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Rád bych pokra�oval tam, kde p�estal bratr Burt dnešního rána. 

Když mluvil, B�h mi položil na srdce ur�ité slovo, které mi �íkal asi p�ed 
m�sícem. Mluvil o svém dom�. V��ím, že je �as, abychom vstoupili na 
novou rovinu, do nové dimenze. Jsem si jist, že mnozí z nás jsou již una-
veni tím, kde se nacházíme. Ptáme se: „Bože, to je všechno, není tam 
n�co dalšího?“ Pamatuji si, že jsem se p�ed mnoha lety nacházel na stej-
ném míst�. Mluvili jsme v jazycích, d�lali jsme zázraky. Za�al jsem svoji 
službu v dob�, kdy jsem byl ješt� student medicíny, ale �íkal jsem Bohu: 
„Bože, copak není ješt� n�co dalšího?“ Nepochybuji o tom, že mnoho lidí 
v církvi se dostalo na podobné místo.  

Dnešního rána bratr Burt mluvil o církvi svatyn�. Víte, mám rád 
historii. V��ím, že mnozí z nás známe a milujeme d�jepis. Koneckonc�, 
my jsme tou historií. Amen. A tak to není jen o tom d�jepis znát, ale být 
tím d�jepisem. Amen? Velmi dob�e známe Martina Luthera, víme o n�m. 
Pochopiteln� víme o našich brat�ích ze Skutk� apoštolských. Známe 
velmi dob�e milníky, kterými B�h provedl církev. Cítím, vnímám, že 
pot�ebujeme jasn� porozum�t tomu, co k nám B�h mluví. Je d�ležité, 
abychom v�d�li z Písma, co B�h �íká, protože to nemá nic spole�ného 
s tím, jak se cítíme. Jak už nám �ekl bratr Burt, církev nás u�ila spoustu 
lží. Mnozí z nás žijí v té lži. Jak by se vám líbilo, kdybyste nap�íklad 
�ekli: „Posledních t�icet let jsem žil ve lži.“ Je to možné? Je v�bec možné, 
že byste t�eba posledních t�icet let žili ve lži? Chodíte v realit�, která není 
realitou, není realitou v Božím plánu. Víte, brat�í, B�h posunul hranice. 
Boží zám�r se posunul. B�h v tuto chvíli zasahuje v církvi. Boží králov-
ství p�ichází práv� nyní. Haleluja. Boží království p�ichází v tuto chvíli. 
Pokud se podíváte okolo sebe, jenom slepec by nevid�l, že se n�co musí 
stát. Jenom slepý �lov�k by nevid�l, že se n�co stane. 

Vím, že máme problém. Ten problém se týká �asu. Amen. Protože 
když n�kdo za�ne mluvit o n�jakém �ase nebo blízkosti, �íkáte si: A jéje! 
Zas bude n�kdo mluvit o roce 2008. Rok 2008 p�išel, odešel, a nic se 
nestalo. Ale podle jakého kalendá�e? Který kalendá� sledujete? Haleluja. 
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B�h jedná na základ� �asu. A �as p�išel, nastal. B�h jedná a pracuje 
rychle, aby nás p�ipravil. Aby nás p�ipravil na soud, který bezprost�edn� 
hrozí. A tak vám žádné datum nedám, protože žádné nemám. Haleluja. 
Ale B�h v Ageovi promluvil slovo. Nemáme dost �asu, takže nebudu �íst 
verše, ale budu je citovat, abychom se k nim mohli vrátit pozd�ji. Slovo, 
které mi B�h �ekl, je, že bydlíme v zast�ešených domech.1 Bylo to slovo 
o zast�ešených domech.  

Každé probuzení musí být postaveno na ur�itém základu. Boží slovo 
�íká: „Zapiš vizi, tak aby byla jasná.“ (Abakuk 2:2) �ekni ji jasn�, aby 
ten, kdo ji �te, mohl b�žet. Protože B�h �íká, že 
musíme b�žet. Pokud však chcete b�žet, musíte mít 
vizi. Musíte porozum�t tomu, odkud p�icházíte 
a kam jdete. Takže kdybych p�išel a za�al mluvit 
n�co jiného, než �emu v��íte, museli byste m� 
odsunout stranou. �ekli byste: „Ne, já v��ím Bo-
žímu slovu, protože jsem vid�l!“ Když nemáme 
vizi, máme tendenci následovat dav. B�h �íká, že 
bydlíme v zast�ešených domech. Ten d�m m�že 
být t�eba to, že jste si ve své mysli �ekli, že vás 
B�h povolal, abyste byli léka�em. Nebo máte vizi, 
že budete manželkou v domácnosti. Anebo jako 
bratr George, že budete poš�ákem. N�kdo jiný, že bude právníkem. Ane-
bo cokoli jiného. A tak jste to posledních t�icet let d�lali. Ráno jste vstali 
a zjistili jste, že jste inženýr. Anebo že jste matka v domácnosti. Na 
základ� toho jste ve svém život� za�ali jednat. B�h se na vás dívá, dívá se 
na mne a ptá se: „Co to d�lá?“ „Co d�lá ta žena?“ Haleluja.  

B�h pro nás má zám�r. Pokud se podíváme do Efezským 1:5 …2 
Víte, Efezským 1:5 je pro m� takový vále�ný pok�ik. Mluví o adopci, 
o p�ijetí za syny. Ten verš mluví o tom, že od založení sv�ta… M�žu se 
vás zeptat? Kdy došlo k založení sv�ta? Kdy byl sv�t založen? Je to 
zhruba sto milión� let, že? Anebo p�ed milióny, milióny, milióny, milióny 
let? Haleluja. Píše se, že B�h vás p�ijal za syny p�ed založením sv�ta. Ale 
víte, skrývá se v tom ur�itý problém. Naši brat�í, velmi drazí brat�í, se 
trošku odchýlili a za�ali mluvit o kone�ném smí�ení. Nebo o v��né jistot�. 
                                                           
1

 Aggeus 1:4 – „Jest-liž vám �as, abyste vy sed�li v domích svých taflovaných (v hebr. 
orig. pokrytých, zast�ešených), a d�m tento pustý stál?“ 
2 Efezským 1:4–5 – „Jakož vyvolil nás v n�m p�ed ustanovením sv�ta k tomu, abychom 
byli svatí a neposkvrn�ní p�ed obli�ejem jeho v lásce, p�edz�ídiv nás k zvolení za syny 
skrze Ježíše Krista v sebe, podle dob�e libé v�le své.“  
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Anebo, jinými slovy, jednou spasen, navždy spasen. Všechna podobná 
u�ení, která se drží tohoto tématu. Tato u�ení vznikla, když �ábel vstoupil 
do Božího díla. Vstoupil do toho, co d�lá B�h.  

