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Milí p átelé, brat i a sestry,
p edkládáme Vám p epis kázaného slova ze shromážd ní mladých
z ervence roku 2002. Máme za to, že pochopení partnerství a manželství je zcela zásadní a klí ové pro napln ní povolání a díla, které
pro každého k es ana Hospodin p ipravil.
Sv t toto téma posunuje sm rem, který je vzdálen Božímu dobrému
plánu pro muže a ženu. V íme, že následující slova Vás povzbudí
k tomu, abyste p ijali Boží náhled na tyto skute nosti, a už stojíte
p ed vstupem do partnerství (manželství), nebo již v manželství žijete.
Vždycky platí, že Boží zám ry a plány jsou pro lov ka mnohem
lepší a více ho napl ují než nabídky toho zlého, jakkoli to na první
pohled m že vypadat obrácen . Kéž nám Pán B h dá prohlédnout
a vid t Jeho o ima to, co je pro nás skute n dobré.
Vaši brat i a sestry z Patmosu

Praha, 19. února 2004
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Iš a Išša
Martin Kluso
(Praha, ervenec 2002)
Myslím, že nám B h dal obrovskou p íležitost, že jsme se tu dnes
mohli sejít. Mám na srdci plynout v Bohu a radovat se v N m, protože
nám dal dobré v ci. Víte, o em budeme dnes hovo it? O tom, že nás
B h povolal, abychom byli svobodní. Cht l bych, abychom se v tuto
chvíli cítili svobodní. Bu te svobodní, brat i a sestry. Svobodní od všech
pocit , které vám p icházejí, od všech strach , od všeho, co jste si
p inesli a co lov ka potká b hem dne, i od všeho, co lov ka soudí.
Protože B h nesoudí. B h nesoudí. Jediný okamžik, kdy máme pocit, že
B h soudí, je, když my soudíme. Víte to? Když p estanete soudit, tak
zjistíte, že vás nic nesoudí. Protože B h vás nesoudí. A kdo jiný má
právo vás soudit? Tak bu te svobodní.
B h nás povolal k tomu, abychom byli svobodní. Abychom byli
svobodní od h íchu. To je nejv tší Boží povolání. Myslím, že nejv tší
problémy máme, když toto jako k es ané nepochopíme. A to je velká
škoda. Protože B h nás povolal, abychom byli svobodní. Víme to,
a p itom v tom nechodíme. Místo toho chodíme ve svém náboženství, ve
svém strachu, povázanostech a soudech. Ale evangelium je dobrá zpráva, že se m žete ot epat od všech nesmyslných myšlenek, od všech t ch
strach , povázaností a soud a m žete být svobodní. Potom k vám m že
kdokoli p ijít a íkat vám kdovíjaké v ci, ale vy víte své. Bude vám íkat:
„Brat e, tohle d láš špatn , tady jsi špatný. Jsi takový a takový. V tom jsi
hrozný, tohle ned láš, a tohle d láš.“ Vy jste však svobodní, protože víte,
že vás B h p ijal. Víte, že máte vztah s Bohem. Víte, že máte mezi sebou
a Bohem isto, a m žete být svobodní.
A tak to je zhruba téma dnešního ve era. Máme tu shromážd ní pro
svobodné a o tomto jsme cht li mluvit, protože je to základ všeho. Je to
základ manželství, všeho okolo manželství i základ celé naší ch ze. B h
nás povolal k tomu, abychom byli svobodní. Kristus p išel do našeho života, aby nás osvobodil, aby nás osvobodil od h íchu. Jeden z nejv tších
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satanových podvod se stal hned na za átku v Genesis a já vám to
p e tu. B h stvo il lov ka k obrazu svému a ekl mu, co má d lat.
Všimn te si toho! ekl mu, co má d lat. Víte, že daleko v tší Boží
p ikázání je, co máme d lat, než co nemáme d lat? Víte, že B h se p íliš
nestará o to, co nemáme d lat? Kdo se o to tedy stará nejvíce? ábel!
A lov k. Když zjistíte, že po celý den vnímáte Boha jako toho, který
vám íká, že nemáte n co d lat, víte, kdo k vám mluví? ábel. B h totiž
netráví sv j as tím, že by vám íkal, co nemáte d lat. B h netráví sv j
as tím, že vám vykládá, co nemáte jíst. Ale B h vám dává a íká:
„Tohle jezte.“ A proto když k vám n kdo p ijde a bude íkat, co máte
d lat, a je to spravedlivé, tak je to Hospodin. B h íká: „Tohle d lej,
tohle d lej, ale pozor, tomuhle se vyhni.“ To je Hospodin. Pokud však
máte pocit, že celý váš život od rána do ve era je provázen tím, co nesmíte a nemáte, a máte chu se proti tomu neustále bou it, tak v zte, že
to není z Boha. Vy máte být svobodní. B h nep išel do našich život ,
aby nás zotro il. On p išel do našich život , aby nás ur itým zp sobem
omezil. Omezil, ale do spravedlnosti. A já vidím, že jeden z nejv tších
problém tohoto tématu, tématu o manželství a p edmanželství je, že
neznáme Boha, že se Boha bojíme. Nevíme, že B h je dobrý, a n kde
jsme podlehli tomu klamu, že B h p ichází a íká: „To nesmíš, to nesmíš, to nesmíš...“ A že život s Bohem je v podstat plný utrpení
a nem že to být jinak, protože skrze utrpení musíme vejít do Božího
království.
P ed pár dny jsem byl na cest s jedním bratrem, se kterým moc rád
trávím as. On se n kde n ím krmí a já nevím p esn ím, protože
poslední dobou strašn rychle roste. Skoro se bojím, že m brzy p eroste.
Je mi s ním dob e v tom smyslu, že tento bratr n kde na své cest
s Bohem pochopil nebo na erpal v Bohu to poznání, že B h je dobrý
a obmýšlí dob e s jeho životem a že to, co mu B h dává, je pro n j jen
dobré. A jak on od Boha bere a bere, tak mu už nezbývá as h ešit. Chci
íct, že to je Boží p emýšlení. To je Boží princip. Jsem rád, že se v tom
s tímto bratrem m žu shodnout, a je mi v tom vždycky dob e. Když jsme
spolu, tak se nebavíme o tom, co nesmíme a co je špatn , ale bavíme se
o tom, jak je B h dobrý, co všechno d lá, co všechno nám v život dal
a co všechno nás ješt v život eká. V ím, že díky tomu vešla do
života tohoto bratra ur itá svoboda, ur ité poznání a ur itý rozmach
a možnost jít dál za Bohem.
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Rád bych p e etl Genesis 2,16. Ur it znáte kontext p íb hu, kdy
B h stvo il lov ka, postavil ho do ráje atd. Zeptejte se kohokoli v etn
k es an , co B h lov ku ekl. Oni vám odpoví: „Nesmíte jíst z toho
a z toho stromu.“ Podívejme se, co íká Bible: „I zapov d l Hospodin
B h lov ku, ka: Z každého stromu rajského svobodn jísti budeš.“ To
ekl B h. To znamená: „...z každého stromu rajského svobodn jísti
budeš.“ Kolik tam bylo strom ? Dva? Osm? Deset? Ur it více než dva,
že? Verš 17: „Ale z stromu v d ní dobrého a zlého nikoli nejez; nebo
v který bys koli den z n ho jedl, smrtí um eš.“ Kolik tam bylo strom
poznání dobrého a zlého? Jeden? A kolik jste íkali t ch druhých? Osm?
Deset? Víte, tohle je Boží p emýšlení. B h nep išel do vašeho života,
aby ekl: „Tady máš dva stromy, z jednoho jez, a z druhého nejez.“
A nebo: „Prosím t , ne abys jedl z tohoto stromu!“ Ale B h íká:
„Podívej se, já jsem ti dal. Tady máš celý sad. Máš tu jeden strom vedle
druhého. Jeden ovocný strom vedle druhého. Každý z nich t nasytí
a požehná ti. Je tu pouze jeden strom, a z toho nejez. Ne proto, že bych si
usmyslel, ale proto, že kterýkoli den z n ho pojíš, tak zem eš.“
P e tu vám, jak p emýšlí ábel, ten had. Je to v Genesis 3 a má to
takový nadpisek, který sice není sou ástí Božího slova, ale je velice
výstižný: „O prvním h íchu a žalostném pádu lov ka.“ Ten pád lov ka
je naprosto žalostný, protože lov k zem el a odd lil se od Boha. „Had
pak byl nejchyt ejší ze všech živo ich polních, kteréž byl u inil
Hospodin B h. A ten ekl žen : Takliž jest, že vám B h ekl: Nebudete
jísti z každého stromu rajského?“ Rozumíte? P ichází ábel a íká: „B h
vám zakázal všechny v ci? B h vás omezil? Všechno vám sebral?“
Rozumíte? Byl velice chytrý. Tady se to píše, že byl chytrý. Žena to
dob e slyšela a v tuhle chvíli se ješt nenechala oklamat: „I ekla žena
hadu: Ovoce strom rajských jíme, ale o ovoci stromu, kterýž jest u prost ed ráje, ekl B h: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste
nezem eli.“ A tady žena ud lala chybu. Ona se s ním nem la co bavit.
V bec. Sice mu argumentovala dob e, ale m la ho rovnou poslat pry :
„Jdi ode m , satane!“ tady m lo být. Bohužel to tu není. „I ekl had
žen : Nikoli nezem ete smrtí! Ale ví B h, že v kterýkoli den z n ho jísti
budete, otevrou se o i vaše; a budete jako bohové v couce dobré i zlé.
Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i p íjemný o ima, a k nabytí
rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži
svému s sebou, a on jedl.“
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Víte, brat i a sestry, B h nám dal, abychom jedli ze všech strom .
Jestli si z dnešního slova chcete n co pamatovat, tak si pamatujte toto:
B h nám dal, abychom jedli ze všech strom . Boží princip je: „Jezte!“
A p ijde satan a íká vám: „Rozumím tomu dob e, že B h íká, že nic
nesmíte? Tohle všechno vy nesmíte? Nesmíte tady nic jíst? Chudáci. On
vás drží o hladu?“ A vy na to: „Ne, kdepak, my jíme ze všech strom .
Jen o tomhle nám ekl, že pokud z n j pojíme, tak zem eme.“ A satan
odv tí: „Ale no tak. Nezem ete. Nikoli, nezem ete. Podívejte se, B h ví,
že vás drží trošku zkrátka. Schváln si to prozkoumejte, projd te si to.
Nikoli, nezem ete, ale budete jako B h! Budete dosp lí! Budete všechno
v d t, všechno poznáte.“ A tak se Eva podívala a ekla si: „No, konec
konc , ono to vypadá dob e. Je to na pohled ní dobré k jídlu, p íjemné
o ím, k nabytí rozumnosti je to strom žádostivý. Budu chyt ejší, budu
mít n jaké poznání, n co pochopím, budu dosp lejší.“ A tak vzala
a jedla. Co se stalo? Kdo m l pravdu? Um eli, nebo neum eli? Um eli.
