P e t me si nejprve z Jana 7 od verše 16: „Odpov d l jim Ježíš
a ekl: Mé u ení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti
v li jeho initi, ten bude um ti rozeznati, jest-li to u ení z Boha, ili
mluvím já sám od sebe.“
Chci dnes mluvit o myšlenkách. Toto téma je pln v souladu
s teným slovem. Slovo, které vám chci p edat, je: „Musíte to d lat,
abyste tomu porozum li.“
eknete mi: „Jak to mám d lat, když
nevím, co mám d lat?“ Žádá se po vás,
abyste d lali jen to, co víte, že máte d lat. Ve
!
chvíli, kdy p ijmete Ježíše jako svého spasi" # $ ! %&
tele, víte, že to, co jste ud lali, bylo správn .
A B h vám za ne íkat, co dalšího máte
d lat, a kdykoliv jdete proti tomu, jdete proti
Bohu. Kdykoliv za nete naslouchat n komu jinému, kdo vám chce íct,
co máte d lat, jdete proti vnit nímu Božímu vedení a ocitnete se na
poušti. Chápete? Je to velmi prosté, ale velmi praktické.
Ti lidé se ptali Ježíše: „Jak to poznáme? P icházejí za námi mnozí
u itelé. Každý íká, že je Kristus. Každý íká, pravdu mám já! Jak máme
poznat, kdo má pravdu? Ani v Bibli nenacházíme odpov , protože jeden
ji interpretuje tak, jiný onak. Jak to poznáme?“
Víte, že víte, že to víte! Jakmile za nete init Boží v li, rozhodn
poznáte pravdu, až ji uslyšíte. Vaše duše i srdce se rozechv jí a prost
víte, že to je pravda. Vidíte-li lid, který následuje pravdu, neznamená to,
že jsou moud ejší ani že jsou siln jší nebo snad lepší. Jsou prost poslušní
tomu, co poznali.
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Poj me do Izaiáše 55, za neme veršem 7: „Opus bezbožný cestu
svou, a lov k nepravý myšlení svá, a nech se navrátí k Hospodinu,
i slituje se nad ním, a k Bohu našemu, neb jest hojný k odpušt ní.
Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty
mé, praví Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem , tak p evyšují
cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. Nebo jakož prší déš neb
sníh s nebe, a zase se tam nenavracuje, ale napájí zemi, a iní ji
plodistvou a úrodnou, tak že vydává sím rozsívajícímu, a chléb
jedoucímu, tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých. Nenavrátí se ke
mn prázdné, ale u iní to, což mi se líbí, a prosp šn to vykoná, k emuž
je posílám. A protož s veselím vyjdete, a v pokoji sprovozeni budete. Hory
i pahrbkové zvu n naproti vám prozp vovati budou, a všecko d íví polní
rukama plésati bude. Místo chrastiny vzejde jedlé, a místo hloží vyroste
myrtus, a bude to Hospodinu k sláv , na znamení v né, kteréž nebude
vyhlazeno.“ (Iz 55:7–13) Chvála Bohu!
Nyní nakreslím t i kruhy. Ten nejvíc naho e bude symbolizovat
Boží myšlenky. íká p ece: „Ale jakož vyšší jsou nebesa než zem , tak
p evyšují … myšlení má myšlení vaše.“ Boží myšlenky jsou nad našimi
myšlenkami. Prost ední kruh jsou lidské
)
myšlenky. A poslední kruh symbolizuje
myšlenky ábla i zlé myšlenky.
B h nám zde íká, že musíme nejd íve zavrhnout vlastní myšlenky, abychom se mohli dostat do Jeho myšlenek.
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Sedmý verš: „Opus bezbožný cestu
svou, a lov k nepravý myšlení svá,
a nech se navrátí k Hospodinu…“ Jinými slovy, pokud zjistíte, že vaše
myšlenky nejsou spravedlivé, což nejsou (víte, žádná naše myšlenka není
spravedlivá), pak spravedlivé myšlenky, které vám p icházejí, musí být
Boží myšlenky.
Lidské myšlenky nejsou spravedlivé. Jsou v zásad sobecké, sob st edné a za t etí ábelské. Prvním krokem je tedy odmítnout je. Prost je
od ízn te! Nechceme je, zavrhn me je.
„Nechci své myšlenky. Nechci ani vaše, ani své!“
Takže nejd íve je zavrhneme. To je první v c, kterou musíte ud lat,
abyste vstoupili do Božího myšlení. Zavrhnete vlastní myšlenky. A dále
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se íká: „…a nech se navrátí k Hospodinu…“ Pozorujete, jak se vaše
myšlení pozvedá, až je z ásti jako B h, až je více Boží.
