Naše duše lnou k p vodnímu životu.
P esn to se stalo i Lotov žen . Pamatujte na Lotovu ženu. To byl
její problém. Její duše nebyla ochotna opustit Sodomu, kde byl uk ižován
náš Pán. M sto, ve kterém vy i já žijeme, se nazývá Sodoma a Egypt.
Sodoma reprezentuje ducha smilstva. Dovolte, abych vám p e etl verše
z Ozeáše 4. Verš 10: „I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale
nerozmnoží se; nebo necht jí pozoru míti na Hospodina.“ Všimn te si
verše 11: „Smilství a víno a mest odjímá srdce.“ A podívejte se na druhou
ást 12 verše: „… nebo je duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého.“ Naším problémem je duch smilstva. Tento duch
zp sobuje, že se lov k p ipojí k jiným duch m. Duchovn se tomu íká
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smilstvo – národy byly bláznivé z vína jeho hn vu a smilstva. Národy se
p ipojily k Babylónu. (Zj 18:3) Babylón je poskvr ující duch. Zjevení
14:4 íká, že jsou panicové, nebo se neposkvrnili se ženami. Slovo ženy
pak mluví o skupin poskvr ujících duch , kte í vyšli, aby poskvrnili a
p ivlastnili si duši. Stali se ženichem duše, a tak zaujali v duši místo
Krista. To je Boží definice. Je totiž napsáno, že tito byli vykoupeni ze
zem .
Abych to mohl trochu rozebrat, poj te prosím se mnou do první
kapitoly Ezechiela, která nám poskytne ucelený obrázek. Píše se tam
o kole a pak ješt o dalším kole ve v tším kole. Je to jednoduché.
V lov ku je lidský duch, ale pak je ješt jiný duch, a ten má nad duchem
lov ka vládu. Klí ové je, který duch je ve vašem duchu. To ur í, kterým
sm rem se vydáte. Pokud je to duch smilstva, pokud je to jiný duch, kam
asi zamí íte? P jdete proti Bohu, p jdete do temnot, p sobením t ch v cí
za nete h ešit. Jakmile je srdce Božího lidu obsazeno vzpurným duchem,
h eší. Všechny nev sty byly oble ené a ekaly na Pána, ale chyb l jim
olej. Co je olej? Olej je Boží p ítomnost. Nebo Boží slovo íká: „Nebo
kte ížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží.“ ( ím 8:14)
Tak íkám: „Bože, znám sv j problém. M j problém je, že mám ducha,
který je v rozporu s Tebou. Musíme toho ducha vypudit!“ Brat í, vypuzení vzpurného ducha, který se u nás zabydlel, je naším bojovým úkolem.
Zabydlel se a p evzal vládu.
Víte, p esn tohle d lá HIV; virus pronikne do lidské bu ky,
ovládne její mechanizmy a za ne produkovat další viry. P inese sv j
vlastní program a p eprogramuje DNA. A tak to, co má zpracovávat
všechny živiny k vašemu užitku, ovládne a p im je DNA vytvá et další
nesmyslné viry. Produkují se proteiny, které vám nejsou k užitku. Reprodukuje se vlastní virový kód. A tak to, co Bible nazývá obrazem šelmy,
ovládlo naši duši a vytvá í sv j vlastní kód a program. Ráno se probudíte
a jednáte podle programu, který není z Boha. Bible však íká, že zajatí
silákem budou vysvobozeni. (Iz 49:24-25) Ano, duch p išel a ovládl duši,
ale Slovo íká: „…Silný je Pán, který ji soudí.“
Musím pochopit a porozum t tomu, co se d je, než m že Pán vstoupit. Nejde o to pochopit to hlavou, je to porozum ní dílu v mé duši. Písmo
íká, že lid hyne pro nedostatek známosti. (Oz 4:6) Hlavní ástí duše je
mysl, jež je jako orel. V mysli se zabydlel duch, který je nep ítelem Bohu.