Víte, jak to vím? Víte, jak vím, kdo má pravdu? B h má vždycky
pravdu. To je to, jak ábel n kdy p ichází a takhle nás šidí. íká:
„Nikoli, nezem ete.“ A lov k neposlechne Boha a ekne si: „No tak
vida, neum el jsem.“ Nenechte se mýlit. Um eli. Oni um eli, protože
B h se dívá na život jinak. Boha tolik netrápí to, že zem eme fyzicky, že
nás n kde t eba p ejede auto nebo se n co stane. Ale oni zjistili, že už
nejsou svobodní! Najednou se báli. Báli se Boha. Báli se a najednou ve
svém život p estali mít vztah s Bohem. P estali mít pokoj s Bohem,
p estali mít spravedlnost. A p išel velký pád do celého lidstva. Víte, že
to, co se v zá í stalo v Americe, je d sledek toho, že Adam s Evou padli
a zem eli? Že do života Adama p išla smrt a ta smrt se za ala projevovat
a rozlézat úpln všude? Jejich syn se stal vrahem. Tak um eli, nebo
neum eli? Um eli.
Toto byla první kapitola našeho dnešního tématu. Rozumíte tomu?
V ím tomu, že mnozí z vás už tuší, jakým sm rem se budeme ubírat.
V ím, že je d ležité pochopit, co se d je, aby nás nikdo nemohl
oklamat. Když n kdo nap íklad vystoupí v televizi a n co íká, aby vám
B h dal poznání. Jako byste šli do toho štábu, kde se natá í, a poslechli
si, co se íká v zákulisí. N kdo tam t eba ekne: „Musíme te lidem p ed
volbami íct, že všem rozdáme 500 korun. Oni nás budou volit, a pak jim
nic nedáme.“ Tohle nám B h zjevuje. Abychom se nenechali oklamat,
když n kdo p ijde a bude nám n co íkat. Abychom v d li, jaká je
pravda, co je za scénou. Víte, B h nám skrze Bibli zjevuje ty v ci, které
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jsou za scénou. My vidíme ten p íb h jen v jedné rovin . A tak se musíme modlit a íct: „Pane, ukaž mi, jak to je.“ Aby až k vám p ijde
satan... P išel k vám už n kdy ábel? A mluvil k vám? V takové chvíli
musíte za prvé v d t, že to je ten zlý. Musíte to v d t. Až p ijde, tak
pot ebujete v d t, že vás svádí do smrti. On s vámi bude diskutovat, bude vám p edávat všelijaké argumenty a íkat: „Tohle všechno nesmíte?“
Pozor! A bude taky íkat: „ íkají vám rodi e? Nebo brat i? Nebo B h?
Že zem ete? Ne, nezem ete. Nebojte se.“ Bojte se! Protože s tím, že se
lov k vydá áblu, s tím p ichází do jeho života smrt.
Ten nadpis v 3. kapitole Genesis je výstižný, protože se opravdu
jedná o žalostný pád. Víte, nejen že p išla smrt, ale odešel život.
Najednou se Adam s Evou m li daleko h e než p edtím. Víte, jak
potom žili? Byli vyhnáni z ráje, takže už nejedli všechno to dobré ovoce.
M li tam n jakých osm, deset (tisíc) strom výborných k jídlu. Víte, co
je to za hostinu? Ne ervivé ovoce plné života, plné š ávy! Ale oni
zem eli, a o to všechno p išli. A to bych vám cht l íct. Nechci p íliš
mluvit o stromu poznání dobrého a zlého, ale chci mluvit o tom dobrém
ovoci. Protože to je to, co pro nás B h má. B h pro nás má dobré v ci.
Život s Bohem, to, co nám B h nabízí, je plný dobrého ovoce. Až
nebudete v d t, co s ním. Až budete oplývat. Až z vašeho b icha pote ou
vody života. B h pro vás má dobré ovoce. To, že neposlechli, znamenalo, že ublížili sami sob , protože p išli o to dobré ovoce. O všechno
p išli a najednou se za ali potit, za ali pracovat a jíst bylinu ze zem ,
aby se v bec uživili. To byl ten pád lov ka. Jsem na výšin , kdy se
m žu sytit kvalitním dobrým ovocem, a najednou bác, spadl jsem
a plazím se v prachu.
B h nás povolává, abychom byli svobodní, abychom jedli ovoce.
Užijte si to. B h nás nepovolává, abychom vyšli z Egypta, ale abychom
vešli do zaslíbené zem . To je Boží princip. K emu je vyjití z Egypta?
B h chce, abychom došli do zaslíbené zem . Víte, o em je zaslíbená
zem ? Poslechn te si, co íká B h. Že nás dovede do zaslíbené zem ,
která oplývá mlékem a medem. B h íká: „Já jsem vás vyvedl z Egypta.“
Víte, co je to Egypt? Egypt je sv t. Otroctví. Takže když B h íká: „Já
jsem vás vyvedl ze sv ta, když jste se obrátili,“ tak to není to
nejpodstatn jší. To, že vás B h vyvedl z otroctví a ze sv ta, není to
nejpodstatn jší. Nejpodstatn jší je to, že vás p ivádí do zem plné mléka
a medu. Plné výborných v cí. Víte, jaké je tam ovoce? Výborné! Víte,
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jak velké tam m li hroznové víno? Obrovské! Dva ho museli nést na
klacku. Vzali klacek, pov sili na n j hrozen vína a dva muži ho nesli.
B h nás povolává, abychom jedli ovoce, abychom se m li dob e. V íte
v prosperitu? M li byste v ni v it, brat i. B h nás povolává k tomu, abychom prosperovali, abychom jedli ovoce. Pokud nejíte ovoce, pokud se
nemáte s Bohem dob e, tak se Boha dotazujte. N kdy je pot eba projít
n jakou pouští, n jak se do zaslíbené zem dostat. Ale není to o ty iceti
letech, není to o tom, abychom chodili ty icet let po poušti. Tam se
n kde stala chyba. B h nás nepovolává k tomu, abychom strávili celý
život na poušti, ale abychom ho strávili jedením medu a mléka. Ta zem
bude oplývat výbornými v cmi a bude oplývat výborným ovocem. Víte
to? Nenechte se ošidit, nenechte se podvést! Nenechte se svést áblem,
který vám íká n co jiného. Nebyli byste první. Nenechte se podvést!
B h má pro vás výborné v ci. Výbornou zemi. Abyste dobyli výbornou
zemi a chodili v napln ní Hospodinovu. Amen. Tímto bychom tedy
uzav eli první kapitolu.
íkal jsem: „Bu te svobodní.“ To je totiž to ovoce. To je plnost
toho ovoce, to je plnost Boha. V ím tomu, že pokud vaše uši slyší,
pokud slyšíte v Duchu, tak by vám to m lo bublat ve vnit nostech. Tak
jako když Jozue šel do zaslíbené zem a vid l ji, pak p išel a íkal: „To
je neuv itelná zem ! To je fantastická zem ! Zem , kde je plnost ovoce.
Prost nádherná zem ! Ano, jsou tam ob i, ale je to úžasná zem .“ To
byli ti, kte í tam nakonec vstoupili jako jediní – Jozue a Kálef. Ze všech
t ch ostatních, kte í m li n jakou zodpov dnost, kterým bylo dvacet
a výše. Ti ostatní íkali: „Tam jsou ob i, to je strašné! No, n jaké ovoce
tam je také.“ Vid li to samé, a p itom nevid li to samé. Modlete se, aby
vám B h dal zrak Jozue a Kálefa, abyste vid li v ci, tak jak je vidí B h.
Manželství. Než se dostaneme k tomu, abychom mluvili o p edmanželství, je t eba, abychom v d li, co je vlastn manželství. Když
chceme do n eho vstoupit, musíme v d t do eho, abychom v d li, jak
do toho vstoupit. Takže nejd íve budeme mluvit o manželství. Práv tedy
za ínáme druhou kapitolu.
Kdo vymyslel manželství? B h. Nevymyslela ho eská republika
ani Slovenská republika ani papež (ten v podstat vymyslel, že je to
špatn , a ekl, že ti, co mají jít p íkladem, a jsou svobodní – tedy
neženatí). Nevymyslela ho žádná kultura, indiáni, staro ekové, ale B h.
Je to Boží z ízení. B h stvo il lov ka jako muže a ženu. To znamená,
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jestli to dob e chápu, že lov k není celý, pokud je jenom muž nebo
jenom žena. N co mu chybí. Zajímavé, že? B h stvo il lov ka jako
muže a ženu. Co vám chybí, když nemáte muže nebo ženu? T eba d ti.
Nebo láska. Pokud chcete milovat, nem žete milovat, když jste sami.
P átelství. A B h to vložil do našeho srdce. B h pochopiteln tyto v ci
v nás napl uje a mnohé v nás dokáže naplnit On sám. Ale nebojte se
manželství, pokud nemáte zvláštní dar z stat sami. Ten mají lidé velice
výjime n . Ur it to není tak, že ho má polovina z vás. Troufl bych si
tipnout, že ho tady mezi námi nemá nikdo. Je to zvláštní dar pro zvláštní
úkol a pro zvláštní as. B h íká: „Já jsem Ten, kdo dal manželství, já
jsem Ten, kdo ho vymyslel, a vím, jak funguje.“ Už jste n kdy vid li, že
by B h ud lal n co špatn ? Ne. B h neud lal nic špatn , a proto
i manželství je výborná v c. V Bohu. B h dal manželství a je to výborná
v c. Pro dal B h manželství? Abychom poznali Boha, aby lov k nebyl
v poznávání Boha sám, aby nebyl sám v tom, co po n m B h chce.
Víte, my nežijeme proto, abychom m li manželství a d ti. B h pro
nás má daleko v tší a lepší v ci než „jenom“ manželství. Kdybychom
m li jen manželství a jen d ti, tak je to pom rn nuda. Náš život by
nebyl napln ný. Pokud si myslíte, že váš život bude napln ný v manželství a v d tech, tak to není pravda. To není pravda. Váš život m že
být výborn napln ný ješt p ed tím, než vstoupíte do manželství a než
máte d ti, a stejn výborn m že být napln ný, když máte manželství
a máte d ti. A váš život m že být naprosto mizerný p ed tím, než máte
manželství a d ti, a stejn tak mizerný po tom, co máte manželství a d ti.
V íte tomu? Dokonce možná o kus mizern jší. Pokud máte mizerný
život a ekáte, že vás vysvobodí manželství, tak to je tragédie. Protože
pak ho budete mít ješt mizern jší. Je pot eba mít nejd ív plný život
a manželství nehledat a nepot ebovat. Protože vaše duše bude napln ná.
Vaše žádosti budou napln ny Hospodinem. B h vám dá manželství,
protože má s vámi n jaký zám r. Víte, že to nejste vy, kdo íká: „Bože,
dej mi manželství,“ a B h ten, který íká: „Tak tedy ano.“ Víte to? Ono
je to naopak. B h íká: „Já mám pro tv j život zám r. Te je ti nula let,
te ses narodil, a Já mám už zám r a p ipravuji pro tebe r zné situace.
Jedna situace p ijde za deset let. Mám tu jednoho lov ka, který se za
dva roky narodí. Až mu bude osm a tob deset, chci, abyste se potkali na
pískovišti, které ani neznáš, a abys mu ekl o Kristu a zachránil ho. Mám
pro tebe plán. Ty ho neznáš, protože to bude za deset let. Ale pot ebuji,
abys ud lal ur ité v ci. Te se u lézt, abys došel na pískovišt .