Nyní jen prost poj me po odkazech, které zde jsou. Obra me si do
Jeremiáše 29:11: „Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí
Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych u inil vašemu o ekávání konec p ežádostivý. Když mne vzývati
budete, a p jdete, a modliti se mn budete,
tedy vyslyším vás.“ (Jer 29:11–12) Z tohoto
-. "# /! 0
d vodu jsou myšlenky, které vás za nou
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napadat, o pokoji a vysvobození.
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Jsou však jiné myšlenky, které nás
bombardují, jsou to myšlenky na nízké
rovin , až úpln podlé, ze satanova sv ta.
Myšlenky o sob jsou v zásad zam ené na
lov ka. ábelské myšlenky jsou v zásad
proti Bohu. Sami víte, že cokoliv, eho st edobodem je lov k, není
z Boha.
S podivením si íkáte: Co ode mne tedy B h žádá? Ano, co na mn
B h žádá dnes ráno? Naplánoval jsem si, že p jdu tam a tam a ud lám to
a to.
Oslaví to Boha, nebo to poslouží jen mému já?
Je to z Boha? Je to prosté – ud lal by to Ježíš?
Tak jednoduché to je. Je-li to z Boha, Ježíš by to ud lal. Není-li to
z Boha, oslaví to bu mé já, i n koho jiného nebo ábla. Ale neoslaví to
Boha, proto to nem že být z Boha. Opravdu je to velmi jednoduché,
a p esto velmi tvrdé. Jen se zastavte a položte si otázku: Je to Ježíš?
Ud lal by to Ježíš? Ud lal by to Ježíš dnes na mém míst ?
Když jsem se p ed chvílí modlil, došlo mi, že bych m l íct: Prošelli by dnes ve er Ježíš t mito dve mi a p išel by sem v t le jako osoba, co
by ekl, co by ud lal? Protože to je p esn to, co by Ježíš cht l, abyste
ekli i ud lali.
Náš problém je v zásad v našem myšlenkovém život .
Mám co do in ní s církví a vím, že ta církev ned lá Boží v li. Chci
tím íct, že nemusím dlouze pátrat, abych to pochopil. Znám i všechno, co
B h v Písmu mluví o lidech, kte í mají formu zbožnosti, ale zapírají její
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moc (2Tim 3:5). Co mám d lat? Co ode mne B h ve vztahu k nim
požaduje? Vím, co B h íká ve svém Slov . Mé myšlenky íkají: No, ale
mám s nimi p ece vztahy! Nem žu odejít, nem žu se od nich odvrátit.
Písmo íká, že jsem s nimi spojen. Pro jsem s nimi spojen?
Prozkoumejte své myšlenky. Víte, že jediná p ekážka, kterou máme,
je v naší duši? Ukážu vám s dovolením ješt jednou to, co jsem vám ukázal v era ve er. Nakreslím vám to.
5
Máme Boha Otce, který vysílá dol
velké proudy sv tla. To je B h na
vrcholu. Pak máme Ježíše Krista,
,
56
Syna, který je Kristem. Hned pod
ním je Duch svatý. Po jeho boku je
m j duch. Hned vedle je má duše
a pak moje t lo. Pot ebuji Boha
,
ve své duši. „P ij království tvé.
,
Bu v le tvá jako v nebi (v mém
duchu) tak i na zemi (zde v oblasti
57
t la).“ (Mat 6:10)
75
Když prosím: „Ježíši, sešli mi
v li mého Otce,“ Ježíš pošle Otcovu
v li. Duch duchu. P ichází do mého ducha. Ale na hranici mé duše je
p ekážka. Má duše je strážce celé mé bytosti a nic ke mn nem že, dokud
to nep ijmu.
eknete mi: „Jak se m že ábel dostat k lidem?“
ábel nem že jen tak vstoupit a n koho si vzít. Nemá moc vejít
a ovládnout lidskou bytost. V d li jste to? Jen proto je tak mnoho lidí
spaseno. Jen díky tomu tolik lidí není prost roztrháno na kusy
satanskými silami. Satanské síly nemají moc anulovat autoritu lov ka.
Satan musí p ijít a oklamat vás. Ano. Klame vás. Než vstoupí, musíte jej
p ijmout. A stejn je to s Bohem. Žádný duch nem že vstoupit.
A tak je všechna sláva, za niž se modlíte, ve vás. B h už odpov d l
na každou z mnoha modliteb. Když se však modlíte, musíte za ít v it
a chválit. Modlitba a chvála.