Mysl musí být poddána Bohu. Jediný zp sob, jak poddat svoji mysl, je
setnout ji. Není to práce na jeden den, je to každodenní úsilí, tam trošku,
tady trošku, dokud nep ijde Pán. Prvním bodem povolání je pokání.
13

Musím íct Bohu, že jsem šel po špatné cest a m l špatný vztah. Proto
duchové ovládli moji mysl. To je ten první krok. Jakmile lov k uvidí
stav své duše, je schopen za ít volat. Je psáno, že na ho e Sión bude
vysvobození, a kdo by vzýval jméno Pán , bude spasen.
Dovolte, abych se vás na n co zeptal. Co bychom tedy m li ud lat
s chválami, s modlitbami, sdílením, diskuzemi, když se scházíme, abychom vypudili ne isté duchy z nitra? Pokud n co d láme a nepomáhá to
vypudit je, pak hrajeme Babylón a církevni íme a jsme bez užitku
z pohledu Božího plánu. Sv tlo musí p ijít, trošku tady, trošku tam.
Poj me do Genesis 1. B h stvo il dva druhy sv tel, jedno v první den,
druhé ve tvrtý den. Sv t stvo il B h v sedmi dnech. Mluví se zde
o zastaveních ve stánku Mojžíšov . První je bronzový oltá , druhé
umyvadlo, svícen, st l p edložených chleb , kadidlový oltá , archa a
slitovnice – p íkrov archy.
Prvního dne B h ekl: „Bu sv tlo!“ Když se lov k znovu narodí,
p ijde sv tlo a vy jej p ijmete. Problém, který máme, je ale hluboko v naší
zemi. Dokud se lov k neznovuzrodí, je nad propastí temnota. Druhého
dne ekl: „Bu obloha u prost ed vod, a d l vody od vod!“ A bylo mo e.
Vody se rozd lily a byla zem . T etího dne ekl: „Plo zem trávu,
a bylinu vydávající sím , a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení
svého, v n mž by bylo sím jeho na zemi.“ A pak tvrtého dne, kam se
chci dostat, ekl: „Op t ekl B h: bu te sv tla na obloze nebeské, aby
odd lovala den od noci, … I u inil B h dv sv tla veliká, sv tlo v tší, aby
správu drželo nade dnem, a sv tlo menší, aby správu drželo nad nocí; též
i hv zdy. A postavil je B h na obloze nebeské, aby osv covala zemi; A aby
správu držela nade dnem a nocí, a odd lovala sv tlo od tmy. A vid l B h,
že to bylo dobré. I byl ve er a bylo jitro, den tvrtý.“ (Gen 1:14-19) Musí
v nás být schopnost rozeznávat noc a den. Brat í, to je ten druh vysvobození, který pot ebujeme.
Naše nebe pot ebuje sv tlo. Nebesa mluví o duši. Práv sv tlo na
nebesích tvrtého dne nám pomáhá zacílit se na d ní v pátém a šestém
dni. Pátého dne byli na nebesích rozmanití ptáci a v šestém dni se objevila
šelma. B h ekl, a je zde také lov k a vládne. Nev st musí být p irozené mít nadvládu nad mo em, zemí a pov t ím. Tyto t i dimenze p edur í, zda budete schopni jednat s duchy, kte í p ichází, aby vás poskvrnili.
ekn me si to ješt jinak. V Genesis 1 jsou popsány t i dimenze. Je to tak
hluboká kapitola, ve které je vše popsáno, a já se na ni dívám z úhlu
duchovní dimenze. Ve Zjevení se mluví o mo i, což je pokolení t ch, kdo
nejsou spaseni; mo e reprezentuje národy. O šelm vystupující z mo e,
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která získala autoritu od draka, se do teme ve 13. kapitole Zjevení. Nad
mo em musíme zvít zit. Ve Zjevení 21 je napsáno, že mo e již není více.