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Nepohrdej tím. U se to, co po tob chci. Já se postarám o zbytek.
A mimochodem, pot ebuji, abys v patnácti letech (ne, že by po nás B h
cht l n co jednou za deset let) zachránil toho lov ka, co se bude topit.
A abys pochopil, jak t žké je topit se, tak t ve dvanácti letech nechám
trochu topit.“
B h s námi jedná. Nemysleme si, že jsme to my, kdo ídíme sv j
život, a ne i me sv j vlastní život. Ne i te sv j vlastní život. Nemáte na
to mandát, nemáte na to schopnosti. Nem žete vzít sv j osud do
vlastních rukou, tak to ned lejte. To je bláznovství. Jako kdybych nechal
svoji dceru ídit auto. Ona moc ráda na parkovišti drží volant, to í s ním
a íká: „Kristýnka ídí.“ Mám snad to auto rozjet? Mám jí to ud lat?
Rozumíte mi? Neberte sv j život do vlastních rukou! Nechte Boha, a
má On váš život ve svých rukou, protože On ví, co se má stát za dva
roky, za deset let. On ví, kdy vás kdo má potkat. On ví, kam máte sm ovat. „A mimochodem, až ti bude dvaadvacet, mám pro tebe zám r.
A až ti bude osmadvacet, mám tu lov ka, který se, moje milá sestro,
narodil o t i roky d ív, nebo možná o p t. Mám zám r, který pot ebuji
skrze vaše životy ud lat, proto vás dám dohromady. Až p ijde as.“ (Až
budeš mít svých osmadvacet nebo kolik B h prost dá.) „A jsem to Já,
kdo má pro tv j život zám r. Mimochodem, až ti bude tolik a tolik, tak ti
chci dát dít . A pak ti chci dát ješt jedno a ješt t i.“ Já nevím kolik, já
nejsem B h. Nevím to ani pro sv j vlastní život. A ani to nechci v d t.
Nechci si to vymyslet. Nevím, kam m zavane vítr, nevím, kam m
zavane Hospodin, nevím, co B h má. Jenom vím, že B h pro m má,
abych se sytil ovocem. A tak je pot eba si užívat život. Užívat si život
s Hospodinem. Hledat to, abyste se nasytili a m li se dob e.
Myslíte si, že B h je neschopný? Nebo že by na vás zapomn l? Že
si to špatn spo ítal? „Jé, te jsem úpln zapomn l. Staral jsem se o Afriku, a tady ten mi zestárnul. Já jsem mu cht l n koho dát. Co te ? To
jsem n jak promeškal. A tady toho jsem cht l poslat na školu, to už je
taky pozd . Tenhle se m l narodit, to jsem taky nestihl.“ Rozumíte
tomu? Myslíte si, že B h m že takhle n co nestihnout, n co zameškat?
íká se: Bohem zapomenuté d ti nebo Bohem zapomenutý kraj. „Jé,
tady jsem zapomn l, tady nic neroste. No jo, já jsem te byl v Africe
s Bonkem, staral jsem se tam, bylo tam probuzení, a tady jsem úpln
zapomn l na echy. Úpln mi to vypadlo z ruky. Tak to n jak napravím,
n jak to dáme do kupy. Není to sice úpln nejlepší… Pro tuhle sestru
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jsem m l tamtoho bratra, ten se mezitím oženil... hmm... co te ? Rozvést
se, to je hloupé.“ Nep emýšlíme takhle n kdy o Bohu? Ne íkáme si:
„Bože, tady ti to trochu nevyšlo. Trochu se ti to vymklo z rukou.“
A nebo: „Tomuhle lov ku jsem cht l požehnat, ekl jsem mu, a jde
doleva, a on šel doprava. Tak mu nepožehnám.“ Je snad takový B h?
Není. Z principu takový není. ekn te mi: Je B h lepší než já?
Samoz ejm , že je B h lepší než já. Je B h lepší rodi než já? Ur it !
B h je lepší rodi než já. Miluje víc svoje d ti n ž já ty své? Ano. Do
asu. Já budu totiž jednou milovat svoje d ti, jako miluje B h. Jednou
budu totiž stejný jako B h. Ale dnes to ješt není. Vezm te si: Mám
dceru. Myslíte si, že bych jí nechal zkazit si život? Myslíte si, že bych jí
nechal b žet ve dvou letech do ulice, kde by jelo auto, s komentá em:
„Já jsem jí íkal, že tam nemá chodit.“ Myslíte si, že bych to ud lal? Ne!
Já jí dám odpovídající trest. Myslíte, že bych jí nechal ve dvou letech
spadnout na ruku víko malé taburetky, když jsem jí ekl, aby ji
neotvírala? Myslíte si, že bych to ud lal? Ano. Myslíte si, že by jí to
bolelo? Ano. Pro bych to ud lal? Protože ji miluji. Protože ji miluji,
nechám jí spadnout na ruku víko seda ky. Ta bolest za chvíli p ejde,
i když bude mít t eba mod inu. Ale nenechám ji vlítnout do silnice, aby
se zabila. To není p im ené. To je katolické p emýšlení. „Te jsi ud lal
chybu. Já jsem ti íkal, jdi na shromážd ní, ty jsi nešel, tak ti zabiji dít .“
To je ábel sám. Bu te svobodní, brat i a sestry. B h vás nepovolal
k tomu, abyste ud lali chybu, inili pokání, a B h zruinoval váš život.
Pošlete toho zlého pry . i te pokání ze svých h ích , kterých jste se
dopustili, ale nev te áblu, že B h je tady od toho, aby ruinoval váš
život. B h je tady od toho, aby vašemu životu žehnal. A já chci, pokud
mi tady kývete, pokud s tím souhlasíte, abyste tak za ali žít a p emýšlet.
Za n te takhle p emýšlet a íkejte tohle áblu. Modlete se, aby vám B h
zm nil mysl. B h nep išel, aby ruinoval váš život. B h nep išel, aby
ruinoval váš život! B h nep išel, aby ruinoval váš život, brat i a sestry!
B h nep išel do vašeho života, aby vás okradl. B h nep išel do vašeho
života, aby vám ublížil. B h nep išel do vašeho života, aby vás vystavil
posm chu a hanb . B h nep išel do vašeho života, aby vás odsoudil, ale
aby vás osvobodil. Jsou lidé, kte í p icházejí a cht jí kamenovat. Ale
nikoli B h.
Oni p išli s prostitutkou a ekli: „Podle zákona má být ukamenována. Co na to íkáš Ty, Ježíši?“ Ježíš nep išel, aby zahubil, aby
soudil, ale aby vysvobodil. Myslíte, že to nechal být a ekl: „To je
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legitimní.“ Ne. On ud lal n co, co zasáhlo její život. A ona potom byla
spasená. Byla spasená, osvobozená od svého h íchu. Protože jí Ježíš
v moci ekl: „Jdi a neh eš více.“ A tak šla a neh ešila více. A bylo jí
odpušt no. A více než farize m. B h nep išel, aby zni il. B h d lá
všechno proto, aby zachoval a vybudoval. B h p išel do vašich život
a postavil se do nich. Víte, pro vás B h spasil? Aby vás trápil? Aby vás
zahubil? Aby vás o n co obral? Nebo snad aby vám požehnal? Brat i
a sestry, ustanovte svoji mysl správn . Ustanovte svoji mysl správn .
B h p išel do vašich život , aby vás vysvobodil, abyste mohli chodit
v plnosti, v radosti, v pokoji, ve spravedlnosti. Víte, co je ovoce Ducha?
Trápení? Ne! Nenechte se mýlit! Ovoce Ducha je pokoj, radost, spravedlnost, sebeovládání atd. Víte, že B h vás povolal a že ovoce Ducha je
radost? B h nás povolal, abychom se m li dob e. B h nep išel zni it
a zruinovat naše životy. Mn to p ijde moc d ležité. Pokud tohle pochopíme, tak si myslím, že máme položený základ k tomu, abychom se
mohli bavit o manželství a o p edmanželství. Pokud to nepochopíme, tak
v n budeme chodit v nev e a budeme zkoušet, jestli náhodou ábel
nemá pravdu. Jestli nám B h náhodou necht l zadržet n co dobrého.
Protože Eva si nebyla jistá. íkala si: „Hmm, možná nás ten B h cht l
p ece jenom o n co obrat.“ A na to ji satan nachytal. íkal: „Nezem ete,
neboj. On vás B h jen straší.“ V ila áblu víc než Bohu. A B h to s ní
myslel tak dob e, a ábel tak zle! Nev te tomu zlému, když vám íká:
„Neboj, ono to zas není tak žhavé. Nenech se ochudit. Dokud jsi mladý,
ovoce hezké k pohled ní, chutné.“ Nenechte se nachytat. Nebyli byste
první.
Manželství je výborná v c. B h mi dal manželství. Zatím ho znám
teprve pár let, takže nem žu íct, že posledních padesát let se máme se
ženou výborn . Když se bavím s r znými staršími lidmi, tak mi íkají:
„To víš, v téhle poslední práci jsem osmadvacet let.“ Já vždycky na to:
„No, já jsem osmadvacet let na sv t .“ Bratr duCille ekne, že se posledních padesát let s manželkou nepohádali. Já jsem tady v podstat za
posledních padesát let p lku z toho nebyl. Nicmén si myslím, že z toho,
co jsem zažil, m žu íct: „Brat i a sestry, manželství je výborná v c.“ Ta
zaslíbená zem je výborná v c. V Bohu. O em to je? O em je manželství? ekn te mi: To je paráda, že m žeme být spolu a povídat si od
rána do ve era? Ano, chvíli to vydržíte, ale pak se lov k taky pot ebuje
vyspat. O em je také manželství? Manželství je také o tom, že se m žete jít s n kým projít? Ano. Že vám n kdo uva í? Ano. O tom všem je
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manželství. Ale manželství je hlavn o tom, že máte n koho, s kým jste
jedno. Víte to? B h vám dal n koho, s kým m žete být jedno. Je manželství o sexu? Ano. Tak jako o mnoha jiných v cech. Nevím, jestli mi
budete v it, ale je to pom rn banální v c. Banální v c oproti tomu, co
nám B h dává. Sex je dobrá v c, jako jsou jiné dobré v ci, ale B h nám
dává úpln jinou hloubku, úpln jinou rovinu, která je daleko vzácn jší.
Najednou máte totiž n koho, s kým jste jedno. Na všech t ech rovinách
toho, co jste: duch, duše a t lo. To znamená, že na jedné stran máte
jednoho ducha, duši a t lo (muže), a na druhé stran druhého ducha, duši
a t lo (ženu). A najednou se zacvaknou do sebe. Protože nejsou dokonalí, tak se to musí trochu usadit, ale zacvaknou do sebe a plynou spolu.
Doplnil se Boží zám r, doplnili se navzájem, a jsou jedno. Je to obraz
Krista a církve.
Jsou tedy jedno a m žou spolu plynout. Zjistí, že v duchu jsou
jedno, v duši jsou jedno a v t le jsou jedno. Nenechte se oklamat sv tem,
když vám kdokoli nabídne n co menšího, než je toto. Když vám ekne,
že budete v t le jedno. Ano, mimochodem. Ale co duše? A co duch?