Jedna mladá dáma mi nedávno ekla: „Ale to bych lhala. Ty mi
doporu uješ, abych lhala. Prosím Boha, aby m uzdravil. A ty mi íkáš,
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abych d kovala Bohu a ekla, že jsem p ijala uzdravení. Žádáš m , abych
lhala.“
Odpov d l jsem jí: „Jestli jsi ho nep ijala, lhala bys. Bible mi však
íká, že když požádám o uzdravení, B h ho dá okamžit . Komu pak mám
v it? Tob , nebo Bibli?“
Zde je jádro v ci. Musíme zamezit vlivu negativního, abychom byli
schopni p ijmout to pozitivní. Ješt mne sledujete? N co vám ukážu. Jsou
dva typy kladných pól . B h je kladný pól, pozitiv dobra. Satan je také
kladný, kladný pól zla. Kladný pól zla se s vámi snaží propojit, a tak
nechat proudit svou energii skrze vás jako záporný pól. Kladný pól zla
z vás chce mít záporný pól. Kladný pól dobra se s vámi také spojil jako se
záporným pólem. P ijali jste Ježíše. On tedy za ne pracovat ve vás, aby
zjevil sám sebe.
Nevím, kde v tomhle m st je elektrárna. P esto vím, kde je sv tlo.
Je p esn tady v drátech v téhle zdi. Jak to vím? Protože se n jak projevuje. Amen. D kaz, že to tak je, vidíme tady v místnosti. Vidím tady
n jakou tmu. N co se tu d je, brat í. Sv tlo se ší í. Kdyby však nem lo
nic, ím by se p enášelo, neší ilo by se. Tak zapojte správnou zástr ku.
Jinými slovy, sv tlo je slávou elektrárny. Je t eba žárovky; žádná
žárovka – žádné sv tlo. Možná energie, ale ne sv tlo. Amen.
Jsme žárovka, která pot ebuje mít propojený kladný a záporný pól,
aby zjevovala slávu Otce. B h nás používá, aby zde dole zjevil sám sebe.
Krom vás B h nemá na zemi jiný projev Ježíše Krista.
Lidé, kte í áblu poskytují sami sebe, propojí se s ním, se tak stávají
projevem ábla. N kdy se ábel zmocní vašeho t la. Ne vaší duše ani
vašeho ducha, ale zmocní se t la a pošle skrze vás ábelský náboj. Projevíte ábla a n kdo prohlásí: „Ó, myslel jsem si, že je k es an.“
Kdo je pak oklamán? Kdo to je? Ten lov k, který byl sv dkem, jak
jste zareagovali jako ábel, a v í, že jím jste. Je podvedený a ábel vás
p ed ním obžaluje. Pamatujte, Bible íká, že satan je žalobník brat í (Zj
12:10).
Nyní pro m nahlas prosím p e t te Zjevení 12:10–11: „I slyšel jsem
hlas veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království
Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník brat í našich,
kterýž žaloval na n p ed obli ejem Boha našeho dnem i nocí. Ale oni
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zvít zili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo sv dectví svého,
a nemilovali duší svých až do smrti.“
Odkud spadl? ekn te mi. Je tam uvedeno: „svržen jest.“ Odkud?
Z nebe, ale ze kterého nebe? Je to to hv zdné nebe nad našimi hlavami,
o kterém jsme práv etli, že „… jakož vyšší jsou nebesa než zem , tak
p evyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše“ (Iz 55:9)
a z n hož padá sníh a déš (Iz 55:10)? Je takové nebe, z n hož padá sníh,
a všichni ho dob e znáte. Když letíte v letadle, tak vzlétnete nad sn hová
oblaka. Vzlétnete nad deš ová oblaka. N kdy mají tam dole ošklivé
po así a vy naho e máte slune no a jasno. Existuje tedy hv zdné nebe,
obloha nad našimi hlavami do výše pár kilometr .
Je však ješt jedno nebe, neviditelná oblast, kde žije B h. Je to tak?
Je ješt jiné nebe, kde chce B h p ebývat. Nebem se stává každé místo,
kde B h p ebývá! Souhlasíte? Vy jste proto také nebe. Zatím jediné
nedokonalé nebe, o n mž vím.
Jsme Božími nebesy, náš duch, duše, t lo jsou Božími nebesy.
teme, že satan byl svržen z nebes, tudíž p ichází as, kdy se ve vás
už ábel nebude projevovat. as, kdy bude váš duch, duše a t lo zcela
svobodné a o išt né ode všech projev ábla, které se stanou pouze znakem h íšník . Chvála Bohu. Kristus vstoupí, a to vyžene ábla. Když
Kristus sestoupí na zem, ábel bude spoután. Chápete!?