Pro mo e je charakteristická jedna v c. Vy, kdo máte rádi biologii
a sledujete v televizi vzd lávací po ady, si povšimn te této typické vlastnosti mo e. Mo e je temné. Není v n m sv tlo, jen erno erná tma. Dole
v hlubin najdeme zví ata temnoty. Existují lidé, kte í necht jí Boha, bez
ohledu na to, v jaké situaci se nacházejí. Jste v zemi, kde nikdy není zmín n B h. V Nigerii alespo uslyšíte n koho zpívat chválu, která obživí
vaši duši. Mo e však mluví o neexistenci života, popisuje lidi, kte í
necht jí Boha, popisuje mysl, která íká: „B h není, já jsem B h.“ Mysl,
která se pasovala na premiéra a prezidenta zárove . A protože si zvolili
vyt snit Boha ze svých myslí, On je vydal jejich vlastní zvrácené mysli,
aby páchali neslušné v ci. Takový lov k bude prosazovat v ci, které
jsou proti Bohu. Jste právník a musíte oddávat homosexuály, protože je to
svázáno s výší vaší výplaty. Pokud to odmítnete, p ijdete o mzdu. Vidíte
p ed sebou lidi, ale ve skute nosti jsou to duchové, kte í skrze n p sobí.
Další oblastí je zem . V této oblasti se mnozí z nás nyní nacházejí.
Je ovládána duchem náboženství. Šelmou, která vypadá jako beránek, ale
mluví jako drak. Tato šelma vedla válku proti svatým a p emáhala je a
p im la všechny uctívat draka. Šelma bojovala se svatými; p emohli ji
svatí ihned? – Ne. V Birminghamu jsme m li vid ní šelmy, která vstoupila a nakreslila áru do písku. áblovou silou je má vlastní t lesnost.
Duch vedl válku proti svatým a p emohl je. Když jsem se na to ptal Pána,
ekl mi, že d vodem je to, že jsme t lesní. Dokud z staneme ve své t lesnosti, šelma bude mít nad námi autoritu a nadvládu.
Je však ješt t etí oblast – tou oblastí jsou nebesa. B h ekl: „Bu
sv tlo uprost ed nebes.“ Není divu, že apoštol Pavel ekl, nech jsou osvíceny o i našeho porozum ní, abychom poznali nad ji našeho povolání.
Musíme porozum t, že jsme povoláni být nev stou, tudíž se musíme pati n chovat. Vidíte-li ženu, která se brzy bude vdávat, stýká se s jiným
mužem? Proto íkáváme mladým, že jim není dovoleno vyjít si spolu do
restaurace Mr. Biggs. Pokud se rozhodnou k s atku, ohlašujeme to na
shromážd ní. Je-li n kdo z nás zasnouben Kristu, duch m bude e eno, že
tato duše je Kristova, s varováním, a se drží zpátky. Mnozí z nás ale ješt
takoví nejsou a cht jí prošpehovat zemi, tak jako Dína. (Gen 34:1) Víte,
co se jí stalo? Byla znásiln na. A totéž se d je i nám. I když jsme povoláni, jdeme ven a zahráváme si s duchy.
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Tyto t i dimenze jsou p ed našima o ima. Nech jsou sv tla! Když
byl Ježíš vzk íšen, n co se stalo. Bylo to na cest do Emauz, Ježíš mluvil
s brat ími, nepoznali Jej, n co však otev elo jejich o i. Bible íká, že když
brat í sed li za stolem a za ali lámat chléb, o i jejich porozum ní se otev ely. M li sv tlo a porozum ní. Ve Zjevení 12 je obraz ženy stojící na
m síci, od né sluncem a mající korunu z dvanácti hv zd. Byla t hotná
a porodila syna pacholíka, který má vládnout národ m.