Pravdou je, že B�h p�ijal za syny práv� a konkrétn� vás p�ed zalo-
žením sv�ta. A jak takové p�ijetí za syny 
probíhá? Když vyjdu t�mito dve�mi ze sálu, 
skon�ím v restauraci. Tímto zp�sobem fun-
guje i p�ijetí za syny. Existuje cesta, kterou 
vám B�h p�edložil. Je to cesta p�ijetí za 
syny. Chcete-li být p�ijati za syny, musíte se 
vydat práv� touto cestou. A musíte tou ces-
tou projít až na konec. Na konci jste p�ijati 
za syny. Pokud se vydáte jinou cestou, za 
syny být p�ijati nem�žete. Protože p�ijetí za 
syny je postavené na ur�itém principu. On 
�íká, že vás vyvolil v Kristu. Rozumíte 
tomu? Vyvolil vás v Kristu. Ti, kte�í jsou 
v Kristu, jsou nakonec p�ijati za syny. Jak se 
stanete sou�ástí Krista? Skrze kone�né 
smí�ení? Nebo tím, že jste jednou spaseni 
navždy? Je toto zp�sob, jakým vstoupíte do 

Krista? Ne, kdepak, pro vstup do Krista je nutno splnit ur�itý standard. 
Obávám se, že my, kte�í kážeme, jsme minuli cíl. Musíte mi odpustit. 
Protože i já pat�ím mezi ty, kte�í minuli cíl. My o tom standardu bohužel 
nemluvíme. Najdete ho ve Zjevení 20 od 4. do 6. verše.3 Tam se o n�m 
píše. Stojí tam, že duše musí být s�ata. Duše musí být p�ipravena o hlavu.  

A tak bych to rád shrnul, aby to, co �íkám, bylo jasné. Existuje p�i-
jetí za syny, a to p�ijetí za syny musí být v Kristu. Abychom vstoupili do 
Krista, musí naše duše p�ijít o hlavu. Je to velmi jednoduchá zv�st. Duše 
musí p�ijít o hlavu. Hlava vaší duše není vaše fyzická hlava. Možná se 
k tomu ješt� dostaneme pozd�ji. Dá-li Pán, tak se k tomu ješt� dostaneme. 
Ale my pot�ebujeme pochopit základ, porozum�t, pro� tomu tak je a pro� 
práv� o tom nyní B�h mluví. Musíme také porozum�t �asovému prvku, 
                                                           
3

 Zjevení 20:4–6 – „I vid�l jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a vid�l 
jsem duše stínaných pro sv�dectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kte�íž se neklan�li šelm�, 
ani obrazu jejímu, a aniž p�ijali znamení jejího na �ela svá, anebo na ruce své. A ožili a  
kralovali s Kristem tisíc let. Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A to� 
jest první vzk�íšení. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzk�íšení. Nad t�mi� ta 
druhá smrt nemá moci, ale budou kn�ží Boží a Kristovi, a kralovati s ním budou tisíc let.“  

�+$���)��%���( �
"������,'� ��
-.&��#�!/�0$/*��

������%���(��#$)�����(�
�121*��$ �"��#��)����

,���$��� �)����
2("�2�%��#$)(�$��(�

�121*�



4 

který je spojený s tímto slovem. Protože toto slovo s sebou nese ur�itou 
naléhavost. To je d�vod, pro� bude tato konference pr�lomová. Bude 
ur�itým milníkem. Kdo z vás už jste slyšeli o Azusa street? Azusa street. 
Už jste slyšeli o probuzení na Azusa street? Haleluja. Mohla by tato 
konference být naší Azusa street? Víte, naše o�ekávání není dostate�n� 
vysoko. Nám by sta�ilo mít jen další konferenci. Ale pokud je vaše 
o�ekávání vysoko, tak si uv�domíte, že jsme na míst� zvratu. Haleluja.  

Mluvíme o základu tohoto p�ijetí za syny – každý, kdo chce být 
v Kristu, musí p�ijít o svou hlavu. A jak �íkal bratr Burt dneska ráno, cíl, 
ke kterému sm��uje v��ící, není nebe. Protože pokud jsme v��ící, už jsme 
v nebi. Každý nev��ící je v pekle. Já vím, že s tím 
máte možná problém. Ale je to pravda. Existují 
r�zné úrovn� pekla. Existují také úrovn� nebe. A to 
je problém, který máme. Protože se nedržíme 
Písma. Existuje jenom �erná a bílá. Království 
temnoty a království sv�tla. Ta dv� království se 
nesm�šují. V��ící byl vytržen z pekla do nebe. Ale 
musí zvít�zit nad druhou smrtí. Nebezpe�í, kte-
rému �elíme, je druhá smrt. A tak Písmo �íká, že 
ten, „kdo zvít�zí, nebude uražen od smrti druhé“. 
(Zj 2:11) Ti, kte�í nezvít�zí, jsou ohroženi druhou 
smrtí, což je ohnivé jezero. Což je plnost pekla. 
Takže sv�t jako takový je místo vzpoury. Je to místo antikrista. Víte, po 
mnoho let nám to možná nebylo zjevné. Dneska ráno nám bratr Burt �ekl, 
že šelma byla zran�na až k smrti. Ale vidíme, že zran�ní bylo uzdraveno. 
Víte, posledních pár století byla Boží báze� po celém sv�t�, není-liž 
pravda? A hádejte, co se d�je te�? Najednou si lidé uv�domili, že mohou 
odhodit Boží báze�. A tak vám �íkají: „Tenhle sv�t pat�í nám. Je náš. M�-
žeme si d�lat, co chceme. Nechceme Boha, nechceme Krista. Všechno, co 
je spojené s Kristem, chceme vyt�snit z našeho systému.“ 

Existuje cílený zám�r vymazat Krista a v�domí Boha z povrchu 
zem�. Víte pro�? Protože šelma byla uzdravena. Šelma byla uzdravena. 
Rána byla uzdravena. Víte, ta šelma je duch, ale o tom dnes ve�er mluvit 
nebudeme. Rád bych vám vykreslil obrázek ze základních prvk� toho, co 
B�h d�lá. Abyste si uv�domili, že nejste v bezpe�í. Ani já nejsem 
v bezpe�í. Nebojím se sv�ta. Víte, i kdybych lidi ve sv�t� p�ijal za p�átele, 
i kdybych sv�t miloval, sv�t nikdy nem�že milovat m�. Nem�že nikdy 
milovat ani vás. Protože všechno, za �ím stojíte, je proti sv�tu. A to je 
d�vod, pro� B�h �íká, že bydlíme v zast�ešených domech. Žijeme ve 
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falešném bezpe�í. Víte, zóna našeho pohodlí je falešná. Máme práci, za 
kterou dostáváme výplatu, a myslíme si, že jsme v bezpe�í. Je to zp�so-
beno tím, že jsme nepochopili, že pracujeme v pekle. Vaše práce, vaše 
zam�stnání, je peklo. Každou v�c, kterou procházíte, každý tlak má pod 
kontrolou �ábel. Stojí to na ur�itém p�edpokladu, a sice, že Boží slovo 
�íká, že �ábel je bohem tohoto sv�ta pro tento �asový úsek. Celé je to 
zasazeno do ur�itého �asového rámce. A to m� p�ivádí ke druhému bodu, 
který chci dneska ve�er p�inést.  