Vše, co se událo v prvním nebi, se stane také v tomto nebi a musí se
stát v každém nebi, dokud nebudou všechna nebe o išt na od áblova
vlivu.
P ipome me si obraz z 12. kapitoly Zjevení. Je tam B h i ábel na
stejném míst . Poj me se na to prosím podívat. Vidíme to v prvním verši:
„I ukázal se div veliký na nebi: Žena …“ (Zj 12:1) Asi víte, že na nebi
žádná žena není. Rozumíte? V nebi nejsou ani muži, ani ženy (viz Gal
3:28). Souhlas?
Tudíž je-li tam žena, musí se jednat o n jaké nebe tady dole, nem že
to být Boží v né nebe na výsostech. Žena byla v nebi a byla v bolestech.
Naho e v Božím nebi není zármutek ani bolest, proto se musí jednat
o místo zde. Ve stejném nebi byl i satan. Pak porodila dít (verš 5) a dít
bylo uchváceno do nebe, tudíž z nebe do nebe. Žena pak utekla na pouš .
Písmo ne íká, že opustila nebe, sestoupila na zem a pak prchla.
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Je pot eba, abyste porozum li, jak Bible s t mito v cmi nakládá. Je to
symbolický jazyk, k n muž pot ebujete Ducha Božího, který vám jej
vyloží.
Ve Zjevení 12:10 teme: „I slyšel jsem hlas
veliký, koucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a
moc, i království Boha našeho, a moc Krista
, 3 8 1 3
jeho; nebo svržen jest žalobník brat í našich,
2 9 2
kterýž žaloval na n p ed obli ejem Boha našeho
dnem i nocí.“
0
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Jak vás ábel obvi uje? P inutí vás proje2 3 #/ 1 9%
vit ábelskost, a byste m li projevit Krista.
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Nap . strach, bolest… Cokoliv je z ábla: špatné
reakce, naštvání, nervozita, hn v, hádavost. To
vše je z ábla. P im je vás, abyste se takto projevili. Pak se oto í na pat a: „ íkal jsem ti, že není k es an!“ Najde
n koho a pak je ta osoba oklamaná. Myslí si, že nejste k es an, když jste
se zachovali jako ábel. Byla to bitva, ve které jste prohráli. Prohráli jste
bitvu, ale ne válku! Je to jen bitva. Záleží na tom, kdo vyhraje nakonec!
Vra me se k tomuto principu: „Mé myšlenky jsou vyšší než vaše
myšlenky, tak jako nebesa jsou vyšší než zem .“ (Iz 55:9) B h nás povolává do svých myšlenek! Izaiáš 26:3: „ lov ka spoléhajícího na t (dle
orig.: jehož mysl je up ena na Tebe) ost íháš v pokoji; v pokoji, nebo
v tebe doufá.“ Vidíte, ti, kte í doufají v Boha, mají Boží pokoj, ne n jací
velcí k es ané! Abraham nebyl spravedlivý. Nebo myslíte, že ano? P esto
Bible mluví o spravedlivém Abrahamovi. Neznamená to však spravedlnost podle spravedlnosti Ducha svatého, které jsme vyu ováni. Abraham
poslechl Boha. „Nebo co praví Písmo? Uv il pak Abraham Bohu,
i po teno jemu za spravedlnost.“ ( ím 4:3) Uv domujete si, že se stáváte
spravedlivými skrze Ducha svatého tím, že uv íte tomu, co je napsáno
v Bibli? Jde jen o to tomu uv it, protože když uv íte, poslechnete.
A jakmile poslechnete, poznáte pravdu.
Chci vás na n co upozornit. Obra te si do 3. kapitoly Jana. ím víc
se budete p átelit s h íšníky, tím více poroste zmatek, který vám zp sobí.
A tím více budete odporovat Bibli. B h ekl: „Nep átel se s tím lov kem,“ a ty se s ním kamarádíš! Ta osoba do tebe vrazí me zmatení a to je
konec p íb hu. Když posloucháš Boha, nem žeš se mýlit. Nyní se podívejme do Jana 3. Vidíme tam, že Ježíše v noci navštívil židovský vedoucí
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a ve verši 2 ekl: „Mist e, víme, že jsi od Boha p išel mistr; nebo žádný
nem že t ch div initi, kteréž ty iníš, le by B h byl s ním.“ Vid l vn jší
projevy, vid l zázraky, které Ježíš d lal, a v d l, že to musí být z Boha.