Brat í, co nám Pán íká? Pot ebujeme toto sv tlo, pot ebujeme
s Ním mít obecenství. Musíme mít p irozenost sv tla. P irozenost sv tla
nás oprav uje být pravou nev stou. Modlím se Bohu, aby mi pomohl mít
sv tlo. Podívejme se do Daniela 12:3: „Ale ti, kte íž jiné vyu ují, stkvíti se
budou jako blesk oblohy, a kte íž k spravedlnosti p ivozují mnohé, jako
hv zdy na v né v ky.“ Když Bible mluví o hv zdách, m síci, slunci,
nebesích a sv tle, p ibližuje nám p irozenosti sv tla. Pot ebujeme mít p irozenost slunce. Je psáno, že v n m bylo sv tlo, a také, že v n m není
žádná tma. P ebývá ve sv tle nep ístupném lov ku. lov k zde znamená
t lesnost. Duch pracuje na tom, aby nás osvítil. Tma v našem nitru bude
pohlcena sv tlem. Když totiž mám p irozenost sv tla, nebudu mít obecenství s neužite nými skutky temnoty. Nebudu toužit jít do temnoty, nezamiluji si lhát, i když by mi to mohlo zachránit krk. Rad ji eknu pravdu,
i když m to obnaží. Bratr duCille asto vypráv l p íb h o pravd , která si
zvolila utéct, i když byla nahá.
Brat í, naše p irozenost se musí zm nit v p irozenost sv tla. Jen
když máme p irozenost sv tla, m žeme ovládnout noc. V tší sv tlo
panuje nad menším sv tlem. Nem žete vládnout nad nocí, dokud nemáte
n co víc. Tak funguje sv tlo a energie. Co je to zako en ný h ích? Je to
velmi velmi hluboko usazený duch. K jeho vyhnání pot ebujeme moc a
sílu. Pot ebujeme sv tlo. Nech jest sv tlo na obloze nebeské. Brat í, my
jsme ta nebesa. Zjevení 12:12 íká: „Protož veselte se nebesa, a kte íž
p ebýváte v nich.“ V nebesích musí být sv tlo, jež nás uschopní p emoci a
ovládnout temnotu. Sv tlo bude pro dny, období atd. Víte, že jsou Pánova
období? Jsme v období, kdy se Jeho nev sta musí p ipravit. Bez tohoto
porozum ní se nebudete p ipravovat. Stále budete hrát nev stku. Máte-li
sv tlo v sob , rozpoznáte as Pán . Jsou svátky Pán , které budete slavit
ve stanovený as. Ve kterém období se nacházíme?
Jsme v období svátku stánk . Kristus p ichází, aby obsadil místo
p ebývání v mém nitru. Znamená to zm nu mé mysli, mé mentality. Bratr
Sola mluvil o našem zam ení. O muži, který p išel na hostinu, ale nem l
svatební od v. Svatebním od vem je slunce, halelujah! Spravedliví budou
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zá it jako slunce a hv zdy. Jde o p irozenost. Všímám si, že miluji temnotu. Omlouvám se, brat í, ale ve mn je n co, co miluje temnotu. Ptám
se: „Bože, kde je problém?“ N kdy si íkám: „Pro tohle v bec d lám,
pro jsem tady?“ Máte n kdy takové otázky? Duch smilství je tam a je za
to zodpov dný! Když ale zazá í Pánovo sv tlo, bude ten duch odsouzen.
A tak když se scházíme, abychom se sytili u Králova stolu – stolu Pán ,
p ijímáme sím . Sím , které vzroste v charakter Božího syna. Je psáno, že
pokud jíme tento chléb, nezem eme. Bude v nás sv tlem a silou. Vidíte,
Pán to vše p ipravuje pro nás! A ješt p ipraví!