Zjevení 20:1 n�co �íká. Co �íká? Píše se tam, že and�l sváže �ábla. 
Jsem velmi rád, že dnes je v této místnosti spousta biblických student�. 
Kdo je ten and�l? Je to and�l, který sestupuje z nebe? �íkáte, že to není 
takový and�l? Je to and�l, který p�ijde z východu. Je to and�l, který 
povstává z východu. On nepadá z východu. Ale povstává z východu. Víte, 
jsou and�lé, kte�í povstávají, a jsou and�lé, kte�í padají. Je to tak? Ale 
tenhle povstává z východu. And�l je posel. Nebo to �ekn�me jinak: je to 
skupina lidí, kte�í byli pov��eni, aby p�inesli zv�st nebo naplnili Boží 
pov��ení. A tak zde máme and�la – �lov�ka. Abych vám trochu pomohl 
Písmem, protože to pot�ebujeme mít podložené, Bible �íká, že ve vzk�í-
šení budeme jako co? Jako and�lé.4 Je to správn�, �íkám to dob�e? Boží 
slovo �íká, že vzk�íšení – a mimochodem, kdo je to vzk�íšení? Ježíš �íká: 
„Já jsem vzk�íšení a život.“ Haleluja! A tak jsem si jistý, že nikoho neurá-
žím, když o vás mluvím jako o and�lech. Koneckonc� jste více než jen 
and�lé. Haleluja. Boží slovo �íká, že budeme spolud�dicové s Kristem. 
(� 8:17) A on dal and�ly jako služebné duchy t�m, kte�í mají d�di�n� 
obdržet spasení. (Žid 1:14) Jak se to týká našeho postavení v Bohu? To 
není o pýše, že bychom si �ekli: Jsme lidé, a tím jsme vyšší než and�lé. 
Ale mluvíme o d�dictví. Mluvíme o zám�ru v Bohu. Mluvíme o vizi. 
Mluvíme o p�ijetí za syny. Už od založení sv�ta m�l B�h n�co na mysli. 
Chci, abyste si uv�domili, že to bylo ješt� d�íve, než za�al existovat národ 
jménem Izrael. A to bylo d�íve než Azusa street. Bylo to p�ed hnutím 
pozdního dešt�. Dokonce se to stalo d�ív, než bylo jakékoliv hnutí, které 
znáte. Již tehdy B�h ve svém srdci p�ijal lidi za syny. 

Bohu nejde o n�jaké hnutí. D�kujeme Bohu za Luthera a za hnutí 
Beránkovo. Nevíte, co myslím hnutím Beránka? Bylo to hnutí, které p�i-
neslo znovuzrození. Že se musíte znovu narodit. Ale p�ijetí za syny, 
o kterém mluvíme, jde o mnoho dál než znovuzrození. Protože B�h vás 

                                                           
4 Lukáš 20:36 – „Nebo ani umírati více nebudou moci, and�l�m zajisté rovni budou. 
A jsou synové Boží, pon�vadž jsou synové vzk�íšení.“  
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chce adoptovat, abyste byli Jeho synové. Myslím si, že ani nedokážeme 
ocenit, jak silné, jak hluboké, jak výjime�né, jak velké to celé je. Tedy 
pokud nejsme schopni rozluštit otázku Krista jako takového. Kdo je 
Kristus? Protože Bible �íká, že jako synové budete spolud�dicové 
s Kristem. Moje mysl je na to p�íliš malá. V�era 
ve�er jsme sem p�ijeli potm� a bratr Radek mi 
ukázal jednu planetu. Bylo to pro mne p�íliš 
velké, abych to pochopil. Protože já takovým 
v�cem nerozumím. Ta planeta je vzdálená mi-
lióny kilometr�. Vypadá jako velká hv�zda. B�h 
takových v�cí stvo�il milióny. Stvo�il jich 
milióny a milióny. B�h �íká, že jsme spolud�-
dicové s Kristem. Všechny ty v�ci byly u�in�ny 
skrze Krista. Byly u�in�ny Jím, pro N�j, Jemu, 
díky N�mu trvají... A� už to vyjád�íte jakkoli, 
tak to jenom popisuje Boží zám�r. A B�h �ekl, že vás u�inil spolud�dice 
s Kristem.  

Stále se Boha ptám na jednu v�c. Mám jednu otázku, kterou Bohu 
kladu. Pro� já? Pro� já? David byl zcela p�emožen, bylo toho na n�j p�íliš 
a �ekl své žen�: „P�ines mi židli a postav mi ji prosím do zahrady.“ Posa-
dil se tam. „Nechci, aby m� kdokoli další t�i hodiny rušil.“ �ekl: „Bože, 
co je �lov�k?“ Víte, to je ta otázka: „Co jest �lov�k, že jsi na� pam�tliv?“ 
(Ž 8:4) Co vlastn� v �lov�ku vidíš? Pokud si myslíte, že nemáte žádnou 
hodnotu, dovolte mi, abych vám položil jednu otázku. Pokud nemáte 
žádný význam, pro� se s vámi �ábel tak otravuje? Když jste nikdo. Pokud 
jste propadák, nikdy nic neud�láte dob�e, nikdy nem�žete být dob�í…, 
pro� si v takovém p�ípad� dává �ábel tu práci, aby vás zni�il? 

Protože n�co spat�il. Ezechiel 28. kapitola, respektive Izaiáš 14. ka-
pitola. V Izaiáši 14 je pro nás verš. Píše se tam: „Povstanu a posadím se 
k stran� p�lno�ní. Budu sed�t nad Siónem. Budu jako Nejvyšší.“5 Protože 
�ábel vidí n�co, co my, církev, nevidíme. Ale tomu je konec. Je to 
u konce. Protože my vstupujeme do �asu, kdy budeme znát, jako jsme 
poznáni. (1Kor 13:12) My ani nevíme, kdo jsme. Ale tomu je konec. 
Protože budeme znát, jako jsme poznáni. Boží slovo �íká, že jsme známi 
a je o nás psáno v nebi jako o spolud�dicích Krista. Kristus je v��ný syn 
Boží. Nevím, jestli jste to slyšeli. Kristus je ten v��ný syn Boží. Ješt� než 
                                                           
5 Izaiáš 14:13–14 – „Však jsi ty �íkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hv�zdy Boha 
silného vyvýším stolici svou, a posadím se na ho�e shromážd�ní k stran� p�lno�ní. 
Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“  
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za�al �as, tak byl synem Božím. Až skon�í �as, z�stane synem Božím. 
A B�h �ekl: „Vy jste spolud�dicové s Kristem.“ Haleluja.  