Možná n kdo lepší ve sv t vám ekne: „M li by být v duši a v t le
jedno.“ A co duch? Nesáhn te po ni em menším, než že chcete být jedno
v duchu, v duši a v t le. B h vás povede a B h bude skrze vás plynout.
Víte jak? Budete jako trubka, jako potrubí, kterým bude B h plynout.
Bude skrze vás plynout požehnání a pomazání. B h skrze vás bude
vylévat svoje pomazání a požehnání, sv j med, svoje ovoce. A vy budete
jako jedna p lka trubky a druhá p lka trubky, které do sebe výborn
zapadnou, a budete moci plynout. Myslete na to, že B h vás znal od
za átku. Tak jak jsme si tady trochu d lali legraci a íkali jsme: „Je vám
nula rok a B h ví, co bude, až vám bude deset a dvanáct atd.“ Myslete
na to, že to je Boží zám r. B h má zám r, B h vás n kam chce poslat.
Víte, B h má pro vás, pro váš život, v tší zám r, než je manželství.
A ten zám r chce naplnit i skrze to, že vám n kde po cest p idá
partnera, stejn tak, jako vám p idá i další v ci, které pot ebujete. T eba
d ti, ale i jiné. Já to trošku zleh ím. T eba auto. B h ví, co pot ebujete.
Píše se: „B h ví, co pot ebujete.“ Pokud ke svému životu pot ebujete
auto, B h vám dá ve sv j as auto. Pokud pot ebujete manželku, B h
vám dá manželku. Chápejte to takhle. Hledejte Boží v li, abyste byli na
té Jeho cest , a nekla te Bohu p ekážky. Vydejte se Hospodinu a ekn te: „Bože, já Ti v ím. Já Ti v ím pro sv j život. Já Ti v ím, že m
dob e povedeš. Já Ti v ím, že m povedeš ve škole. Já Ti v ím, že m
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povedeš v zam stnání. Víte, že B h má pro nás zam stnání? Mimochodem. Víte, že je n co lepšího než zam stnání? Celý ten Boží zám r.
Amen.
Takže vám chci íct, že manželství je o tom, že B h pro vás n koho
má. Já ho nemám. Nemám pro nikoho z vás n koho druhého. Ani bratr
duCille nemá doma nikoho ve spíži. Když vám eknu, že má doma dv
spíže, v jedné d v ata, v druhé kluky, a vždycky, když n kdo pot ebuje,
tak n koho vytáhne, budete mi v it? Tak to p ece není. Tak se neptejte
lidí, neupínejte se k nim a ne ekejte od lidí, jestli náhodou n koho pro
vás nemají ve spíži. Myslíte si, že B h je neschopný, že za Ním musíte
p ijít a íct: „Bože, trochu to zrychli, n jak to trvá.“ A nebo: „Te jsem
tady tak n jak sám, tady mi B h asi t žko n koho dá, tak se musím
trochu porozhlédnout.“ Myslíte si, že B h v tomhle pot ebuje vaši
pomoc? Když vám B h ekne, že se máte porozhlédnout, tak se porozhlédn te. Když vám B h ekne, že se máte p est hovat, tak se
p est hujte. Ale pot ebujete v it Bohu pro váš život.
Pokud Bohu nev íte nebo nechcete v it nebo pokud máte pocit, že
tohle není pro vás, tak pro vás není ani ten zbytek. A nemusíte se tím
trápit. Jedno bez druhého totiž nejde. Pokud máte pocit, že cesta
s Bohem a Boží povolání a to, aby B h ídil váš život, není pro vás, tak
nech vás ten zbytek netrápí a d lejte si, co pot ebujete. Ale pokud máte
pocit, že chcete Boží povolání a ty nejvyšší Boží v ci, chcete to, co pro
vás B h má, chcete ovoce, chcete naplnit sv j život bohatstvím v Bohu,
tak vydržte.
Manželství je tedy o tom, abyste byli v plnosti, abyste m li plnost,
jednotu. Nechci se na tomto míst zdržovat, i když je spousta v cí, o kterých by se dalo mluvit. Víte, kdy je lov k ženatý? Od narození. Modlil
jsem se a ptal jsem se Boha: „Bože, kdy jsme byli svoji?“ A B h íkal:
„Už od narození.“ Zajímavé. Vzpomn l jsem si tehdy na jednu v c, která
se mi stala, když jsme s Kristýnou, asi dva roky p edtím, než jsme se
vzali, p ijali, že pat íme k sob . V d l jsem, že Kristýna je pro m tou
druhou polovi kou, je to ta, která p jde životem se mnou. Ale já jsem za
ní nep išel a ne íkal jsem jí: „Hele, p jdeme se projít? Budeme spolu
kamarádit?“ V bec ne. Poprvé, kdy jsem za ní p išel a za al s ní v bec
o n em mluvit (krom v cí o Kristu), kdy jsem se jí v bec zeptal, jestli
budeme spolu... Já jsem ani netušil, že bychom m li chodit na rande.
Nev il jsem v žádné rande. P išel jsem za ní, vzal jsem si ji p ed shro13

mážd ním stranou a ekl jsem jí: „B h ke mn mluvil. Víš, povolal m
do boje a já v ím tomu, že bys do toho boje m la jít se mnou. Mohla by
ses modlit, jestli do toho boje p jdeš po mém boku?“ A ona se modlila
a ekla, že ano.
A tak jsme jednou ve er byli v situaci, že jsme v d li, že p jdeme
spolu do toho boje a n kde po cest se musíme vzít. Pochopiteln jsme
to za ali chystat. A B h mi najednou íkal: „Chci, abys Mi n co slíbil.“
ekl jsem: „Jasn .“ A B h íkal: „Slib Mi, že Mi budete sloužit až do
smrti celým svým životem.“ To se dob e ekne, ale copak vím, co p ijde? Jenže B h íkal: „Slib Mi to.“ A já na to: „Mimochodem, kdo my?
Že Mi budete sloužit.“ Rozum jte mi. Mluvíme tu o manželství, takže
první, co vás napadne, jsme já s Kristýnou. Ale m to nenapadlo.
P edstavte si, že jste ve er sami doma a B h vám ekne: „Slib Mi, že
budete chodit s Bohem.“ Kdo jako? Moje rodina? Církev? Kdo my?
A B h íká: „Ty a tvoje žena.“ „Copak já mám ženu? Vždy jsem
svobodný! Já p ece nemám ženu!“ A B h na to: „Máš ženu. A chci, abys
Mi slíbil, že ty a tvoje žena p jdete se Mnou, budete se Mnou chodit
a vydáte Mi sv j život až do smrti.“ Hádat se s Bohem, to není jen tak,
ale p ece jen: „Bože, jak to, že mám ženu, když nemám ženu? Vždy
jsme se nevzali. Jestli tedy mluvíš o Kristýn .“ A B h íkal: „Pro M jste
muž a žena už od po átku stvo ení.“ Byl jsem z toho celý neš astný.
Ležel jsem v posteli a stále jsem p emýšlel: mám ženu, nemám ženu,
k emu je tedy svatba, kdy jsme spolu, jak to tedy funguje. A B h mi
ukázal, že jsou ur ité etapy v život , a pochopiteln do n eho vstoupíte
až po svatb . Ale B h vás vnímá tak, že má pro vás partnera, ješt d íve,
než jste se narodili. Víte, já jsem se narodil o n co d íve než Kristýna
a B h na mn pracoval a v d l, ješt než jsem se narodil, že se narodí
Kristýna. B h už v té dob v d l, že pro m má Kristýnu. A pracoval na
ní. Já jsem ji neznal. Neznal jsem ji deset, patnáct let. B h pracoval na ní
i na mn . A v d l své. V d l, že obrátí jednoho, obrátí druhého. Rozumíte tomu? Pro m to bylo hrozn šokující. B h v d l, že mám mít pro
sv j život partnera, n koho, s kým p jdu do toho boje, a v d l, kdo to je,
jak se jmenuje, jaký je, jaký má charakter.
Te se dostáváme ke kapitole t etí. Co p edtím, než vstoupíte do
manželství. Rád o této v ci povídám, protože v ím, že je to ur ité
zjevení. Uv domte si, brat i a sestry, že B h má pro vás n kde manžela
a manželku. Ona n kde existuje. íkejme jí „Eva obecná“, žena, íkejme
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jí prost Išša. Víte, co to znamená? V hebrejštin je Iš muž a on nazval
ženu Išša, protože nev d l, jak lépe ji nazvat. Pokoušeli se to p eložit do
eštiny a n kte í to p eložili jako mužena, n kte í dokonce jako mužatka.
V dnešní dob tento p eklad není asi nejš astn jší. íkejme jim tedy Iš
a Išša.
Takže B h má, sestry, vašeho Iše od po átku sv ta. Tak jako jsem
íkal, že nikdo z bratr ho nemá ve sk íni, tak B h ho má. B h na n m
pracuje. B h ví o takových detailech, které vás v život potkají, o kterých nemáte ani tušení. Je tu n kdo, kdo m že íct, kde bude za p t let?
Jaký bude za p t let? Jak mu bude za p t let? M že mi to n kdo íct?
M že mi n kdo íct, jak mu bude za deset let? Nebo za ty icet let? Ale
B h to ví. M žete mi íct, jakého partnera budete pot ebovat za ty icet
let? Za dvacet, za deset, za p t? Nem žete, ale B h to ví. B h má n koho pro vás, vašeho Iše nebo Iššu, které n kde tvo í. Možná sedí te
n kde jinde na shromážd ní a poslouchá stejné slovo. A víte, že možná
ješt není obrácený? Nebo možná ano. B h ho n kde po cest musí obrátit. B h s ním n kde po cest musí jednat a n kde vás svede dohromady.
Ale víte, že B h už ho má? Víte, že ho m l ješt d íve, než jste se
narodili? B h na n m pracuje, B h ho p ipravuje. Víte, z které je zem ?
Možná z Ma arska nebo z Turecka. B h má pro vás vašeho Iše, vaši
Iššu, od po átku sv ta. Je vám asi jasné, tak jak jsem íkal na za átku,
pokud nev íme v Boha, tak to celé m žeme zahodit. Zatím po ád nep išly žádné praktické rady, jenom takové, že B h má pro m Iše a Iššu.
Ale to je základ, na kterém je pot eba stav t. Pokud tomu v íte, tak si
m žete odpo inout. Ten, kdo už n koho má, nemusí prosit Boha, aby mu
ho dal. V bec nemusíte prosit Boha, aby na vás nezapomn l. B h moc
dob e ví a postará se.
P ijde as, kdy vám B h poklepe na rameno a ekne: „Mladý muži,
mám tu pro tebe jednu Iššu.“ „Sestro, dcero milovaná, mám tady Iše pro
tebe. Neboj se.“ Takže te si p edstavte, že máte muže nebo ženu. Jaký
je to pocit? Chci, abyste to vzali vážn . Já to ne íkám jen tak obecn .
Jaký je pocit v d t, že B h pro tebe má n kde partnerku? Dobrý?
