B h nám dal zbran , s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Pov zme si
n co o nejmocn jší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na
úvod vyznat, že jsem nev d l, že krev je zbra . Nev d l jsem, co mám
v rukou! Znal jsem píse , kde se zpívá: „Ta krev, která m o iš uje, nikdy
neztratí svou moc!“ Nev d l jsem však, že t ímám v rukou tu nejmocn jší
zbra z celého Božího arzenálu. Když se lidé v letni ní církvi vyd sí,
za nou vyznávat: „krev, krev, krev, krev...“ To ale ábla nerozhodí. Musíme pochopit, jak krev používat. A ne íkejte, že si po káte, až se dostanete do
bitevní v avy. Její použití si musíte osvojit
p edtím. Když se dostanete do armádního
výcvikového tábora, u íte se tam mimo jiné
st ílet. Jestli ses ješt neprocvi il v užívání
krve, jsi stále ješt dít a v reálné bitv
nezvít zíš. Nás však eká v tomto posledním
!"
ase válka, válka proti t m nejhorším
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duch m, kte í kdy chodili po zemi.
P emýšleli jste n kdy nad tím, pro je
krev naší zbraní? Víte, B h skryl do krve
tajemství – život, který je v N m. Vložil život do rudé tekutiny a tu do
lov ka. A prohlásil: „Nezabiješ lov ka! Každý, kdo zabije druhého,
p ijde o život.“ N kte í mezi námi jsou jako holubice. Nev í v kolektivní
trest. Nicmén B h v n j v í! D vodem je sm na, život za život. Za každou nevinnou krev, která byla prolita, bude odplaceno. Když je prolita, na
zemi dopadne kletba. B h vám dal moc krve, abyste mohli o istit zemi od
prokletí. Dám vám malý p íklad: Pokud p ijdete n kdy do hotelového
pokoje, kde byla prolita nevinná krev, modlete se a p ikažte o išt ní!
Zrušte prokletí mocí krve Ježíše, a budete spát v klidu.
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Te si p edstavte, že máte pušku, ale nejsou v ní žádné náboje.
Puška musí být nabitá! Víte, jak ji nabít? Abyste mohli se zbraní krve
efektivn zacházet, musíte ji mít v sob zabudovanou. Nejd íve ji
dosta te do své mysli. O to, jak se dostane do srdce, se nemusíte starat.
Cokoliv je v mysli, dostane se i do srdce. Musíte znovu a znovu íst
všechny pasáže o krvi z Písma, íst opakovan všechny fáze uk ižování,
dokud se nedostanou do vaší mysli. U te se je zpam ti a pak o nich p emýšlejte. Když to ud láte, budou vám podv dom p icházet na mysl a v ase pot eby
za vás bojovat. Jakmile sklouznou do srdce,
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automaticky je vytáhnete. Bude to jako
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reflex. Jinými slovy, v ase pot eby Boží
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( duch zaktivuje vaši zbra .
Když jsem byl mladý k es an, hodn
jsem se modlil a postil. N kdy jednadvacet
dní, n kdy deset i dva týdny, jednou ty icet
dní. Mám pocit, že jsem se tém stále postil.
Musel jsem, m l jsem spousty tužeb a špatných t lesných žádostí, které
jsem nenávid l! Jednou se m jeden mladík zeptal: „Brat e Ceci, myslíš,
že budu muset bojovat s žádostí celý sv j život?“ Odpov d l jsem: „Ne,
nebudeš. Zbavil jsem se toho už zamlada, i ty se z toho m žeš dostat ješt
mladý.” Co íká Bible o mladických žádostech? „Utíkej!“ Protože „ute ”
znamená „prchni pry “, musíš utéct! V 2. Timoteovi 2:22 je psáno: „Mláden ích pak žádostí utíkej...“ a v 1. Petrov 2:11: „abyste … zdržovali se
od t lesných žádostí, kteréž ryt ují proti duši.“ Mladické žádosti spolehliv zni í Boží moc ve vašem život a služb . Zbavil jsem se jich už
zamlada díky Bohu, který m vycvi il. Nechodil jsem do biblické školy.
On sám m vyu il skrze konkrétní životní zkušenosti. Proto i já chci
vytrénovat vás, a tak vás p ipravit na nejv tší bitvu vašeho života.

" $

Jednoho dne ke mn Ježíš p išel a ekl: „Poj se mnou. Chci ti ukázat Golgatu.“ Je to n co, co nikdy v život nezapomenu. Provedl m krok
za krokem uk ižováním. Od chvíle, kdy Mu zasadili první ránu, kdy Jej
centurion ude il p stí do obli eje, až po uk ižování. Po tomto úderu jsme
prošli bi ováním, kdy byla prolita první krev. Bi ovali Jej ímskou
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devítiocasou ko kou (typ bi e). Úpln vám rozseká záda. Jakmile ko ka
zasáhne záda, trhá je až na maso.