	ábel ví, že jeho �as je krátký, protože B�h dává svému lidu n�co 
nového. Blížíme se k novému milníku. P�icházíme k nové ch�zi a zkuše-
nosti v Bohu. To je d�vod, pro� Boha nezajímá „církev“. Nezajímá ho 
vaše „služba“. Doufám, že se nikdo nenazlobí – Boha nezajímá ani Son-
light ministries. Boha nezajímá ani Apoštolská církev. Boha nezajímá 
žádná služebnost. Má totiž sv�j zám�r. B�h má zám�r a zajímá ho Jeho 

vlastní d�m. B�h má jenom jeden zájem, 
a sice sv�j d�m. �íká: „Pro� opouštíš 
m�j d�m a jdeš si budovat sv�j vlastní? 
Dokonce �íkáš, že není �as budovat Boží 
d�m.“ A mezitím si budujeme svoje 
vlastní zast�ešené domy. B�h �íká: 
„Miluji t�, a proto pro tebe n�co ud�-
lám.“  

Pokud vás B�h miluje, tak �ekl, že 
bude t�esení. B�h bude t�ást v�cmi, aby 
nás povolal, aby nás vytrhl ze spánku. 
�íká, že u�iní díry v našich kapsách. Že 
odstraní �ást našeho p�ikrytí, aby nás 
�ábel mohl troši�ku zlobit. 	ábel m�že 
vás nebo m� tak troši�ku zlobit a otravo-
vat, abychom si uv�domili, že je n�co 
špatn�. N�co je špatn� s naší církví. 

N�co je špatn� s naším náboženstvím, brat�í. Jednou mi B�h mluvil 
o Eliášovi. �ekl: „M�j lid je v údolí rozhodnutí.“ Církev poslední doby je 
zmatená. Církev poslední doby je zmatená. Ješt� jsme se �ádn� nerozhodli 
jít kup�edu. A zárove� jsme se ani nerozhodli se vrátit. A tak pro sebe 
tvo�íme nové místo. Ale bu� jste bílí, nebo jste �erní. Bu� jste v Božím 
království, nebo nejste. Ale my jsme n�kde uprost�ed. �íká se tomu šedá 
zóna. Zóna nikoho. B�h ji nem�že chránit. Brat�í, B�h nás nem�že 
chránit. Nem�že chránit církev šedé zóny. B�h vlastn� ani neví, co to je. 
�íká, že jsme bu� horcí, nebo studení. Když jste vlažní, tak ani neví, co 
to je. B�h pro to nemá p�ipravené žádné zaopat�ení. To je místo, na kte-
rém se nacházíme, brat�í. Jsme pohodlnou církví svatyn�. Ale to m� 
p�ivádí k principu dne o�iš�ování. V Leviticu je verš, který to sumarizuje. 
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Myslím, že je to Leviticu 16:17.6 Ve dni o�iš�ování budou dva sm�ry 
pohybu. Chci, abyste si to uložili ve svých srdcích, protože je to v�c, ve 
které jde o život a o smrt. Není to o nejlepších p�átelích. M�žete �íct: 
„Tenhle muž je mým nejlepším p�ítelem. Kamkoliv p�jde, p�jdu za ním.“ 
Anebo: „Tenhle �lov�k je z mojí zem�.“ Nebo m�žete �íct: „Tohle je m�j 
obchodní partner.“ Protože když p�ijde den o�iš�ování, budou dva sm�ry 
pohybu. Bible �íká, že v den o�iš�ování musí každý, kdo je ve svatyni, jít 
ze svatyn� ven. Každý, kdo bude ve svatyni, se z ní musí dostat pry�. 
Musí jít pry� ze svatyn�. Dokonce i ti, kte�í jsou na vn�jším nádvo�í, se 
budou n�kam pohybovat. Pro� se to bude dít? Protože nejvyšší kn�z pro-
chází skrze oponu do svatyn�. Nejvyšší kn�z se prolamuje do svatyn� 
svatých, zatímco všichni ostatní se vrací. Všichni ostatní jdou nazp�t. Ale 
Bible �íká, že my nejsme synové zatracení, kte�í se vracejí k zatracení. 
Nejsme p�ece ti, kte�í se vrací k zatracení. Jsme ti, kdo se tla�í kup�edu 
ke spasení své duše. (Žd 10:39) 

B�h mi v dubnu �ekl, že jsme vstoupili do období o�iš�ování. Co to 
znamená prakticky? Když n�kdo p�ijde, aby zde kázal, anebo s n�kým 
mluvíte, musíte položit Bohu otázku: „Je tento �lov�k, který tu káže, na 
cest� zpátky, anebo je na cest� kup�edu, aby se prolomil skrze oponu?“ 
Takovou otázku si musíte položit. Pokud si ji nepoložíte, budete ztraceni, 
protože každý se musí rozhodnout, kam sm��uje. Pokud pat�íte k t�m ne-
rozhodným… Víte, na koho se zam��ují b�hem volební kampan�? Víte, 
brat�í, že u vás v Americe budou zase volby? Zam��ují se na ty nerozhod-
nuté. Jsou to lidé, kte�í ješt� nedosp�li k rozhodnutí, koho budou vlastn� 
volit, ti se nechají lehce p�esv�d�it. Jsou ochotni sm�nit svoji víru za n�co 
jiného. Budou na vás tla�it. Za�nou vás zpracovávat. Cht�jí vás n�jakým 
zp�sobem p�esv�d�it. A to je d�vod, pro� se musíte rozhodnout na této 
konferenci. 