„Odpov d l Ježíš a ekl jemu: Amen, amen pravím tob : Nenarodí-li se
kdo znovu, nem ž vid ti království Božího.“ (Jan 3:3) To je zvláštní v c,
protože Nikodém se Ježíše na Boží království neptal. Ale p esn tohle
m l Nikodém na mysli. Ježíš, než aby chodil kolem horké kaše, odpov d l na otázku, k níž Ho cht l Nikodém teprve dovést. Prost mu odpov d l.
Co však ekl? „Dokud lov k n co neud lá, je slepý, a n které v ci
nevidí.“ To je Boží princip. Dokud se nenarodíš znova, je nemožné, abys
vid l Boží království. Není zde e eno, že každý znovuzrozený lov k
vidí Boží království. Nebo to snad ekl? Znám n které znovuzrozené lidi,
kte í jsou slepí jako Bartimeus, protože si slepotu zvolili. Okamžit poté,
co se znovuzrodili, odvrátili se od hled ní na Ježíše a zahled li se na svou
církev.
Jakmile se odvrátíš od Ježíše, zahledíš se na svou církev a ekneš:
„To je ono, to je ale nádherná církev! Miluju, když hrají varhany, miluju
chvály, mám rád pastora a všechny ty lidi. Rad ji se jich p idržím. To je
místo, kde m Pán chce mít.“
V té chvíli vstoupí marnost a vy ji za nete uspokojovat. Znovu
oslepnete. Halelujah.
OTÁZKA: V dnešní dob platí, že když nechodíte do organizované
církve, n co je s vámi zásadn špatn . Nepoddáš-li se tlaku jejich kongregací, prost k nim nepat íš.
ODPOV : Klí je, že ty tlaky vytvá í ábel. Když jsem se za vás
v era ve er modlil, ten tlak jsem cítil a mluvím o tom. Ty tlaky jsou
satanské. Jsou p sobené duchem, jemuž íkáme náboženský. Nestarají se
o to, zda jdete do nebe, i ne, nestarají se o to, zda posloucháte Boha, i
ne. Nestarají se o to, zda chodíte ve sv tle, v dokonalosti Boží slávy.
Cht jí jen, abyste v ned li šli do kostela a vyznali, že jste dobrý lov k.
Pak eknou, že jste p ijatelný pro spole nost. B h zde má lid, který poruší
jejich cesty a vyu í je.
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Víte, povídáme si s manželkou o všem. Ona mi ekne: „Víš, lidé
o ekávají, že budeš d lat tohle, a cht jí, abys d lal tamto.“ A já na to:
„B h m sem vložil, abych vedl lidi, ne aby lidé vedli mne.“ Nedopustím,
aby mne lidé vedli dol . Vím, co B h ekl, brat e.
I kdybys vzal všechny buldozery pekla, aby mnou
pohnuly ud lat to, co oni si myslí a emu v í –
5% 3 1%
neud lám to, protože vím, co B h ekl. Tak to je.
! %1/
Po celou dobu lidé následovali jiné lidi, slepé jako
Bartimeus, sm rem do pekla. Následovali lov ka.
"/;
Bojí se následovat Boha, protože by si n kdo n co
pomyslel. Víte co? Odtrhn te se a za n te následovat Boha a uvidíte, jak se jeden po druhém odd lí a za nou následovat
vás. B h hledá n koho kurážného, kdo od nich odejde.
OTÁZKA: Není žádná možnost fungovat v církevním systému
a nebýt slepý?
ODPOV : Nyní ne. D íve ano. Nyní je však p íliš pozd . P išel
as, kdy se satanské síly zacílily na vše, co se nazývá církev a neposlouchalo Boha. íkáme tomu jinými slovy (a to hledám p kná slova) systém
nev stky, církve Dalily. Víte, Samson je obrazem pravé církve. Šel a ležel
s falešnou církví. Tak se do toho zapletl, že p išel o zrak. Byl oslepen.
Když jej B h znovu p ivedl k životu, ekl: „Bože, dovol mi pomstit
se za mé o i!“ T lo Kristovo je však slepé, protože jsme si to zvolili. B h
nyní nejen nechává znovu r st vlasy, ale i o i. A až uvidíte, nedopus te,
aby vás vedli slepí lidé! Víte, co o tom ekl Ježíš? „Nechte jich, v dcové
jsou slepí slepých. Povede-li pak slepý slepého, oba v jámu upadnou.“
(Mat 15:14) Ale zkusme to obrátit. Ti, kdo vidí, by m li vést slepé!