Prožijte si to. Je to jistota, je to odpo inutí. Prožijte si to každý sám
a za n te ho milovat. Toho Iše. íkejte mu rad ji Iš, Išša. Víte, když
tohle budete v d t, modlete se za n j. ekn te: „Bože, tady je moje Išša,
m j Iš. Já T prosím, abys mu dnes požehnal. Prosím, aby T znal. Abys
dnes byl s ním. Abys ho prom oval. Toho jednoho. Abys ho
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prom oval a dal mu poznání a lásku k Tob . Prosím, Bože, aby T
miloval na prvním míst . Prosím, aby T miloval, aby s Tebou chodil,
abychom mohli být jedno. A prosím T , Bože, aby milovala Afriku,
pokud nás chceš poslat do Afriky. Prosím T , Bože, aby um la spát u
otev eného okna jako já.“ Tak jsem se totiž modlil já. Rád jsem spal u
otev eného okna a bylo by mi hloupé, kdyby moje manželka necht la
spát u otev eného okna, protože bychom se vždycky museli v noci n jak
domluvit nebo spát jinde. Tak jsem íkal: „Bože, nezapome , aby moje
manželka byla schopná spát u otev eného okna.“ Ur it bych vám ale
doporu oval, abyste se ptali Boha, za co se máte modlit. Zrovna dnes
jsem etl lánek na internetu, kde jedna sestra vykládala, jak se modlila
ve t inácti letech. Ud lala si seznam patnácti v cí, za které se modlila.
Pak si ten dopis schovala, a když jí bylo jednadvacet, tak ho otev ela a
hrozn se nasmála, protože bod íslo dvanáct byl, aby m l rád brokolici.
Našt stí dalších deset bod bylo o tom, a na prvním míst miluje Boha,
a mu slouží atd. A je to muž, který bude chtít ženu, která se bude
pe liv starat o d ti, a je to muž, který chce mít d ti, a hodn d tí.
Takže se modlila správn . Modlete se za ty spravedlivé v ci. (Já jsem
tam m l taky jednu v c, že jsem cht l to okno.) Nebojte se k Bohu
modlit. V te mu. Modlete se a žehnejte. Nemusíte to ud lat centrálním
bodem svého života, protože tím je B h. Tohle je jen jedna z v cí, pouze
jedna z v cí.
Ale když se budete modlit za tohoto konkrétního lov ka a n jaký
„pan/paní kovboj/ová“ nebo tak p ijde do vašeho života a bude si s vámi
chtít n co za ít, najednou si eknete: „Hmm, já nem žu být p ece nev rný tomu svému Išovi/Išše.“ Víte, že m žete být nev rní ješt p ed
svatbou? N kdo p ijde do vašeho života a chce si s vámi pohrávat.
Copak jste na hraní? Copak jste jako sýr, jak íká moje žena? To íkal
jeden bratr, že nejsme kus sýra, aby se do n j n kdo zakousl a vrátil ho
zpátky. Rozumíte tomu? Vy jste vzácné zboží. Jste Išša nebo Iš pro toho
n koho, koho B h pro vás p ipravuje.
P edstavte si, že p ijde muž a za ne mi „rozbalovat“ manželku. To
ve mn povstane hn v. Popadl bych ho a vyhodil ze dve í. Bez servítk .
Co mi má kdo co zkoumat mou ženu? Co se mi kdo má co zaobírat mojí
ženou? Jdi od ní, to je moje žena! Co s ní máš co flirtovat? Co na ní máš
co mrkat? Na ni m žu mrkat jenom já. Co jí máš co íkat milá ku?
Jenom já jí m žu íkat milá ku. Co s ní máš co chodit ve er na
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procházku? Jdeš od ní! Myslíte si, že by n jaký bratr mohl p ijít a jít se
ve er s Kristýnou projít? Strach by mu to nedovolil! Co má co vrkat
s Kristýnou do telefonu? To je moje žena, matka mých d tí. Co si s ní
má kdo co ve své mysli pohrávat? Co se opíráš do mojí ženy? Ona je
zadaná! Ona je dokonce vdaná! Co má kdo co chodit okolo jako mlsný
kocour a pohrávat si se sýrem? Jak íkal ten bratr: „Rozbalit, ochutnat,
vrátit.“ A co pak já? P ijdu si do obchodu pro sýr, a on je ohryzaný,
rozbalený! Emotivn poni ený. Chci mu íct: „Miluji t ,“ a on mi ekne:
„Známe, známe.“ Co známe? Ty nemáš co znát. Tvoje emoce mají být
isté, tvé srdce má být isté, nezran né. Já pak p ijdu za svojí Iššou,
zaklepu na její srdce, eknu: „Já t miluji,“ a ona se bojí. „ eho se
bojíš?“ „Ále, t ch zran ní už jsem zažila tolik.“ „Jakých zran ní?“ „Kdo
t p išel zranit? Kdo p išel do tvého života, aby t zranil, moje Iššo?“ Já
jsem p išel, abych m l obecenství se svojí ženou, se svojí milovanou
ženou, abych ji mohl p ikrýt, zastínit, milovat, plynout s ní, modlit se
s ní, kamarádit se s ní. A najednou vidíte, že ten sýr už n kdo p ed vámi
rozbaloval. A docela nešetrn . A íkáte si: „Tak pozor, to je moje Išša!“
Co když jsem si Kristýnu ješt nevzal? Myslíte, že je v tom n jaký
rozdíl? Dovedete si p edstavit, že bych byl žárlivý? Vy byste nebyli? Vy
byste nebyli žárliví, kdyby se n kdo zaobíral vaší ženou? Máte ženu,
držíte se v istot , držíte se ve spravedlnosti, a pak vám ji n kdo vezme
na procházku. Cizí chlap. To je moje žena! Já s ní budu chodit na procházku, až p ijde as, až mi B h ekne, že je to moje žena.
Ale my jsme tohle ješt nev d li. Nem li jsme od po átku plné
poznání všeho. Neud lali jsme všechno dokonale a správn . Ale chápejte
to. Boží zám r je, abychom ud lali všechno správn . P edstavte si, že
jsem svobodný kluk a líbí se mi t eba n jaká sestra. Tak jí zavolám: „Jak
se máš?“ Ale co když ona pat í n komu jinému? T eba je ten její Iš ve
stejném shromážd ní nebo úpln odjinud. Jak m žu p ijít a za ít rozbalovat sýr, brat i a sestry? Dávejte si pozor, na co saháte. Dávejte si
pozor, kde pácháte jaký zlo in. Hle si svého sýra. Hle si svého sýra!
A bra te se v t le i v duši i v duchu pro toho jediného. Co vám má kdo
co ruinovat život? Myslíte si, že ten první, který p ijde a ekne: „Já t
miluji,“……. Víte, jak p emýšlí? Jako o sýru. Chce si hryznout. Nebu te
naivní! P ijde, a chce si hryznout. Hryzne si, ochutná, a chce si hryznout
vedle. Pak vás vrátí – uhryznuté. Jemu je jedno, jak se máte vy. Úpln
jedno. Jak íkal bratr duCille: Mladá sestra šla ve er ze shromážd ní,
17

potkala mladého kluka, který jí íkal, že ji miluje, a ona mu uv ila. To je
lež. On ji miloval, jako jsem já miloval dnes ku e k ob du. Bylo mi
jedno, jak se m lo to ku e. Já jsem ho cht l sníst. Tak se s ní ten ve er
vyspal a druhý den ho p estala zajímat. A skon ila s AIDS. Nenechte se
oklamat. Sv t nem že milovat, nem že mít Boží lásku. P ijde a odejde.
A z stane hryzanec. Možná jenom v duši. Ale i to je dost. B h má zám r. B h má plán. Držte se ho, st ežte se. Nenechte se oklamat áblem.
Já vám tady íkám, že celá zahrada je plná ovoce. Nesáhn te po
ni em menším. A jestli n kdo p ijde a bude vám íkat: „Tohle nem žeš,
tohle nem žeš, tohle nem žeš...,“ tak to je ábel. Já budu mít daleko víc.
B h m v mém život o nic nep ipravil. Jediné, o co m B h p ipravil, je
zklamání, trápení, nenapln ní a soužení. B h má pro vás partnera. V te
tomu a chovejte se podle toho. Když za vámi n kdo p ijde a bude se
vámi chtít zaobírat, tak mu ekn te, že jste zadaní. „Promi , já jsem
zadaná.“ „Aha, to jsem nev d l. A s kým?“ „To ješt nevím.“ Nebo: „Já
už mám holku.“ „Kterou, kterou?“ „Co ti po tom? Ale mám. D kuji,
nechci.“ „A nejsem náhodou lepší?“ „Nejsi. Už tím, že se takhle ptáš.“
„Já už n koho mám. Já s tebou nep jdu ani na procházku. Mojí milé by
se to mohlo nelíbit.“ To všichni pochopí. „Nebudu se s tebou po veerech toulat. To by se mému milému nelíbilo.“ To musí všichni pochopit. I když ve sv t je dnes už všechno jinak, myslím si, že je to stále
ješt dost silný argument. Minimáln vy ho musíte mít. Co když já vím
a mám zjevení, že tohle je moje žena? Ješt jsem jí to ne ekl, protože mi
B h ješt ne ekl, abych jí to ekl, a já se za to modlím. A najednou
uvidím, že se o ní „jaksi zajímá“ n kdo jiný. Vždy m to m že zranit!
Dávejte si pozor. Vždy nevíte, kdo je váš Iš. T eba s vámi vyr stá od
narození. Nebo Išša. Držte se v istot . Držte se v istot , protože B h
vám nabízí obrovský sad ovoce a dobrých v cí. Nenechte se napálit.
Když se necháte napálit, ne eká vás nic lepšího. Jenom to horší.
A pokud máte v hlav n jaký zmatek, nechte to být. i te na míst
pokání a ekn te Bohu: „Bože, já nechci nic menšího.“ Bu te p ipraveni
se rozhodnout a íct: „Ne. Já nesáhnu po ni em menším. Já nesáhnu po
ni em menším.“ Protože B h má pro vás ty nejlepší v ci, toho pravého.
Normáln to používejte jako argument, když n kdo p ijde a bude vás
chtít rozbalovat. Nev te mu, brat i a sestry. Nev te mu. „Já t miluji.“
„Miluješ m ? Miluješ Hospodina? Nem žeš m milovat, když nemiluješ
Hospodina. Ty ani neumíš milovat, ty ani nevíš, co to je láska. Tady máš
Bibli, p e ti si 1. Korintským 13, to je láska.“ Nenechte se oklamat.
18

Milovat vás m že jenom ten, kdo miluje na prvním míst Hospodina.
Teprve on ví, co je to láska. Tím to v bec za íná. Tedy pokud chcete,
aby vás vážn miloval. Chcete, aby vás váš muž miloval? Chcete to?
Chcete, aby vás vaše žena milovala? Nesáhn te po ni em menším.
Pokud to chcete, tak pro byste si vybírali n co menšího? A ješt jim
ublížíte tím, že budete mít chvíli srdce pro n koho jiného.