Toto je konference rozhodnutí. Jdete dop�edu? Anebo jdete zpátky? 
Mnozí už se rozhodli a vrátili se. Já sám jsem šel zpátky. Vlastn� se mod-
lím, aby m� B�h obrátil správným sm�rem. Mnozí z nás, kdo jsme sou-
�ástí tohoto hnutí poslední doby, jsme se dostali na ur�ité místo, na 
kterém jsme se oto�ili zp�t. Došli jsme na místo setnutí hlavy duše. A tak 
jsme se oto�ili a za�ali se vracet zp�t. Ti z nás, kte�í jsou ve služb�, to 
vedli. Starší. Pasto�i. To jsou hlavní viníci. Takže �íkáme, že v den o�iš-
t�ní bude jenom jeden, a to Kristus. V den o�iš�ování se všechno ostatní 
                                                           
6

 Leviticus 16:17 – „Žádný pak �lov�k a� není v stánku úmluvy, když on vchází 
k o�iš�ování do svatyn�, dokudž by on zase nevyšel a o�išt�ní za sebe, za d�m sv�j i za 
všecko množství Izraelské nevykonal.“ 
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rozplyne. Jediná otázka, která z�stává, je: Jste v Kristu, nebo ne? Víte, 
naše vize se musí potkat s tímto zám�rem. B�h na základ� toho m�že 
odbourat �adu bariér. Jeden p�eklad dokonce �íká, že každá duše, která se 
v den o�iš�ování nebude ponižovat, je už zatracena. Máte-li Bibli a její 
r�zné p�eklady, najd�te si to. King James �íká, že bude vy�ata. N�které 
p�eklady �íkají, že bude zni�ena. Ale myslím, že Young�v doslovný p�e-
klad �íká, že již byla zni�ena. Dosp�li jsme do bodu rozd�lení. Nechci 
kázat rozd�lení v církvi, ale dojde k odd�lení.  

To odd�lení je odd�lení pro Krista. Je to odd�lení, které znamená 
prolomit se oponou do nové zkušenosti. Prolomení se oponou nás p�ivádí 
do nové zkušenosti, a sice do zkušenosti kn�žství. Kdo je kn�zem, je pr-

vorozený. Nem�žete být kn�zem, pokud nejste 
prvorození. To je princip z Božího slova. Kn�ží 
byli vybíráni z prvorozených. Prvorozený je 
kn�z. Prvorozený je ten, který se prolomil t�les-
ností. Prolomil se oponou t�lesnosti, oponou 
sv�tskosti, oponou �lov��enství. Ti budou prvo-
rození Boží. Ti také budou kn�ží podle �ádu 
Melchisedechova. Boží slovo �íká, že budeme 
na zemi vládnout jako kn�ží a králové. Když 
nahlédnete do Zjevení 20:6, Boží slovo velmi 
jasn� �íká, že první vzk�íšení je vzk�íšení kn�ží. 
První vzk�íšení je pro kn�ze. Požehnaný je ten, 
který je ú�asten prvního vzk�íšení. Protože to 
budou kn�ží Boží. Budou to kn�ží. Mluvíme 
tedy o kn�žství, o principech kn�žství, o princi-
pech p�inášení ob�tí. Kn�z musí p�inést ob��.  

Ale p�ed tím, než m�že kn�z p�inést ob��, musí být posv�cen. Musí 
být od�n. Musí si obléct od�v. To zmi�uji jen bokem. Je to však d�vod, 
pro� musíme kázat o šatníku. To je d�vod, pro� musíme mluvit o oble-
�ení. Ženy musí p�estat nosit kalhoty, protože to není od�v pro kn�ze. 
Kn�z musí nosit kn�žské roucho. Od�v, který nosíme, mluví o našem 
posv�cení. Policistu také poznáte podle toho, jaké má oble�ení. Je to znak 
identity. Mluví to o vaší osobnosti. Píše se: Pomaž Árona, od�j Árona 
ur�itým zp�sobem, aby to bylo pro krásu a pro slávu. Oble�ení, které m�l 
Áron na sob�, ukazovalo na Boží slávu. M�lo vyjád�it a projevit Boží 
osobnost. Neexistuje, aby n�kdo z Božích kn�ží o této v�ci s Bohem dis-
kutoval. To, co lidé ve sv�t� ud�lali s oble�ením, je duch homosexuality.  
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Za�alo to v šedesátých a v padesátých letech. A� se muži oblékají 
jako ženy a ženy jako muži. Dosáhli tím zrušení existujících bariér. Byl to 
zp�sob, jak odstranit bariéry. Otupili naše smysly, aby už nikomu nebylo 
jasné, kdo je žena, a kdo je muž. M�li totiž cíl. P�ijde �as, kdy si muž 
vezme muže, a nikomu se to nebude zdát divné. Je to duch homosexua-
lity. Je to duch sodomie. Boží slovo �íká, že sodomita nem�že vstoupit do 
Božího shromážd�ní po dalších deset ge-
nerací. Pokud ten duch pracuje ve vás, 
nebudete schopni p�ed Boha p�edstoupit 
jako Boží kn�z. Jeden kus od�vu, který 
musel mít Áron oble�ený, byla ln�ná suk-
nice. První v�c kvalifikující kn�ze je sexu-
alita. Musí být vykoupená. Duch homo-
sexuality ji poskvr�uje. Ženy musí z�stat 
ženami. Muži nech� jsou muži. Pot�e-
bujeme mít v Božím dom� muže. A také 
tam pot�ebujeme ženy. Nepot�ebujeme tam 
sodomity. N�koho, kdo má ducha p�l na 
p�l. Je to totiž duch vzpoury a jde proti 
principu, že duše musí p�ijít o svoji hlavu. Duše �lov�ka se vzbou�ila v��i 
Bohu. Duše �lov�ka se dostala do vzpoury v��i Bohu, a to je ko�en pro-
blému. Mluvíme-li o spolud�dictví v Kristu, pak bude zp�sobilost vaší 
i mojí duše hodnocena na základ� vzpoury. Pokud chodím ve vzpou�e, 
nem�žu p�ijít p�ed tr�n. O tom není t�eba mluvit. Duch vzpoury je to, co 
vás diskvalifikuje. Pro� bych se mu tedy m�l poddávat, by� v takové malé 
v�ci, jako je oble�ení? Je mnoho p�íklad�, které najdeme i mezi sebou.  

B�h musel prozkoušet Davidovu loajalitu. David byl t�ikrát poma-
zán a v t�ch situacích B�h prozkoušel jeho loajalitu. B�h ho musel dovést 
na místo, kde se mohl vzbou�it. Ale on pokaždé zvít�zil. David pokaždé 
zvít�zil. B�h vid�l, že David je muž podle Božího srdce. B�h ho pomazal, 
aby byl králem, ale nemohl by být králem, pokud by m�l v sob� vzpouru. 
Musel být králem skrze Boží �ád. Brat�í, B�h nás p�ivádí na místo, kde 
budeme prozkoušeni. Naše duše musí tedy být posv�cena, tak jako byli 
posv�ceni kn�ží. Víte, toto je rovina, o které jsme se ani neza�ali bavit, 
protože kn�zem Božím je duše �lov�ka. Služba, kterou B�h o�ekává, je 
služba vycházející z vaší duše, z vašeho srdce. O tom jsme ješt� ani 
neza�ali mluvit. Jakým zp�sobem tedy chceme p�ežít �ábl�v prudký 
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útok? Víme, že naše t�lesné žádosti bojují proti duši.7 Celá bitva se ode-
hrává v duši. 	ábel úto�í proti církvi na úrovni duše. Brat�í, kde bojujeme 
proti �áblu my? My stále ješt� chodíme po zemi. Ješt� jsme po�ád jen 
chodci. Haleluja. 