OTÁZKA: Znám služebníka, který nep ijímá z Bible vše. U nich se
íká: „To platilo p ed 2000 lety. Dnes už se to ned je. Už se k tomu dnes
nevracíme.“ V bec nep ijímají, že Ježíšova moc je stejná dnes jako p ed
2000 lety. Je to forma slepoty?
ODPOV : Tohle je horší než slepota, ale jen o trošku. A co vy,
p ijímáte Bibli? P ijímáte ji celým svým srdcem? Poj me do 2. epištoly
Timoteovi. Pavel m l s n kterými kazateli stejný problém a Pán Ježíš mu
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zjevil odpov . Jestli to nesta í, pak nám nebude dost dobrá ani celá
Bible. Druhá Timoteovi 3, t me od 1. verše: „Toto pak v z, že v posledních dnech nastanou asové nebezpe ní.“ Co myslíte, mluvil o dnešní
dob ? P esn tak! „Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující,
chlubní, pyšní, zlolejci, rodi neposlušní, nevd ní, bezbožní, nelítostiví,
smluv nezdrželiví, utrha i, nest edmí, plaší, kterýmž nic dobrého milo
není, zrádci, p ívaž iví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli Boha, majíce
zp sob pobožnosti, ale moci její zapírajíce.“ A co máme d lat my? „A od
takových se odvracuj.“ Tady to máte erné na bílém. Není to nic tajného.
Není tajné, co B h íká. Druhá Janova 1:10–11: „P ichází-li kdo k vám,
a tohoto u ení nep ináší, nep ijímejte ho do domu, aniž ho pozdravujte.
Nebo kdož takového pozdravuje, obcuje skutk m jeho zlým.“ Chvála
Pánu.
Chcete-li k tomu všechny verše, opravdu všechny, m žeme si je
vyhledat. Najd me si ješt další. Vezm me si íman m 16:17–18. P et te mi to n kdo, prosím. „Prosím pak vás, brat í, abyste šet ili t ch,
kte íž r znice a pohoršení iní, na odpor u ení tomu, kterémuž jste vy se
nau ili, a varujte se jich. Nebo takoví Pánu našemu Ježíši Kristu neslouží,
ale svému b ichu; a lahodnými e mi a pochlebenstvím svodí srdce prostých.“
Jd te do 1. Korintským 5:11, p e t me to: „Nyní pak psal jsem vám,
abyste se nesm šovali, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb
lakomec, neb modlá , neb zlolejce, neb opilec, neb drá . S takovým ani
nejezte.“ Amen, ani s ním nejd te na ve e i.
Druhá Tessalonicenským 3:6: „P ikazujeme pak vám, brat í, ve
jménu Pána našeho Jezukrista, abyste se odd lovali od každého bratra,
kterýž by se choval ne ádn , a ne podlé nau ení vydaného, kteréž p ijal
od nás.“ Vysv tlil typ ne ádu, který má na mysli? Ne ádn znamená ne
podle spravedlnosti.
V po ádku, takže máme ješt 1. Timoteovi 6:3–5: „Jestliže kdo
jinak u í, a nepovoluje zdravým e em Pána našeho Jezukrista, a tomu
u ení, kteréž jest podlé pobožnosti, nadutý jest, nic neum je, ale
nemoudrost provodí p i otázkách a hádkách o slova, z kterýchž pochází
závist, svár, rouhání, zlá domn ní, marné hádky lidí na mysli porušených
a pravdy zbavených, domnívajích se, že by pobožnost byla zisk t lesný.
Takových se varuj.“ Takovým se vyhni!
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Slyšeli jste mnohé kázat takovým zp sobem, jako by se množství
zbožnosti projevovalo prosperitou. Mají nádherné církve a tomu podobné
v ci. Chcete-li slyšet, co o tom ekl Ježíš Kristus, oto te si se mnou do 17.
kapitoly Janova evangelia, kde se Ježíš za nás za všechny modlil: „Já za
n prosím, ne za sv t prosím, ale za ty, kteréž jsi mi dal, nebo tvoji jsou.
A všecky v ci mé tvé jsou, a tvé mé jsou, a já oslaven jsem v nich. Již pak
více nejsem na sv t , ale oni jsou na sv t , a já k tob jdu. Ot e svatý,
ost íhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, a by byli jedno jako my.“
(Jan 17:9–11) Zaprvé k tomuto tématu – každý, kdo založí denominaci,
rozd luje Boží lid. Božím zám rem a v lí je, abychom byli jedno, tak
jako jsou jedno B h a Ježíš.