Víte, B h m že obmýt spoustu v cí. B h m že, když budeme init
pokání z toho, co jsme ud lali v era, ne z toho, co ud láme zítra. Ale
když budeme init pokání z toho, co jsme ud lali v era, B h m že
p ikrýt a obmýt. Ne, že by se nic nestalo a všechno bylo pry . lov k si
pak musí projít ur itými v cmi a nese následky. To tak je. Kdyby to tak
nebylo, B h by ekl: „Klidn si h ešte, já to pak všechno spravím.“
Takže ne, že by to bylo bez následk . Ale B h m že neuv itelným
zp sobem v ci p ikrýt. A nechat vás vstoupit do zaslíbené zem po tyiceti letech. Kus, co p ežilo.
A tak v zte, že tohle je to nejd ležit jší, co pot ebujete chápat
v této oblasti. Je to úplný základ, než se m žeme pustit do praktických
v cí. Považujte se za zadané. Zadaní. Možná ho neznáte, možná znáte,
ale jste zadaní. „Jsem zadaný, jsem zadaná. Jdi si rozbalit jiný sýr. Já
nejsem na prodej. A už v bec nejsem sýr na ochutnávku.“ Jako když
t eba v ned li p ijdete do samoobsluhy a tam mají sýry na ochutnávku.
Tady ten ochutnáte, tady ten taky a tady ješt . Cožpak se to tak ned je ve
sv t ? Takhle to p ece dnes funguje. D v ata jsou na ochutnávku. P ijde,
ochutná, vrátí. Co to je? V Bohu jste všichni výte ná partie. Víte to? Já
to ne íkám jen n jak obecn , ale myslím to vážn pro vás. Všichni, co
tady jste, jste v Bohu výte ná partie. Já si íkám, že nám tady B h dal
výte ný potenciál. Jste nádherní lidé. Pro se snížíte na tu úrove , že ze
sebe ud láte místo exkluzivního sýra, který je jen pro jednoho, toho
pravého, který p ijde, sýr na ochutnávku? Z jakého d vodu? Z jakého
d vodu lov k zahodí to vysoké povolání, tu vysokou vizi, všechno
ovoce zahodí a stane se z n j n jaký ochutnávací sýr? Aby vás n kdo
vracel na poli ku? Bra te se všemi deseti! Bra te se duchovní zbrojí!
B h vás povolal k velkým v cem a velkým zaslíbením. Nenechte ze sebe
ud lat sýr na ochutnávku.
Možná si íkáte, že mluvím o t le. Ano, hodn mluvím o t le, ale
i o duši. Pro má n kdo ochutnávat vaše emoce, vaše city? N kdo p ijde
a bude s vámi flirtovat. Jenom v duši, platonicky. Copak byl Platon
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apoštol? Abychom m li platonickou lásku? Jednu, druhou, t etí... To je
to samé. Možná zdánliv mén nebezpe né, možná to nemá hned takové
obrovské následky. T žko íct, snad ne, ale nemluvíme tady jenom
o t le. Já tu nemluvím o t lesných v cech. Mluvím tady o vašich citech.
P edstavme si tedy, že víme a jsme p ipraveni udržet se pro toho
jednoho pravého, pro toho Iše a Iššu. Je to tak? Dejme tomu, že jsme
položili ten základ a íkáme: „Pane, já chci. Já chci, protože Ty máš
dobré v ci. Já nechci zruinovat sv j život. Já Ti v ím, že jsi mi nedal
život, abych ho m l zruinovaný.“ A te se kone n dostáváme k našemu
tématu. Považujme tedy ten základ za položený. Za n me další kapitolu.
Možná poslední.
P edstavme si tedy, že jsem se rozhodl. Jsem mladý muž (mladá
dívka) a rozhodl jsem se, že k tomu všemu íkám ano. Beru to všechno,
o em tu dnes povídáme, nebo jsem to slyšel už d íve a íkám ano. Já
chci ty nejlepší v ci, ty nejv tší v ci, nezam ním je za nic na sv t . Já je
chci. Co mám d lat? Modlit se. Na prvním míst hledejte Hospodina.
Posv te celý sv j život a soust e te ho na Boha. Nezabývejte se svým
Išem a Iššou. Modlete se za n j, když vám to B h položí na srdce,
modlete se za n j poctiv , ale nemodlete se: „Bože, kone n mi ho dej
do života.“ To nemusíte Bohu p ipomínat. B h to moc dob e ví. B h má
sv j as. Víte, že B h má tu hodinu danou ješt p ed po átkem sv ta? To
neuspíšíte. I kdybyste se modlili sebevíc, neuspíšíte to. To je jako
s malou Kristýnkou: „Pojedeme plavat,“ íkám. „V sobotu.“ „Plavat pojedeme, tatínku!“ „V sobotu.“ A to je teprve pond lí. „Tatínku, pojedeme plavat.“ „V sobotu.“ „Dnes?“ „V sobotu.“ „Zítra.“ „V sobotu.“ To
dít tomu prost nechce rozum t, nicmén já jsem ekl v sobotu
a v tomhle sm ru jsem pro ni ur itým zp sobem B h, a tak prost
v sobotu. A nic s tím, holka, neud láš. Prost v sobotu. Pro ? To ji
nechám ekat? Je to tak. Protože v sobotu je nejlepší as na plavání. Já
jsem to tak p ipravil a vymyslel, takže v sobotu. A ty máš dv možnosti:
bu se budeš do soboty trápit, nebo se budeš do soboty zabývat n ím
jiným, a v sobotu p jdeme plavat. Pro se chceš zabývat tím, že m
budeš p t dní p emlouvat, abychom šli plavat d ív, když jsem ti už na
za átku ekl, že m nep emluvíš? Ty se p t dní budeš trápit a pak
v sobotu p jdeme plavat. K emu je dobré se trápit tím, že p jdeme
plavat až v sobotu? Prost to tak vezmi. Jdeme plavat v sobotu. Tatínek
ekl v sobotu. Zdá se vám to pozd , jít plavat v sobotu? Ne. Já vím, co je
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dobré pro její život. Vymyslel jsem to tak, že ji do soboty nechám trápit?
Ona se trápí sama. Já mám pro tebe dobré v ci dneska. Dneska si
budeme povídat u ve e e. Dneska se spolu budeme modlit, dneska se
spolu budeme honit nebo já nevím, co všechno spolu m žeme d lat. Máš
perfektní den. Maminka s tatínkem má pro tebe výbornou nápl toho
dne. ást té nápln je, aby ses šla vyspat. Nechceš? Já vím, co je pro
tebe dobré. Musíš být silná. Rozumíte mi? Netrapte se tím, že se p jde
plavat v sobotu. Prost se p jde plavat v sobotu.
B h má ten den, ekn me 12. listopadu. Kdybych ten den znal,
kdyby vám ho B h zjevil….. Kdybych v d l a mohl vám t eba íct:
„Brat e, je to 12. listopadu 2002.“ ekl bych: „Ne eknu ti jméno, ale 12.
listopadu 2002 ti ho eknu a p l roku nato se vezmete.“ To by se ten
bratr uklidnil a do 12. listopadu by d lal svou práci a staral se o svoje
v ci. 11. listopadu by uplynulo a dvanáctého by za al být jemn
nervózní: „Tak co?“ A já bych ekl: „Takhle se tvoje Išša jmenuje.“
A te si p edstavte, že B h to takhle má. Já to datum nevím. Ale B h ho
ví. P es všechna úskalí to ví. A já vím, že to ud lá.
Já jsem v d l dlouho p ed tím, než to v d l jistý bratr a sestra, že
k sob pat í. Já jsem to v d l. Je to takový zvláštní pocit. Víte to a ty lidi
pozorujete. A modlíte se za n . Modlíte se a moc o tom, co víte, nemluvíte, a to je dob e. Ale ty lidi n jakým zp sobem pozorujete a je to
taková zvláštní rovina z Boha. Najednou trochu za ínáte chápat Boha
a íkáte si: „B h se takhle dívá na naše životy. B h ví, kdy to p ijde
a kdo to bude a co to bude.“ A vy vidíte, jak ti lidé hledají a jak chodí
sem a tam a íkáte si: „Kéž by si odpo inuli. Kéž by si odpo inuli a nechali toho být.“ Najednou se potkají a vezmou se. Tak jak to B h
ustanovil. Tehdy to byla taková zvláštní výsada, kterou mi B h dal. Ani
nevím pro . T eba abych se modlil. A taky i pro jiné v ci.
A tak chci íct: „V zte, že B h má.“ Jsem mladý muž, mladá žena,
nevím, kdo ke mn pat í, kdo je m j Iš, Išša, tak se za n ho modlím
a íkám: „Bože, já chci být p ipraven/a.“ Chcete se mu líbit? Víte, jak se
jí/mu budete líbit? Když budete chodit s Hospodinem. Musíte být pro
n ho atraktivní. Nemusíte si na esat patku, kdyby náhodou byl mezi
námi. Dám vám p íklad: Jsem mladý muž a t eba je tu mezi námi moje
Išša. Já si trochu porozepnu knoflí ek, trochu si povytáhnu rukávek, tady
mi trochu vylezl biceps. Vy to nevidíte, ale je tam. Taky si obléknu ty
super nejnov jší džíny, nasadím si brejli ky, a jsem „cool“. A ta Išša,
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spravedlivá Išša, p ijde, rozhlédne se a íká: „Zdalipak, Hospodine, ke
mn dnes budeš mluvit? Ale ur it ne o manželovi, protože tady nikdo
takový není, koho bych cht la. Ti kluci tady jsou takoví n jací nevyzrálí.“ Jestli chcete zaujmout n jakou dívku ve sv t , tak si rozepn te
knoflí ky, a jsou vám vid t oba dva chlupy, a vezm te si n jaké trochu
otrhané džíny. To je te strašn moderní. Doporu uji natrhnout tady pod
kolenem a d v ata, úpln ideální je natrhnout to tady pod zadní kapsou.
Jd te, a on se chytí. Takový kluk se chytí. Víte, jak ho poznáte? Má
natrhnuté džíny tady pod kolenem A on pozná vás podle toho, že vy je
máte natržené vzadu pod kapsou. Takhle se potkáte a takhle se poznáváte. Voláte k n komu sob podobnému. Takhle voláte a íkáte:
„Haló, trhlina volá trhlinu.“ (Místo hlubina volá hlubinu.) Tak to prost
je. Musíte si ujasnit, koho voláte. A ješt vám chci íct: ne abyste kv li
tomu chodili na shromážd ní. Abyste chodili s natrženými džínami na
shromážd ní. Tady tuhle trhlinu nenajdete. To musíte n kam troši ku do
sv ta. Možná ani nemusíte do baru, ale tam je to ur it taky dobré. Tam
najdete druhou trhlinu. N koho, kdo má podobný ú es, podobné trhliny,
je podobn trhlý. Musíte si íct, koho ve svém život hledáte a koho
chcete zaujmout. Takže pokud ho chcete zaujmout takhle, tak musíte
vypadat takhle. Pokud chcete náhodou ale zaujmout spravedlivého muže,
tak on si vás s trhlinou nevšimne. On vás neza adí mezi užší výb r.
Nikdy. B h k n mu nebude mluvit. On to bude odmítat. B h ekne:
„Tohle je žena pro tebe.“ A on na to: „Á, jdi za m , satane.“ Chudák.