Proto, brat�í, musíme u�init rozhodnutí. 
Musíme vystoupit výš. Musíme opustit sou�asné 
uspo�ádání v�cí. A abychom vystoupili výš, mu-
síme porozum�t Božímu zám�ru. Letni�ní �ád 
v�cí byl založen na vzpou�e. Uspo�ádání, které 
vyšlo z Azusa street, v sob� obsahovalo vzpou-
ru. Nem�la se z toho totiž stát instituce. Bylo to 
n�co, co nás m�lo dovést na novou rovinu. 
A tou rovinou je skute�ná rovina duše. Avšak 
�áblu se poda�ilo nás zbavit pozornosti. Vyrušil 
církev. Mnozí z nás jsme se do této vzpoury 
narodili. Když tedy p�emýšlíme o církvi, naše 
porozum�ní církve je v podstat� shodné s tím, jak B�h chápe vzpouru, 
a je to n�co, co nás nikdy nep�ivede do plnosti Boha. 

D�vodem je práv� toto slovo – p�ijetí za syny. B�h vás povolal, 
abyste byli synové skrze p�ijetí za syny. Vaše adopce má ur�itý zám�r, 
který má B�h ve své mysli. Písmo �íká: Vyvolil jsem Sión za svoje místo 
p�ebývání na v�ky. (Ž 132:13-14) Jediný zp�sob, jak ve vás m�že B�h 
p�ebývat, je skrze ducha. N�kdo to nazval duchem p�ijetí za syny. Duch 
adopce. To je ten klí�. Boží slovo �íká, že skrze jednoho ducha jsme 
pok�t�ni do Krista.8 Nem�žete tedy vstoupit do Krista jiným zp�sobem, 
než že ve vás bude konat dílo duch adopce. Duch adopce má jen jedno 
poslání, a sice u�init moji duši synem Božím.  

Když mluvíme o synu, mluvíme o zralosti. Mluvíme o škole a u�ení. 
Mluvíme o zjevení. Mluvíme o zm�n� od slávy k sláv�. To je d�vod, pro� 
p�išel Boží duch – aby pro nás u�inil tyto v�ci. Bez takového ducha 
nem�žete být synové. Žádný �lov�k nem�že být �lov�kem bez ducha �lo-
v�ka. Nemáte-li ducha, nem�žete být �lov�kem. Nicmén�, pokud svého 
ducha udusíte, pokud budete svému duchu vzdorovat, stane se z vás zví�e. 

                                                           
7

 1. Petrova 2:11 – „Nejmilejší, prosím� vás, abyste jakožto p�íchozí a pohostinní zdržovali 
se od t�lesných žádostí, kteréž ryt��ují proti duši.“ 
8 1. Korintským 12:13 – „Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno t�lo pok�t�ni 
jsme, bu�to Židé, bu�to �ekové, bu�to služebníci, nebo svobodní, a všickni v jeden duch 
zapojeni jsme.“ 
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S tím cílem pracuje �ábel, to je to, co z nás chce ud�lat. On ví, že pokud 
se mu poda�í odd�lit naši duši od ducha, budeme schopni fungovat už 
jenom jako zví�e. B�h to musel dopustit. Jak jinak by mohla vzejít sláva? 
Jen tak m�že dovést mnoho syn� do slávy. To je možné pouze svobodnou 
volbou. Pokud si zvolíte dob�e, pak se poddáváte duchu adopce. A m�že 
do vás p�ijít duch Boží. P�ichází do vás v okamžiku, kdy jste pok�t�ni 
Duchem proto, aby obživil vašeho ducha. Ale tím dílo neskon�ilo, 
protože cílem je vaše mysl. Cílem jsou vaše a moje emoce. Cílem jsou 
vaše city a touhy. To je to, po �em B�h jde. Nicmén�, p�esn� po tom jde 
také �ábel. A tak se píše, že t�lo žádá proti duchu.9 Proto zu�í válka. Ta 
v�c, kterou chce B�h … p�esn� o ní �ábel prohlásil, že bude jeho – duše 
bude moje. Ale jediný zp�sob, jakým �ábel m�že mít moji nebo vaši 
duši, je skrze podvod. P�ivede t� na myšlenku, že B�h t� povolal k tomu, 
abys byla ženou v domácnosti. Anebo, v mém p�ípad�, že m� B�h povolal 
k tomu, abych byl léka�em. Jste od�íznuti. V tu chvíli vás �ábel od�ízl, 
protože za�nete jednat jako léka�. Ne jako Boží syn. Je to spojeno 
s ur�itou mentalitou. Jaká je vaše mentalita? Jak vnímáte sami sebe? 
Jakým zp�sobem byste se popsali? 

Když se podíváte do 1. kapitoly Ezechiela, za�nete se dozvídat, kdo 
jste. Už jste n�kdy �etli první kapitolu Ezechiela? Ezechiel, kapitola první 
vám �íká, kdo jste. Za�ne otvírat vaše o�i, abyste v�d�li, co B�h �íká 
o tom, kdo jste. Haleluja. V�era jsem se díval na n�které verše. Bible �íká, 
že díky Boží dobrot� je Boží lid radostný. (1Král 8:66) Díky Boží dobrot� 
jsme radostní. Jejich vzez�ení se zm�nilo. Jejich povaha se zm�nila, pro-
tože p�ijali Boží dobrotu. Je ješt� další verš, který �íká, že jedli a pili 
a radovali se. Stejný výsledek – zase veselost. Ale jedna vychází z p�ijetí 
Boží energie, zatímco ta druhá je z p�ijímání uhlovodík� �. A protein� 
a vitamín�. A antioxidant� �. A �lov�k je veselý. Co vám to �íká, brat�í? 
Ne samým chlebem živ je �lov�k. Vaše t�lo není závislé na vitamínech. 
M�že mít vitamíny. Ale B�h ho nestvo�il pro vitamíny. Vitamíny jsou 
náhradní program �. Taková náhražka. Když Adam zh�ešil, když byla 
duše od�íznuta od ducha synovství… Víte, zám�r ducha synovství je sytit 
naši duši. M�l naši duši ozdobit. M�l naši duši posv�tit. M�l naši duši 
u�init krásnou. M�l duši p�ipravit jako Boží p�íbytek.  