Když tedy máme podíl na tomto stole, otev ou se nám o i a budeme
rozpoznávat duchy. Povídáte si s manželem i manželkou. Pokud jim
chcete pomoci, poznáte, kdy jednáte s ne istým duchem, p ípadn že se
zm nila atmosféra v dom , protože vešel ne istý duch. Je však snadné
poznat ducha v partnerovi. Kdesi jsem byl a zaslechl jsem jednoho muže,
jak íká: „Nechci následovat lov ka.“ Musel jsem se smát. Když n kdo
íká, že nechce následovat lov ka, myslí tím n koho druhého. Ale lov k
ve mn je horší než lov k ve vás. Víte, co je to zlomenost? Když vidíte
trám ve svém vlastním oku, to je zlomenost. Pak najednou uvidíte t ísku
v oku svého bratra. Charakteristickým rysem slavnosti stánk je
zlomenost. Zkroušeným a zlomeným srdcem, Bože, nepohrdneš!
Zlomenost je o tob . Petr ekl: „Pane, a co tento?“ Pán mu odpov d l:
„To není tvá v c.“ Pokud nejsme zlomeni, Boží život nem že proudit.
P inášíme pak intelekt, pou ky atd., ale nejsme-li zlomeni, nic se nestane.
Pavel ekl: „Nep ebývá ve mn nic dobrého.“ P ichází-li lov k
v zlomenosti, bude to mít dopad. Boží slovo íká: „Mírná odpov
odvrací hn v.“ Co zažíváme, když spolu mluvíme doma, ve spole enství,
v práci? Zjist te si to. Nevidíme moc mírnosti, spíše vidíme tvrdou
povahu šelmy, drsnost, pýchu, hrubost, aroganci atd. Modlím se, aby nás
Pán oto il o 180 stup , aby nás vrátil k základ m. Musíme si uv domit,
že jsme byli povoláni stát se nev stou. Musíme si uv domit, že jsme
v boji. Dobrá zpráva je, že ábel v tomhle boji nezvít zil.
Musíte chápat a v it, že ábel nezvít zí. Pokud tomu nev íte,
nem žete jít dál. Slyším, jak n kte í íkají: „To nezvládnu, nem žu zvít zit.“ Ptám se jich na krev Ježíše, která byla prolita od založení sv ta.
P esn tak je to v Efezským. Pánovým zám rem bylo mít lid v Kristu. (Ef
4:13) Ne íká, že každý bude v Kristu. Znamená to, že jsou nastaveny
podmínky. Když ty podmínky naplníte, pak jste v Kristu. To je také
význam p edur ení. Pokud porozumíte, nebudete mít problémy. Nem žete se ráno probudit a íct: „Budu spasen bez ohledu na to, co d lám.“
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Ne, o to nejde. Budete spaseni, pokud splníte podmínky. Ježíš ekl:
„Chce-li kdo být mým u edníkem…“ A tak musíte splnit adu podmínek.
A On bude mít sv j lid. Uvede církev v nebesích a církev na zemi do jednoty v Kristu. To, že krev byla vylita od založení sv ta, má velký
význam. Církev byla zformována v Jeho mysli p ed založením sv ta.
Když lidé íkají, že zápasí s duchy svých p edk , zeptám se jich, který
duch p edk je starší než duch p edk církve. Je ten starý duch, se kterým
zápasíte, starší než starý duch církve? Tím prastarým duchem církve od
založení sv ta je Kristus. Také krev je vylita od samého po átku sv ta.