Neví. Nerozumí. íká si: „Vždy já se té dívce nem žu ani dívat do o í,
vždy ona je tu nap l nahá. Já se na ni nem žu ani slušn kouknout.
Po ád se musím dívat jinam.“ Protože to je cudný spravedlivý muž.
A íká si: „Vždy se na ni ani nem žu podívat.“ Nebo p ijde dívka
a neza adí si vás mezi adepty. „Tady ten kluk, takový puber ák. Jediné,
co ho zajímá, jsou n jaké trhliny. Vždy si ani neumí zapnout knoflíky
u košile. Vždy ani neumí p ijít slušn oble ený na shromážd ní.“ Pokud
tedy chcete zaujmout, cho te v istot . Víte, ono totiž jinak taky
zaujmete. Divili byste se, jak zaujmete. Ono to funguje. A sv t ví, jak to
funguje.
Takže jsem se rozhodl. Za prvé, že se budu soust edit na
Hospodina. O to ostatní se v bec nemusím starat. Netrapte se do té doby,
než vám B h dá toho pravého. Netrapte se tím, lidi. ekejte, p ijde to,
B h vám zaklepe na rameno a ekne: „Mimochodem, p išel as, mám
pro tebe Iššu. To je ta dívka, ta, co tady sedí, ta sestra.“ „Áá, to je
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nádherné. Bože, to si ani nezasloužím. To je nádherné. Tohoto lov ka
pro m máš? Díky, Bože.“
Soust edím se tedy na Hospodina, hledám Ho, abych zvýšil svoji
cenu. On se totiž n jaký bratr, n jaký Iš, modlí a íká: „Bože, já T
prosím, aby to byla spravedlivá žena.“ Tak bu te spravedlivé. „Já T
prosím, Pane, aby byla služebnice.“ Bu te služebnice. „Já T prosím,
aby se o m dob e um la postarat.“ Dob e se postarejte. Víte, m žete být
služebnice doma. U te se to. Služte doma. Milujte. Poslouchejte. „Bože,
já T prosím, aby to byla poslušná žena, aby nebyla vzpurná.“ Chcete ho
zaujmout? Bu te poslušné, nebu te vzpurné. Nechovejte se blázniv ,
ale chovejte se spravedliv , ist . Neshodíte se. A jestli se shodíte, tak
p ed trhlinou. A to vám je jedno. Vy chcete, aby si vás všiml, aby ekl:
„To je, Bože, kost z mých kostí.“ ekn te si: „Já zvýším svoji cenu
v jeho o ích, aby m B h jemu mohl dát.“ Na tom pracujte, pracujte na
vlastní spravedlnosti, abyste zvýšili svoji cenu v Kristu. Milujte Boha,
služte Hospodinu, jd te za Bohem. A íkejte si a v zte, že když B h
tomu Išovi zjeví, že vy jste jeho žena, tak jeho srdce zaplésá a ekne:
„Bože, navážil jsem lásky od Hospodina.“ P ece nechcete, aby mu B h
ekl: „Tohle je žena pro tebe.“ A on: „Bože!? To se se mnou bude celý
život hádat? Vždy ona neposlouchá ani rodi e, a to má poslouchat m ?
Vždy v jejím život funguje vzpoura. Na každém kroku. Ach jo. Vždy
ona ani neví, jak má chodit oble ená. Vždy já ani nevím, jestli je to
d v e, nebo kluk. To jí já musím vysv tlovat, jak má chodit oble ená?
To nemohla slyšet z Tebe? Ach jo.“ Pokud chcete zvýšit svoji cenu
v Kristu, to znamená, že vám B h m že dát dobrého Iše. A naopak,
brat i. Já nevím, pro tady po ád koukám na d v ata. To samé: „Bože,
vždy ten kluk se neumí postarat ani o svoji vlastní duši. A to se má starat o m ? Vždy ono ani neprší, jenom zaleze sluní ko, a už je neš astný.
A co když p ijdu a nebude mi dob e? To bude nadávat ješt mn ? Bože!
Má zodpov dnost ud lat tohle, a on není schopen o takovouto v c se
postarat. eknete mu: ,Prosím t , dones,‘ a on to zapomene. Znovu eknete: ,Prosím, donesl bys,‘ a on zapomene podruhé. A neud lá tohle
a není schopný... A to se má starat o mé d ti? Nezapomene jim dát
najíst? T eba n kdy? M žu se o n ho op ít? Je to chlap? Je to dosp lý
muž? Je zralý? Nebudu se muset rad ji starat doma o peníze, aby to,
chudák, zvládl? Nebudu ho muset každý ve er povzbuzovat, aby nevzdal
život?“ Nemyslete si, brat i, ženy také cht jí, když jim B h ekne:
„Tohle je tv j muž,“ íct: „Ó, díky, Hospodine. Bože, d kuji Ti. Jsem
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ráda, že tohle bude otec mých d tí. Jsem ráda, že je to ten, který mi bude
vždycky rozum t a který m vždycky p ikryje svým k ídlem, když za
ním p ijdu. O koho se budu moci op ít. Kdo je zodpov dný. Kdo je
poddaný. V d la jsem, že p ijde. V d la jsem, Bože, m la jsem tu
jistotu, a to je takové pohodlí, takové p íjemné mému srdci. Já jsem ho
roky pozorovala, nev d la jsem, že je to m j Iš. Ale tohoto kluka si
pamatuji z konference a odtud. Už jsme spolu ve shromážd ní pár let.
Vím, jak p emýšlí, jak se chová, jak se staví zodpov dn ke svému
životu. Jak poslouchá moudré rady. Jak se nezp uje moudrým radám.
Jak poslouchá Hospodina, jak poslouchá bratry, poslouchá starší, jakým
zp sobem funguje. Bože, já vím, že když budeme mít problém, tak
první, co ud lá, že p jde do církve a za staršími a bude se modlit.
A ekne: ,Brat i, pomozte nám, máme trápení v rodin , máme problém.
H ích p išel do našeho života a pot ebujeme pomoct.‘ Bože, já se na to
m žu spolehnout, já jsem ho vid la, že to d lá. Já vím, že neute e do
koutka, že nebude chodit ve sv t . Vím, že když p ijde problém do
našeho života, že se nesebere a neute e pry .“ A nebo: „Tohoto bratra ty
mi dáváš? Vždy p išel h ích do jeho života a on ekl, že za to m žou
všichni ostatní. To znamená, že bude u nás problém a on vynadá mn
a d tem. Jsi si jistý, Hospodine?“ A nebo chcete, aby si ta sestra ekla:
„Bože, to je p íjemné. Já jsem vid la, že byl napomenutý a že to vzal na
svoje bedra a ekl: ,Ano. Tohle jde za mnou. Tohle je m j pr švih. Tohle
eším já. A postarám se o to. Beru. Hospodine, odpus mi, že nechodím
ve spravedlnosti v téhle v ci. Odpus mi, že jsem zranil.‘ Vid la jsem
ho, že se kv li n mu stal n jaký problém, a on šel a ekl: ,Ano, to jsem
byl já. Omlouvám se všem.‘ Vid la jsem ho, jak byl zlomený, jak ho to
mrzelo. A vytáhl posledních 500 korun, co si našet il, a zaplatil to, co
zp sobil. Aha, Bože, tak tohle já beru. To znamená, že když n co ud lá
zle, tak p ijde a omluví se. Bude v d t, že to byl on, kdo otev el dve e
áblu, a nejen to, ale ekne: ,Promi , to je moje vina,‘ a toho ábla
vezme za klopy a vyhodí ho oknem. Na to se m žu spolehnout.“
Ptáte se, co máte d lat, než vám B h dá muže a ženu? Hledejte
Hospodina a zvyšujte svoji cenu v Kristu. Hledejte spravedlnost, abyste
byli dobrá partie.
A tak p ichází ten as. Vy pro samou snažnost o svatost nemáte ani
pomyšlení na partnera. Haleluja! Vy pot ebujete být takhle zaneprázdn ní v Kristu. Víte, brat i a sestry, i kv li vaší žen , kv li vašemu muži,
24

cho te ve spravedlnosti. „Já bych s ním cht la trávit ve er. Já bych se
s ním cht la modlit ve er. Jenže on se ve er nemodlívá. On se dívá na
hlouposti v televizi. Bože, nemáš pro m muže, který se se mnou bude
ve er modlit, když budu pot ebovat?“ „Bože, já bych cht l ženu, která
bude ve er doma. P ijdu dom , p ijdu z práce, a ona na m bude ekat
doma. A zjistím, že má d m v po ádku, že m eká, že je plná života
a že spolu budeme sdílet život. Že se netoulá. Bože, ale tahle dívka
netráví ve ery doma. Ona se n kde toulá.“ B h vám celé tyhle m síce
a roky života, kdy ješt neznáte svého Iše nebo Iššu, dává, abyste
usilovali líbit se Hospodinu a líbit se svému Išovi nebo Išše. Posiln te se
v Bohu a m jte se zmužile, brat i a sestry.
Takže jsme se dostali k tomu, že chodíte ve spravedlnosti. Najednou vám B h zaklepe na rameno a íká: „Mám pro tebe partnera.“ Víte,
já budu mluvit o n jakém ideálu, jak to má být. Vy sami si s tím ud lejte,
co chcete. M žete íct, že to je hloupost. M žete íct: „To není pro m .“
M žete íct, že to p eháním. To všechno m žete, to není moje v c. Ale
já v ím tomu, že p ijde den. N kte í z vás, co tady sedíte, máte jednu
výhodu. Máte v ící rodi e. Jste v tomhle docela p ikrytí. Pokud jsem
dívka – co d lám jako dívka? ekám a starám se o Boží v ci. V bec se
nestarám o n jakého svého Iše. Já se za n ho modlím. Je to m j Iš.
Nevím, jak se jmenuje, tak se modlím za Iše. Ale v bec nepot ebuji
chodit n kam do tržnice, abych ho našla. Mn sta í, že budu hledat
Hospodina. A jednou za mnou p ijdou moji rodi e a eknou mi: „Jak se
máš? A co k tob mluví B h?“ „B h ke mn mluví, abych se posv tila.“
„Mluví k tob B h o partnerovi?“ „Ano, mám Iše. To je ten, na koho
ekám.“ „A mluví k tob B h n co tady o Frantovi?“ „No, snažím se to
už n jakou dobu zahán t.“ Nebojte se toho. Víte, rodi e mají takovou
zvláštní v c – oni vás mají rádi. Mají vás rádi a cht li by pro vás toho
nejlepšího. Hovo íme tady o v ících rodi ích.
Jsem mladý muž. Co mám d lat jako mladý muž? Najednou mi
za ne p icházet myšlenka. Vezmu ji a eknu: „Nebudu se takovým
v cem poddávat.“ „Kristýna...“ „Ne!“ „Kristýna...“ „Ne, ne, ne!“ Víte,
co myslím? Když už si nem žete pomoct, tak jd te za svými rodi i. To
je problém, že? No, já jsem m l stejný problém, taky jsem nem l za kým
jít. Ale máte lidi ve sboru. Já jsem šel za staršími. Víte, že jsem šel za
staršími daleko d íve než za Kristýnou? Pot eboval jsem pomoct. íkal
jsem: „Brat i, mám problém s jednou dívkou. Já ji nem žu dostat ze
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svého života. Modlím se, iním pokání. Modlete se se mnou, aby mi B h
odpustil. Po ád mi chodí na mysl n jaká Kristýna. A já si nem žu
pomoct.“ A oni íkali: „Co d láš?“ „No, my spolu jezdíme každý den
autobusem do školy. Ona jezdí z jedné vesnice, já z m sta. Po ád se
setkáváme v autobuse. Oba dva máme hlad po Bohu, takže se sdílíme
o Bohu.“ Oni íkali: „No, to je t žké, když spolu jezdíte autobusem.