Býval jsem asistentem prokurátora u soudního dvora na Jamajce.
V t ch dobách bylo bi ování formou trestu pro n které t žké zlo ince.
Používali také devítiocasou ko ku. Byl to kožený bi rozd lený na dev t
pramen , na konci každého byla p išitá olov ná kuli ka. Kdekoliv se
kuli ka dotkla k že, zanechala krvavou ránu,
která nebyla na povrchu patrná. Když vás udeili do zad, zasadili vám dev t ran. Mnozí
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z t ch, kdo prošli tímto trestem, byli postiženi
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do konce života. M li jsme jednoho zvláš
silného policistu, íkali jsme mu Stanko. Když
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on dostal p íkaz, aby vykonal trest, potrestaný
byl vy ízený. Když se jednalo o lov ka, který
$
n koho znásilnil, policisté si to bití do zad
opravdu užili. M žete si být jisti, že ten lov k
už nikdy v život nikoho neznásilnil. Devítiocasá ko ka strhala k ži z Ježíšových zad. Do takto obnažených ran
n kdy sypali s l i lili ocet.
Díky zkušenostem ze soudního prost edí jsem nedokázal pochopit,
jak mohl Ježíš dostat 39 ran devítiocasou ko kou a ješt být schopen vyjít
na Golgatu… Ale byl. Byl výjime ný. Každý jiný by zem el d íve, než by
se dostal ke k íži. To bylo také satanovým zám rem. Ježíš ale nesl k íž
navzdory.
Bi ování prolilo první krev. Zeptal jsem se Ježíše: „Pro prorok
Izaiáš íká, že jsme uzdraveni Jeho ranami? Pro ranami?“ Hned mi na to
odpov d l. Byli jsme uzdraveni hned poté, co byla prolita první krev. Stál
jsem tam, vid l krev, sledoval bi ování a údery. Jeho ranami!!!
Pak vzali trní a upletli z n j korunu. Je takový druh trnitého ke e
s dlouhými ostny, z n jž se dá taková koruna uplést. N kte í ten ke nazývají trnová koruna, jiní jeruzalémské trní. Ud lali trnovou korunu a vložili
ji na Jeho hlavu. N kdo vzal h l a bil Jej po hlav (Mt 27:29–30).
V Božím slov je psáno, že budou holí bít pastý e. Ude il Ho do hlavy,
a tím mu zarazil korunu i s trny do hlavy jako jehelní ek – probodla Mu
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k ži na hlav . Když Mu trny poranily hlavu, krev jako pot Mu stékala po
tvá i. Pokud jste si n kdy kladli otázku, jak se Mu mohla koruna udržet na
hlav , i když visel na k íži, tohle je odpov
–
jehelní kový efekt.
íkám jen to, co mi Ježíš ukázal. Musím íst
*
vý et všech fází Ježíšova uk ižování, porozum t,
jak byla krev prolita, a vrýt si je do pam ti a do
srdce. Když se jako církev scházíme, m li bychom
si p ipomínat Jej a Jeho krev (1Kor 11:24–26). Tudíž si to p ipomínejte.
Jsou to Bohem stvo ené hradby, které ochrání naši mysl. Jsme duševní
stvo ení a není t eba od toho n jak utíkat. Jsou n které v ci, které se musí
stát v naší mysli, abychom byli p ipraveni chodit v Bohu.
Když byla Jeho hlava ran na, krev se inula po Jeho tvá i až na
bradu. Pak mi ukázal všechno týrání, kterým musel projít. ekl mi, že Jej
nejvíce ponížilo, když Mu n kdo plivl do tvá e a On si ani nemohl ot ít
tvá , protože m l spoutané ruce. Jindy Mu zase n kdo hrozil rukou
a volal: „Uk ižuj ho! Uk ižuj!” Zdvihla se proti N mu ruka, kterou uzdravil.
Prošel jsem s Ježíšem celým soužením až ke k íži. Oblékli Ho do
rudého plášt a posmívali se Mu a nechali Jej nést k íž. Ježíš byl tesa , byl
zvyklý nosit d evo na svých ramenou. Tohle d evo ale m lo tvar k íže.
Mnozí íkají: „Byl to jen trám, jedno rovné b evno!” Nic takového! Vid l
jsem k íž. Ukázal mi ponižování po cest i to, jak pod jeho tíhou padl.
Když padl, musíme si uv domit, že to nebylo v Jeho silách jej nést. B h
ur il, že padne, aby Mu mohl Šimon z Kyrény pomoci.