Duch Boží je v Božím slov� �asto znázor�ován jako voda, je to tak? 
Píše se, že z vnit�ností t�ch, kdo v��í, poplynou �eky vody živé. (Jan 7:38) 

                                                           
9 Galatským 5:17 – „Nebo t�lo žádá proti Duchu, a Duch proti t�lu. Ty pak v�ci jsou sob� 
vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste cht�li, to �inili.“ 
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Ukazuje vám to výsledek. Na po�átku je pot�eba ud�lat první práci. Ta 
�eka musí nejd�ív plynout dovnit�, než m�že plynout ven. Nejd�ív ta �eka 
musí plynout dovnit�, a teprve potom m�že plynout ven. Když ta �eka 
nate�e nejd�ív dovnit�, naplní vaši duši. A pak za�ne vytékat ven. 	ábl�v 
plán je od�íznout toto spojení. Mnozí z nás sklouzli zpátky. Musíte mi 
odpustit. To odpadnutí za�íná u m�. Naše srdce vychladla. Víte pro�? 
Protože vyschl olej. V Božím dom� vyschl olej. A když vyschl olej, vy-
hasl i ohe�. Ohe� je zp�soben olejem. P�ítomnost oleje vlastn� vyjad�uje 
napojení na zdroj. Mnozí z nás si nejsou jisti napojením na Ducha 
svatého. Mluvíme v jazycích, troši�ku se ob�as zat�eseme. Ale plynutí, 
toho se nám nedostává. A to je nemoc, ze které nás B�h chce uzdravit. Je 
to nemoc, kterou chce uzdravit, abychom byli napojeni na �eku. Nebo� je 
�eka, která obveseluje Boží m�sto. (Ž 46:4) Má-li tedy �eka téct, duše 
musí být napojena. Ale jak m�že být napojena, když má stále ješt� vlastní 
hlavu? Kde jsou ústa? Kde máte ústa? Jsou na hlav�. Haleluja. Svoje ústa 
máte na hlav� �. Boží slovo �íká, že v ten den se jednoho muže p�idrží 
sedm žen, které �íkají: „Budeme jíst sv�j vlastní chléb.“ (Iz 5:1) Budeme 
jíst sv�j vlastní chléb. Pokud jíte sv�j vlastní chléb, pak nejste spojeni 
s hlavou. Kristus musí sytit vaši duši. Pokud není vaše duše napojena na 
Krista, není spasena. Spasení mé duše závisí na mém napojení na Krista. 
A jediný zp�sob, jak toho dosáhnout, je p�ipravit se o hlavu. Tím se 
napojím na Krista. To je dílo, ke kterému nás, brat�í, B�h povolal.  

Tato církev je odlišná od letni�ní církve. Je to církev ztracených 
ovcí Krista. Kristus bude pánem. Letni�ní církev je místo, kde je poma-
zání Krista. Byli jsme p�ivedeni ke k�tu a všichni víme, že k�ty jsou zku-
šeností vn�jšího království. Umyvadlo byste našli na vn�jším nádvo�í. 
Církev svatyn� tam dorazila. Ale je to n�co jiného než církev ducha, cír-
kev, která chodí a funguje skrze Ducha. B�h mluví o sedmeru Božích 
duch�. Mluví o sedmi lampách, které ho�í v církvi. (Zj 4:5) Zjevn� je to 
sedm dimenzí ducha Božího rozptýlených nap�í� celou církví. 	ábel je 
p�esv�d�en, že to je n�co, do �eho nejsme schopni vstoupit. Je si velmi 
jistý tím, že z�staneme t�lesní. B�h vás povolal ješt� d�íve, než jste se 
stali Ameri�any. Povolal vás ješt� d�íve, než jste se stali 
echy nebo 
Nigerijci. Není to tedy o 
eších, Ameri�anech nebo Nigerijcích. Je to 
o synovství.  

To je v�c, která je velmi t�žká, protože jsme všichni velmi citliví. 
Když se chce n�kdo n��eho dotknout, reagujete: „Na to nesahej, na to mi 
nesahej!“ Brat�í, my musíme jednat se svým t�lem, se svou osobností. 
Musí to ustoupit. 
ást toho problému, hlavní problém, který máme, je to, 



14 

že v církvi není žádná touha otev�ít brány. Netoužíme po tom. Rozdíl 
mezi námi a brat�ími na Azusa street je touha. Oni toužili. Byli hladoví. 

ekali. Hledali. Byli p�ipraveni na k�est Duchem. 
ekali na navštívení. 
Vše, co d�lali, bylo v o�ekávání na tu zkušenost. My máme znalost 
v hlav�, ale jako lid jsme se ješt� nerozhodli, že toto je n�co, co 

pot�ebujeme. Není to naše spole�né rozhodnutí. 
Že se prolomíme skrze oponu. N�kdy se roz-
hodneme, že to ud�láme, a jindy si zase �íkáme, 
že je nám to jedno. To je d�vod, pro� Boží slovo 
�íká, že �lov�k dvojí mysli je nestálý na všech 
svých cestách. (Jak 1:8) Jsem si jistý, že vám 
ne�íkám žádnou novinu. Možná n�kte�í �eknou, 
že je dob�e, že to opakuji. Ale B�h mluví 
o vášni. Když na Sión p�išly porodní bolesti, tak 
porodil. Brat�í, my pot�ebujeme váše� pro tuto 
zkušenost. Došli jsme na místo stánk�, kde 
k nám sestupuje t�etí nebe. Ale nejsme z toho 
nadšeni. Není v nás nic, co by nás pudilo, co by 
hledalo, co by bylo hladové. A toto je prvek, 
který se musí zm�nit. Pot�ebujeme váše�. Po-
t�ebujeme hlad. Pot�ebujeme rozhodnutí.  