Budeme se modlit.“ A já jsem si íkal: „Aha, tak vlastn problém je ten
autobus. Tak já budu jezdit o autobus d ív.“ Bylo to šílené. Musel jsem
vstávat v p t hodin a jezdit autobusem o p l šesté. Jenom proto, abych se
s tou dívkou nepotkával. Myslel jsem to vážn . Nenechám si zkazit život
jenom proto, že m tam láká n jaké d v e. Že si s ní povídám a rozumíme si v Kristu. Tak jsem musel jezdit autobusem o p l šesté. V p l
sedmé ráno p ijdete do školy, bloumáte po m st a ekáte hodinu a p l,
než se otev e škola – protože jste p ijeli o hodinu a p l d ív. Musíte kv li
tomu chodit d ív spát. Život není jednoduchý.
To znamená, že jsem šel za svými staršími a p ednesl jsem jim
tento problém: „Brat i, já mám svoji Iššu a tady se mi n jaká dívka plete
do života. Výborné d v e, ale co mám d lat? Já nechci.“ Jenže Kristýna
se najednou vyskytla ve sboru a starším za alo docházet, že je to jinak.
Že to je ona, že to je moje Išša. Ale co te ? Já n jakým zp sobem
vycouvávám, jezdím o hodinu d ív autobusem a kdo ví co, a te za
mnou p ijdou starší a íkají: „Tak jak s tou Kristýnou? Jak jste to
vy ešili?“ íkám: „No, jezdím o hodinu d ív autobusem, ale stejn se jí
po ád n jak ve svém srdci nem žu zbavit.“ Starší na to: „Hmm, tak se
modli a zeptej se, jestli to náhodou není ona.“ Zajímavé. Konec konc ,
v bec by mi to nevadilo. To je sm lá myšlenka. Že by p ece?
Tak jsem se modlil a íkal jsem: „Dob e.“ Ale rozumíte, to jsem byl
nejd íve za staršími. N kolik m síc p ed tím. íkal jsem: „Bože, já nep jdu vedle.“ Já už jsem si jednou myslel, že to je n jaká dív ina, a tak
jsem za ní šel a íkám: „Budeme se modlit.“ Protože jsem zjistil, že se
jdu projít s n jakou dív inou. íkal jsem si: „Jdeš se projít s n jakou
dív inou, to je divné. Tak se bu vezmeme, nebo se rozejdeme. Co se
spolu máme co chodit projít.“ A tak ješt než jsme se chytili za ruku
nebo n co takového, tak jí íkám: „Víš, dáme si as, neuvidíme se, ty se
pomodli, já se pomodlím, a zjistíme, co a jak.“ Tehdy jsem ješt nešel za
staršími. Tak jsme se modlili, a B h ekl, že ne. Byl jsem z toho trochu
neš astný, protože jsem už trošku povolil emocím. Ale ješt jsme
26

zastavili d ív, než jsme n co rozjeli. íkal jsem si: „Taková p íjemná
dív ina.“ Ale ona se pak obrátila jinam. P l roku nato (to jsem netušil,
nebylo to kv li mn – ona dokonce p išla s tím, že ne, siln ji než já) se
obrátila do sv ta. Tehdy jsem íkal: „Bože, díky.“ Já jsem nev d l, co
bude, ale B h to v d l.
íkal jsem si tedy, že nechci jít chybn . A tak jsem n kolik m síc
p edem mluvil se staršími a íkal jim: „Co si o tom myslíte? Jak to
vidíte? Co m žu d lat? Já pot ebuji radu.“ Myslel jsem, že pot ebuji
init pokání. Já jsem inil pokání. V bec jsem si tím neublížil. V íte
tomu? V bec jsem si neublížil tím, že jsem jezdil d ív autobusem. A oni
najednou eknou: „Hmm, tak se modli, jestli to není ona.“ Oni už v d li,
že je to ona. V podstat to v d li všichni okolo nás. Tak jsem se modlil,
Kristýna samoz ejm ješt ne. P išel jsem za staršími a ti mi poradili.
Modlil jsem se a ekl jsem: „Ano, já to tak vnímám. Prost ano.“
Tak jsem šel za ní a íkal jsem: „Kristýno, B h m povolal do boje.
P jdeš do n j se mnou?“ A Kristýna ekla: „Budu se modlit, aby to byla
Boží v le.“
„Tak se modli, jestli to Boží v le je, a dej mi v d t.“
Kristýna se modlila a modlila a najednou ekla: „Ano.“ Já jsem jí
v život ne ekl, že spolu budeme chodit. ekl jsem jí, že se vezmeme, že
se mnou má jít do boje. Pamatuji si, že naše první cesta vedla do Prahy
za staršími. Tady už byli n jací starší, lidé, kte í m li moudrost. ekli
jsme: „My tomu v íme, n jací starší v Opav tomu taky v í, ale já si
pot ebuji být jistý. Pot ebuji si být dvakrát jistý. Já si nenechám n jakým
omylem zruinovat život.“ Tak jsme p ijeli sem za staršími, o kterých
jsme si mysleli, že jsou starší, a oni nebyli úpln nejstarší, a íkali: „A co
vy dva? Vy spolu chodíte?“ Já na to: „Chodíme? My spolu nechodíme!“
„No, a co že jste si n jak blízcí?“ „No, my se budeme brát.“ „Jak to, že
spolu tedy nechodíte?“ „My vlastn nevíme. B h ekl, že se máme vzít,
ale ne ekl nám, že spolu máme chodit.“ Tak nás trochu rozcupovali,
protože nebyli tak úpln starší, jak jsme si mysleli. A my jsme z toho
byli strašn neš astní. Oni nám tvrdili, že spolu máme chodit, a my jsme
spolu necht li chodit. Já jsem s ní necht l chodit. Já jsem necht l
s nikým chodit. Pro bych s n kým chodil? Cht l jsem si vzít svoji ženu
a bojovat sv j boj víry.
Chci vám jen ukázat, že naše touha byla jasná. Našt stí tady byli
Mark a Janet. Já je neznal. Jen jsem slyšel, že mají prorocké pomazání
nebo n jaký dar a že jsou starší, hodn starší. Oni jsou opravdu starší
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v Kristu. To byla moje první cesta, pár dní nato, co jsme slyšeli z Boha,
ješt než jsme cokoli…..., tak to bylo první. ekli jsme si, že za nimi
prost musíme jít, a šli jsme. Zvoníme tam a íkám: „Dobrý den, já jsem
jakýsi Martin, vy m asi neznáte, a tohle je n jaká Kristýna, tu už v bec
neznáte. Víte, máme takovou otázku.“ A tak jsme jim ekli, co nám B h
mluvil. Oni se nás ptali na takové divné v ci, jako t eba: Kolik je nám
rok (co to s tím má co spole ného?), v kolika letech se m žeme v eské republice brát, jestli Kristýna umí šít, va it. lov k eká n jaké: „Tak
praví Pán,“ a místo toho se jí ptají, jestli umí šít. „A v íte tomu, že je to
z Boha, že k sob pat íme?“ „Jist , to je jasné!“ Jim to bylo tak jasné, že
nám to i zapomn li íct. Tak jsme ekli: „Dob e, Bože.“ To bylo
potvrzení, že to všichni ve sboru vid li, že vnímali, že je to z Boha. V tu
chvíli to bylo naprosto bezpe né. A první, co jsem ud lal, kdykoli jsem
zaslechl, že by snad n kdo m l n jakou pochybnost, protože jsem
necht l ud lat chybu, vyhledal jsem ho: „Ty si myslíš, že by to mohlo
být špatn ? A že se všichni ostatní pletou?“ Pokud to byl alespo trochu
n jaký starší. „Já netušil, že máš pochybnost. Je v tom n jaký problém?“
„Ne, já v ím, že to je z Boha.“ „Dob e, dob e. Prosím vás, kdyby tady
byl n kdo z bratr v Duchu, kdo by m l pocit, že je n jaký problém, já
bych to rád v d l. Já to chci v d t. A jdu od toho, pokud to není
z Boha.“ Nikdo nep išel, všichni nás v tom povzbuzovali a všechno to
vypadalo, že ano, tak jsme se vzali.
Co tedy d lat do té doby, než se vezmete? V podstat nic. Hledat
Hospodina, p ipravovat svatbu, seznámit se s rodi i. Pokud jsou rodi e
v ící, tak místo starších m žete jít za rodi i, to je úpln ideální. íct:
„Mámo nebo táto, zdá se mi, že tahle Kristýna.“ Ale ten komfort tady
moc nemáme. Tak jd te za staršími, když není táta.
Bohužel jsme tehdy nem li všechno poznání. B h nám ekl hodn
v cí, ale ne všechno jsme v as poslechli a rozum li. V ím tomu, že
v bec není kam sp chat. Ani s emocemi, ani s n jakým vztahem v t le.
Nebudu o tom te podrobn mluvit, protože si nemyslím, že je to v tuto
chvíli to nejaktuáln jší. Jen to zmíním krátce. A až to pro n koho z vás
bude aktuální, tak se zastavte, m žeme o tom mluvit více. Nikam se
nehr te. ím mí se budete hrnout, tím lépe. Je to tvoje Išša, nemusíš ji
ochutnávat, B h moc dob e ví, jak budou v ci fungovat. Nemusíš ji
ochutnávat ani emotivn , ani t lesn . Držte se zkrátka až do svatby ve
všech oblastech. Držte se zkrátka. Není pot eba se do toho hned hrnout
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a íct si: „To je m j Iš, to je moje Išša,“ a trávit každý den p t hodin
n kde na procházce a povídat si. To není pot eba. Není pot eba si
pohrávat s ohn m jak v t le, tak v duši. Ale o tom jindy a jinde.
Tak jako je mizerné, když se lov k n kde zaplete s n kým jiným
a potom couvá, a jsou z toho r zná zran ní, stejn tak mizerné je, ale
v daleko menší mí e, když se zapletete emotivn . Protože B h v ci
stvo il, aby fungovaly, aby se rozjel n jaký mechanismus. Stejn jako
když t eba rozjíždíte auto: nastartujete, za adíte rychlost atd. Pro startovat a za azovat rychlost, když nikam nechceš jet? Pro poušt t emoce
nebo t lo do n jakého procesu, který nechceš dojet? Nech to být. To
všechno p ijde ve sv j as. Pro si nutn pot ebuješ povídat do ve era,
abyste se pak rozešli a každý šel po svém? Pro se máte trápit? Pro
máte vstupovat do v cí, které budete muset p ibrz ovat? Co to je za hru?
Ale to je opravdu na jindy. Jen jsem to cht l zmínit, abyste to m li
na mysli, až vám to p ijde aktuální, a pak to budeme moci probrat.
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