Dejme tomu, že jste te p išli o práci. B h vás vid l už na po átku,
váš sou asný stav nemá žádný vliv na to, o co usilujete. Tím nám Pán
chce íct, že nemáme dopustit, aby nyn jší okolnosti našich život zp sobily, že zavrhneme i odmítneme to, co nám dává. P ivádí vás do církve,
kam chodí apoštol Pavel, Petr, bratr Cecil, sestra Mavis a náš milovaný
Melchisedech! Všichni jsou tady s námi. To je církev. Církev je duchovní
T lo. Je duchovní realitou. Pán ekl, že jsme povoláni na horu Sión,
m sto Boha živého! Ano, žijeme ve velmi p irozeném sv t . Pravdou
však je, že jsme duchovní lid. Musíme za ít žít a dívat se za hranici p irozeného. Muži, jednejte se svými manželkami s tím v domím, že jednáte
s duchy. Slovo íká, jednejte s ní podle poznání… (1Petr 3:7) Žena zápasí
s duchy, muž zápasí s duchy a d ti zápasí s duchy. Bojujeme s r znými
duchy. Dokonce i v práci jste vystaveni r zným duch m. Jak bylo e eno
bratrem Burtem, když jedete do Etiopie i Konga, ekají vás jiné druhy
duch . Je tam hlavní m sto znásil ování. A ti duchové tam neslýchají
angli tinu.
Dostaneme se do všech možných situací. Musíme za ít rozeznávat
tyto duchy. Pot ebujeme podle toho formovat své životy, tak abychom
také zvít zili. Písmo íká: „Brat í, byl-li by zachvácen lov k v n jakém
pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý
sám k sob , abys snad i ty nebyl pokoušín.“ (Gal 6:1) Zu í-li vaše žena,
máte téhož ducha zu ivosti, což je d vod, pro máte tento typ manželky.
Když dva zu í, mají spole ného ducha zu ivosti. To je d vod, pro spolu
prvorození synové a otcové nesouhlasí. Synové vidí ve svých otcích sebe.
Pot ebujeme za ít rozpoznávat duchy. Ne íkám však, že musíme ve
všem vid t ducha. Ducha smíchu, ducha úsm vu atd. Máme tendenci
dostat se do extrém , musíme správn d lit slovo pravdy. Pokud tv j bratr
slouží a ty rozpoznáš, že slouží v t le, musíš se za n j modlit. Ne ekej, až
skon í, abys ho pak mohl sejmout. Modli se za n j. Protože ty jsi ve skute nosti tím, kdo káže. Snaží se na erpat z hlubiny, která je v tob , a proto
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B h íká, abychom p inesli své nádoby. Nem že íct, co chce, pokud je
tvá nádoba m lká. Pak také obdržíš m lkost. Ježíš nemohl v jednom
m st ud lat mnoho zázrak pro jejich nev ru. Jejich hloubka byla ur ena
tím, že si mezi sebou íkali: „Není to snad ten, jehož otce i matku
známe?“
Jsme nazýváni nev stou. Je to to nejlepší, co se nám mohlo stát –
být vyvoleni k spojení s Pánem. Kdo je p ipojen k nev stce, je s ní jedno
t lo, ten však, kdo je p ipojen k Pánu, je s ním jeden duch. B h nem že
být p ipojen k zlému, k Babylónu, k nepravosti. M že být p ipojen
k pravému duchu, pravdivému duchu nev sty. Modlím se, abych toho byl
ú asten, abychom toho byli ú astni my všichni. Modlím se, abychom
všichni m li víru a byli povzbuzeni vrátit se ke ko en m. Je tam tolik v cí
a dimenzí a v ím, že nám Pán p inese to pot ebné. Zahájí službu. V ím,
že B h otev e hlubiny, které byly udušeny. Tento druh chleba zp sobí, že
o i našeho porozum ní budou osvíceny. Když budete jíst Král v chléb a
maso, budete nakrmeni. Daniel ekl, že nebude jíst maso z králova stolu,
aby se neposkvrnil. Je maso, které poskvr uje, a je maso, které sytí.
Nev sta se musí posadit k hodovnímu stolu. Na tom stole jsou koruny.
Jinými slovy, za nete získávat autoritu nad temnotou, nad p irozeností
ryby, ptáka a šelmy zem . Musíme zvít zit v t chto t ech oblastech.
Modlím se, aby nám Pán pomohl.
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