Nyní Jan 17:2–6: „Jakož jsi dal jemu moc nad každým lov kem,
aby t m všechn m, kteréž jsi dal jemu, život v ný dal. Toto jest pak
v ný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal,
Ježíše Krista. Já jsem oslavil tebe na zemi; dílo jsem vykonal, kteréž jsi
mi dal, abych inil. A nyní oslaviž ty mne, Ot e, u sebe samého touž slavou, kterouž jsem m l u tebe, prvé nežli sv t byl. Oznámil jsem jméno tvé
lidem, kteréž jsi mi dal z sv ta. Tvoji byli, a mn jsi je dal, a e tvou
zachovali.“
A ješt 15. verš: „Neprosím , abys je vzal z sv ta, ale abys jich
zachoval od zlého.“
Jan 14:12–13: „Amen, amen pravím vám: Kdož v í ve mne, skutky,
kteréž já iním, i on initi bude, a v tší nad ty initi bude; nebo já jdu
k Otci svému. A jestliže byste co prosili ve jménu mém, to u iním, aby
oslaven byl Otec v Synu.“
V jiném asovém období? Jak na to ten kazatel p išel? P e t te si to
v jakémkoliv jiném p ekladu, v jakémkoliv p ekladu, který najdete. Jak
by váš kazatel na tohle odpov d l? Jaká by byla jeho reakce, když nev í,
že máme chodit stejn jako Ježíš? To je nemožné. Jak vidíte, rozhodl
jsem se rad ji d v ovat své Bibli než t mto lidem. Žádný lov k nem že
pochybovat o evangeliu a zárove žít istý život. Mohl bych se mu podívat zp íma do o í a íct mu, že je ne istý. Vím to. Víte, že lov k
s Duchem svatým musí stát v integrit téhož Ducha, aby žil ist v tomto
sv t ? Ano, míním tím, že lov k bez Ducha svatého nazve i špínu istou.
To je celé. Strávil jsem už tolik asu s Božími muži, kte í zap eli Boží
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slovo, a vím, že nemohou žít ist . Je nemožné, aby žili ist , svobodni
od h íchu.
V téže 14. kapitole p e t te 15. a 16. verš: „Milujete-li mne, p ikázání mých ost íhejte. A já prositi budu Otce, a jiného Ut šitele dá vám,
aby s vámi z stal (jak dlouho?) na v ky.“ Kdyby mluvil tehdy jen
pro u edníky, nebylo by p íhodné, že by ekl: „Z stane s vámi, dokud
nezem ete.“? ekl ale, že Duch svatý z stane s k es any nav ky. P esn
tohle ekl. To znamená, že dokonce i my, d ti t chto brat í, bychom m li
mít Ducha svatého jako oni.
P e t me si o tom ješt : „Toho Ducha pravdy, jehož sv t nem že
p ijíti (h íšníci jej nemohou p ijmout). Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy
znáte jej, nebo u vás p ebývá, a v vás bude. Neopustím vás sirotk , p ijdu k vám. Ješt mali ko, a sv t mne více neuz í, ale vy uz íte mne; nebo
já živ jsem, a i vy živi budete. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci
svém, a vy ve mn , a já v vás. Kdož by m l p ikázaní má, a ost íhal jich,
on jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce
mého, a já jej budu milovati, a zjevím jemu samého sebe.“ (Jan 14:17–
21)
P esko íme do verše 26: „Ut šitel pak, ten Duch svatý, kteréhož
pošle Otec ve jménu mém, on vás nau í všemu, a p ipomene vám
všecko, což jsem koli mluvil vám.“
Poslední úryvek Písma, který vám chci ukázat, je v Janovi 7, ve
verši 38 a 39. Pe liv poslouchejte: „Kdož v í ve mne (to znamená,
každý, kdo v í, v etn vašeho kazatele), jakož dí písmo, eky z b icha
jeho poplynou vody živé.“ A vysv tlení je zde: „(A to ekl o Duchu, kteréhož m li p ijíti v ící v n ho; nebo ješt nebyl dán Duch svatý, proto že
ješt Ježíš nebyl oslaven.)“ Amen.
Nyní obra me do Marka 16, odstraníme kompletn vaše pochybnosti i pochybnosti každého, kdo v í Bibli. Pokud n kdo nev í Bibli,
nemá nad ji a nem žeme mu pomoci. Avšak my, kdo v íme, nenaslouchejme nev ícím. Domnívám se, že nejhorší nev ící je nev ící
kazatel. Káže n co a nev í p esn té v ci, kterou káže. Jen tahá z lidí
peníze pod falešnou záminkou.