Co se tý e uk ižování, b žn museli ímští vojáci použít násilí, aby
lov ka mohli p ibít. Ježíš si sám lehl na k íž. Bible íká, že byl jako
beránek vedený na porážku a ovce, když ji st íhají, neotev el ani svá ústa
(Iz 53:7). Vzali velký rezavý h eb a probili Mu dla . Vzali druhý a probili
druhou. Vložili nohy na sebe a probili je dalším h ebem. Po celou tu dobu
B h chránil každou kost. H eb prošel mezi kostmi. Nikdy se žádné nedotkli. Bible íká, že žádná kost nebyla zlomena (Žalm 34:21, Jan 19:33).
Když vsunuli k íž do p ipravené díry, poklesl na rukou a hlava se
Mu naklonila doleva. Krev tekla po pažích na ramena a kolem ramenních
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jamek dol po t le. Také Mu vytékala z nohou a tekla dol až k pat
k íže. Bi ování zp sobilo, že se Mu nahrnula krev a voda do oblasti
žaludku. ímský voják p istoupil a vrazil Mu me do boku mezi žebry až
do srdce. Tak se ujistil, že je Ježíš skute n mrtev. A tak Mu krev vytekla
také z boku. Krev a voda vytekla z Jeho boku.
Tím, co provedli, vykonali vše dle Božího slova, tak se naplnila
Písma. Proto musela být vylita veškerá krev. Podobné je to se zví aty.
Když zabijete zví e, pov síte je, abyste je odkrvili, a pak je stáhnete
z k že. Ježíšova krev vytekla všechna, možná se divíte, pro všechna.
B h m l totiž tajemství. Když krev Ježíše opustila t lo, získal Boží duch
zbra , kterou mohl použít. Písmo íká, že krev Ježíše Krista má více
moci, více slávy než krev p irozeného beránka. Mojžíš zabil beránky, vzal
krev a namazal jí nadpraží u dve í. Když p išli zlí duchové, nemohli t mi
dve mi vstoupit (Ex 12:23) kv li Boží sláv , která zá ila ze dve í. Co to
znamená pro nás? Když krev beránk s vírou lov ka mohla mít takovou
moc, co to mluví o krvi Ježíše Krista?! Je dokonalou zbraní k porážce
satana.
Na k íži se stala ješt jedna d ležitá v c. Víte, když B h stvo il lov ka, položil jej na zem, panáka z hlíny, a pak vydal sám sebe do hlíny.
Bible íká, že dechl. Jak jinak je možné popsat lidským jazykem, pochopitelným lov ku, co je to „vydechnout Boha“. Ano, B h vydechl sám
sebe do lov ka. Když Ježíš visel na k íži a vydal poslední výk ik, vydechl Boha, který byl v N m. A vše, co z stalo viset na k íži, byl pouhý
lov k bez Boha. Bible íká, že skály pukaly, zem se chv la a celý sv t
se t ásl. Chrámová opona se roztrhla. Myslím si, že to bylo zem t esení,
které ot áslo celým sv tem. Jedna v c, která vyšla s tím výk ikem, byl
p íkaz ke vzk íšení. Mrtví v Kristu se ot ásli ve svých hrobech, a když
Ježíš vstal z mrtvých, vyšli a šli ulicemi Jeruzaléma.
V Bibli je e eno, že beránek k ob ti za h ích má být spálen ohn m
za táborem (Ex 29:14, Žid 13:11). Ježíš Kristus proto m l ješt jednu
povinnost – musel jít do pekla. Všichni svatí, kte í zem eli p ed Ním, museli jít do pekla. Byl tam Adam, Ábel, Abraham, David a ostatní. Ježíš
musel do pekla, aby je vysvobodil. Kdyby tam nešel Ježíš, skon il bych
tam já. Mzdou h íchu je smrt, musel zaplatit za mou smrt! Cena nebyla
pln zaplacena, dokud ji nezaplatil v pekle. Šel tam a zaplatil.
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Tak jsem se, brat í, nau il krvi. Poté, co jsem etl záznamy v Písmu
a ty se dostaly do mé mysli, staly se trvalým základem v mém srdci. Velikou horou v mé duši.
Vy také pot ebujete mít v sob trvalý základ krve, protože krev je
váš život! B h ekl, že my, kdo jsme v posledních dnech, budeme bojovat
poslední bitvu, pro niž pot ebujeme všechny zbran našeho boje. P emýšlejte o krvi Ježíše Krista. A vyznejte: „To je mé vysvobození.” –
„Prolil svou krev kv li mé duši!” Když budete elit áblu a za nete vzývat krev Ježíše Krista, aby p išla, vysvobodila vás a p ikryla vás, energie
z nebes sestoupí a p ikryje vás. Odvane pry každého ábla. P ed krví
Ježíše Krista neobstojí žádný ábel z pekla, ani sám satan!
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