Musíme se rozhodnout a �íct: „Moje srdce je ustaveno.“ Musíme být 
zacílení. Ve své mysli musíme mít naprosto jasno, co hledáme. Pro� 
v�bec máme tyto konference? „Bolí m� noha, Bože, uzdrav mi nohu.“ 
Dob�e, B�h m�že uzdravit vaši nohu. Ale nenaplní to Jeho zám�r. Jeho 
zám�rem je Jeho d�m. I když se podíváte na historii Izraele, zjistíte, že 
nejd�ležit�jším prvkem byl chrám. Všechno, co B�h �inil, m�lo souvis-
lost s chrámem. A to se nezm�nilo. Dokud neza�neme mluvit o Božím 
chrámu, o záležitostech, které se týkají Jeho domu, nejsme zp�sobilí 
k obdržení v�cí synovství. V�ci synovství jsou dány syn�m. Ne 
mimink�m. Ne d�tem ze samoobsluhy. T�m d�tem, které jen hledají, co 
mohou dostat od Boha. „Nemám d�m, Bože, dej mi d�m.“ „Nemám nic 
k jídlu, prosím T� za jídlo.“ „Rozrušuje m� soused, vysvobo� m� od 
mého souseda.“ „M�j šéf v práci je na m� krutý, prosím T�, vysvobo� m� 
od n�ho.“ „Naše vláda d�lá pro své ob�any zlou politiku, vysvobo� nás 
od této vlády.“ A tak vlastn� jdeme z jedné krize do druhé. A jsme 
neustále v obran�. To musíme zm�nit. Je pot�eba, abychom za�ali úto�it. 
A sice tím, že se za�neme zabývat v�cmi krále. Tím, co se týká chrámu. 
Podíváme-li se do knihy Daniela, zjistíme, že všechna jeho proroctví m�la 
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co do �in�ní s o�išt�ním chrámu. Ptal se: „Jak dlouho bude trvat, než bude 
o�išt�na svatyn�?“ (Dan 8) Bylo mu �e�eno dva tisíce t�i sta dn�. Byly mu 
dány �ty�i údaje. První z nich je 1260. Druhý je 1290. Další je 1335. 

A nejdelší z nich je 2300. A to období má 
co do �in�ní s obnovením chrámu. Aby dal 
B�h povstat duchovní církvi.  

Zakon�ím v Danielovi ve 12. kapitole. 
Bible �íká, že ti, kdo jsou moud�í, budou 
svítit jako hv�zdy a budou zá�it jako jasné 
nebe na v�ky v�k�. Nevím, jestli rozumíte 
angli�tin�, nevím, jestli rozumíte této an-
gli�tin�. První a druhý verš mluví o vzk�í-
šení. �íká se tu, že v posledních dnech 
budou n�kte�í vzk�íšeni. N�kte�í povstanou 
k zatracení a n�kte�í k životu. Pak to více 
osv�tluje a �íká, že ti, kdo budou moud�í, 
budou zá�it jako hv�zdy.  

A ješt� jedna v�c. Chcete-li sloužit 
jako kn�z, musíte být od�ni do správného 

roucha. Je to velmi podstatná v�c, když jde o kn�žství. Chcete-li fungovat 
v pekle, vaše duše musí být od�na temnotou, rozumíte? Píše se, že �ábel 
zatemnil mysl t�ch, kte�í nev��í. Když Adam zh�ešil, jeho duše po-
temn�la. Temnota se stala jeho p�irozeností. Chcete-li fungovat v krá-
lovství Božím, také se musí zm�nit p�irozenost vaší duše. To je d�vod, 
pro� B�h �íká, že u�iní novou smlouvu. Jde mu o to, co je uvnit� v nás. 
B�h musí zm�nit to, co je uvnit�, a dát nové posv�cení. Ve 12. kapitole 
Zjevení se píše o žen�, která byla od�na sluncem. To slovo je peribaló 
a ti, kdo znají �e�tinu, v�dí, o �em to mluví. Znamená to být napln�n 
sv�tlem, zahalen sv�tlem. Mluví to o podstat�, o p�irozenosti sv�tla. 
Církev, která zvít�zí, bude církví sv�tla. To sv�tlo musí být v emocích. 
Sv�tlo musí být v našich touhách. Musí být v naší mysli. Musíme být 
prostoupeni sv�tlem, abychom p�inesli novou dimenzi. Cožpak nám Bible 
ne�íká, že Ježíš byl vzat na horu a na té ho�e byl prom�n�n? Jeho od�v, 
Jeho vzez�ení bylo prom�n�no. Je tam použito slovo prosopon. Prosopon 
znamená osobnost. Jeho tvá�, Jeho osobnost, charakter, za�al zá�it jako 
slunce. Jakým zp�sobem se vdáme za Krista, pokud se dosud pohybujeme 
na úrovni temnoty? T�lo a krev. Nízká dimenze si nem�že vzít vysokou 
dimenzi. Brat�í, musíme vystoupit výše. Duše, moje duše se musí zm�nit. 
Ježíš je vzorem. Ježíš je hlava Krista, je prvorozený Krista. Každý, kdo 
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chce být v Kristu, musí být jako Ježíš. Rozdíl je v té povaze sv�tla. 
Mluvíme o p�ti moudrých pannách. M�ly olej ve své duši. Olej mluví o 
charakteru sv�tla. Je to také povaha Krista. B�h je duch, a ti, kte�í ho 
uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravd�. Ten, který je spojen 
s Kristem… Jaký je? Jsou jeden duch. Mluvíme o manželství. O kn�žství. 
O spojení. Abychom toho byli schopni, musí p�ijít zm�na. A k té B�h 
p�ivádí církev. Žádá od nás, abychom zm�nili svoje priority. Zp�sob, 
jakým jsme fungovali. Zp�sob, jakým jsme d�lali svoje v�ci.  

Brat�í, bude to pro nás nová zkušenost. Vidím novou církev. Nový 
�ád v církvi. Všechno se zm�ní. Všechno se bude muset zm�nit. Musíme 
za�ít být duchovní. Už nem�žeme nadále fungovat na této rovin�. V��ím, 
že je to n�co, co musíme prozkoumat. Musíme to prozkoumat, starší to 
musí prozkoumat. Nevím p�esn�, co s tím ud�láme, ale v mysli musíme 
dosp�t na ur�ité místo – toto je cesta, po které p�jdeme. Jsou mnozí, kte�í 
touto cestou jít necht�jí. Jsou mnozí, kte�í se bojí duch�. Když jim zmí-
níte duchy, reagují: „Ne ne, nechceme mluvit o duchách, jsme letni�ní 
lidé.“ Ale B�h nás povolává, abychom byli duchovními lidmi. Planety 
jsou vaši sousedé. Jsme na jedné planet�, ale jsou i další planety. A tak 
jste nebeští. Není na vás nic zemského. Jste nebeští. Když odejde duch 
�lov�ka, jde k Bohu, a to je nebeský pohyb. Všechno, co má co do �in�ní 
s �lov�kem, je ve své podstat� nebeské. Boží slovo �íká, že ve dni milos-
tivého léta se musí každý �lov�k navrátit do domu svého otce. Do toho, 
co mu pat�í, do svého d�dictví. Boží slovo �íká, že B�h je náš p�íbytek. 
Musíme se vrátit do svého d�dictví, které máme v Kristu. B�h nás vyvolil 
k tomu, abychom byli ú�astníci Krista. A já v��ím, že jsme do tohoto 
bodu dosp�li. Chvála Pánu. Amen.  

 