Marek 16, 16. verš: „Kdož uv í a pok tí se, spasen bude; kdož pak
neuv í, bude zatracen. Znamení pak ti, kte íž uv í, tato míti budou: Ve
jménu mém ábly budou vymítati, jazyky novými mluviti, hady bráti;
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a jestliže by co jedovatého pili, nikoli jim neuškodí; na nemocné ruce
vzkládati budou, a dob e se míti budou.“ (Mk 16:16–18) Pokud lov k
v í, stanou se mu tyto v ci. Pokud se mu nestanou, není v ící. Chvála
Pánu. Není t eba, abyste kv li tomu vypili jed, protože je zde uvedeno p t
znak . Pokud se jedna i dv z t ch v cí stanou, víte, že jste obdrželi
i zbytek. Nemusíte to zkoušet. Chvála Jeho
svatému jménu.
Toto jsem vám cht l pov d t o našem
postavení. Musíme zaujmout pevný postoj.
Musíme ud lat to, co B h íká, že ud lat
máme. Musíme ukázat lidem okolo nás, že je
v nás B h pravdy.
Stejná situace, jakou máme dnes ve er
zde, nastala i v Babylonu.
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T i mladíci vyznali: „Nepokloníme se!“
Poklonilo se tisíce starc , mládenc , žen
a d tí. Ano. Byly tam tisíce Izraelc . Všichni ti, kdo byli odvle eni do
Babylonu do zajetí, se poklonili, poklonili se obrazu.
T i chlapci ekli: „Máme jen jeden život. Pokud nás dnes B h nezachrání, m žete nás zabít, ale my se p esto té v ci nepokloníme.“ (Daniel
3:17–18)
Chvála bu Bohu. Je to v ný pomník, t i hoši se nepoklonili. To je
n co, ne? Chvála Pánu. Víte, musíme zaujmout postoj.
Jsme tím záporným pólem pro dobrého Boha. Satan je kladným
pólem pro záporný pól svého lidu. N kte í lidé chodí a kážou, že satan je
záporný pól a B h je kladný pól. To je lež. To jim íká ábel.
Práv z toho d vodu musíme fungovat ur itým zp sobem a projevit
Boží slávu a sv tlo zde v materiálním sv t . Sv tlo musí být zjeveno
v nízkých oblastech. To kladn nabité zlo se vždy bude snažit prorazit.
Uv domíte si ale jednu v c – bude ho ve vašem život mén a mén .
Pokud vás ábel p ekvapí n kde za rohem, budete p íšt trochu
moud ejší. Nikdy se nebojte tlaku, který na vás satan vyvine. Pokaždé,
když to ud lá, n co mu unikne. Stanete se moud ejšími. Až p ijde p íšt ,
poznáte ho po ichu.
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„Pán zachová v dokonalém pokoji ty, jejichž mysl je up ena na
N j.“ (Iz 26:3, KJV) Slyšíte!? Nev íte tomu, co slyšíte. Toho dne, kdy
uslyšíte a budete podle toho jednat a vyznáte: „Bože, v ím, že jsi to Ty,
ud lám to,“ a uslyšíte znovu a budete více jednat podle toho, co od Boha
slyšíte a emu v íte, že je B h, tehdy k vám B h za ne více mluvit a zjevovat sám sebe. Jen uzav ete pracovní dohodu.
Ale dejme tomu, že jste ekli: „Pane, nevím, co mám d lat. Nebudu
d lat nic, protože nevím, kdo to mluví. N kdy to m že být ábel, n kdy
B h. Já prost nepoznám Boha, tak nebudu d lat nic.“
Když jste dvojí mysli, B h nem že d lat také nic. Vlastní duší
m žete zastavit Boha. M žete s Bohem ale uzav ít spolupráci a povolit
Mu pracovat s vámi skrze vaši duši tím, že se Mu otev ete. Jd te
a domluvte se s Bohem.
ekn te: „Bože, když se budu cítit ujišt ný v srdci, znamená to, že
po mn n co chceš, a já to ud lám.“
Nikdy nepoznáte, kdo k vám mluví, dokud to neud láte. Jakmile to
ud láte, naplní vás Boží pokoj a sláva. A víte, že to je B h. Nebude to bez
p ekážek. Na n co zam íte, a ábel ud lá všechno možné, aby vás
p esv d il, že se mýlíte. Ale budete to mít a budete v d t, že máte pravdu.
B h vám žehnej.
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