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Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 0 - Úvod
[[Toto je předřazený překlad úvodního vyučování z GTS z Fénixu 2015, následující díly 1-5 jsou

z GTS z Atlanty 2013 :)]]

Během tohoto týdne s vámi chci sdílet některé věci, o kterých ke mně Bůh specificky mluvil.
Jsou to věci, které mě ukázal již dávno, ale 4. listopadu mě ráno Bůh vzbudil ze spánku a mluvil ke
mně. Obvykle ke mně mluví tak, že prostě ve svém srdci vím věci a vnímám je srdcem, ale tehdy ke
mně mluvil jako třetí osoba. Probudil mě ze spánku a řekl mi: "Pozvedl/povolal jsem tě, abys o Mně
změnil mínění lidí. A jak se změní jejich mínění o mně, tak se změní jejich život a oni potom změní
svět." Je to tak hluboké. Vzbudilo mě to a snažil jsem se znovu usnout, ale jen jsem tak ležel
a hodiny jsem o tom přemýšlel. Tohle totiž dokonale vystihuje to, k čemu mě Bůh povolal. A já
věřím, že největší problém je právě lidské mínění o Bohu a to, jak lidé Boha vidí, protože Ho nevidí
správně. Pokud byste věděli, kdo Bůh je, pokud byste na Boha měli správný pohled, tak vám
garantuji, že byste neměli sebemenší problém Bohu věřit a důvěřovat Bohu za jakoukoliv věc. Ale
skutečnost je, že Bůh byl špatně prezentován a šíří se o Něm víc lží, než o komkoliv jiném.

Každý z nás je někdy nepravdivě obviněn a lidé o nás říkají věci, které nejsou pravdivé
a přesné, stává se to každému. Já jsem si také prošel svým. Četl jsem některé věci, které o mě lidi
říkají, a není to nic pěkného. A pokud lidé takovým věcem věří, pak vám garantuji, že je to nepovede
k tomu, aby si mě poslechli, aby ode mě něco přijali, protože ty lži všechno pošpiní a lidi to ovlivňuje.
Bůh byl špiněn víc, než kdokoliv jiný. Dokonce v našich smlouvách se píše o "Božích zásazích"
a označujeme tak ohně, tornáda, zemětřesení a podobně, a viníme Boha ze všeho možného.
Smutným faktem je, že nejvíc špatných informací o Bohu šíří náboženství. Lidé mají o skutečné
Boží přirozenosti a Božím charakteru úplně špatnou představu, takže proto o těchto věcech vyučuji.
Vůbec poprvé jsem o tom vyučoval v Gospel Echoes v městě Mesa. Vyučoval jsem o rozdílu
mezi Starou a Novou smlouvou a že Starozákonní Zákon nedával o Bohu nepřesný, ale
nekompletní obraz, a lidé kvůli tomu došli k závěrům, že Bůh je krutý a přísný Bůh a neporozuměli
Boží dobrotě a Boží milosti. Na tohle se budu soustředit většinu času.

Řeknu vám, že pokud byste viděli Boha takového, jaký opravdu je, tak byste Ho milovali, věřili
byste Mu, byli byste uzdraveni, vysvobozeni, neexistovali by žádné emocionální jizvy a problémy.
Vím, že si právě spousta z vás myslí: "No ale ty nevíš, čím jsem prošel!" - Ne, to jen vy nevíte, co
pro vás Ježíš udělal! Ať jste zažili cokoliv, tak je to nevýznamné v porovnání s tím, co Ježíš udělal,
aby váš problém vyřešil. A to je absolutní pravda. Ale lidé se zaměří na svůj problém a někdy jsou
dokonce učeni, že Bůh je příčinou toho jejich problému. A to je špatně. Než se dostanu k tomu
hlavnímu, tak se musím ještě k něčemu vyjádřit, protože to je v souladu s tím, co ke mně Bůh
promluvil - že mám měnit lidské mínění o Bohu. A já věřím, že nejhorší věc, největší pomluva
a urážka Boha je učení o Boží svrchovanosti. A nevím, zda to víte, ale tohle je pro průměrného
křesťana téměř základní učení. Pokud se někoho zeptáte, zda je Bůh svrchovaný, tak odpoví: "Ano,
absolutně!" a věří tomu. A já bych souhlasil s tím, že Bůh je svrchovaný, pokud byste slovo
svrchovaný mínili podle toho, co to slovo znamená a jak je definováno. Svrchovaný znamená
nezávislý, že není nikým jiným ovládán. V tomto smyslu souhlasím s tím, že Bůh je svrchovaný. Ale
náboženství přišlo s úplně jiným pojetím svrchovanosti, které nikde nenajdete. Je to jen náboženský
podtext, který je s tím slovem spojen, kdy náboženství říká, že svrchovaný znamená, že Bůh
všechno řídí a že je zodpovědný za všechno, co se vám stane. A já věřím, že toto je největším
bludem v Těle Kristově. To je naprostá lež. A tohle učení Boha pomlouvá a hanobí, tohle učení
špatně reprezentovalo Boha.

Ashley a Carl zde zmiňovali svoji malou dceru, která tuším před 8 lety vstala ze smrtelné
postele, kdy ji doktoři již poslali domů zemřít, protože již neměla žádnou naději. Tehdy jim lidé říkali,
že to dělá Bůh, že Bůh způsobil všechny ty věci. A pokud by jejich dcera zemřela, jak se
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předpokládalo, tak snad by sloužili dál Bohu, ale potom by sloužili Bohu, který zabil jejich malou
dceru z nějakého důvodu, který je mimo jejich schopnost porozumět a uvidět. A garantuji vám, že
něco takového bolí. A pokud bych já byl nějak zodpovědný za smrt jejich dcery, tak vám garantuji,
že by mě nechtěli být nijak blízko, když se takto chovám k lidem, které miluji. Báli by se, že bych je
mohl tolik milovat, že bych jim způsobil ještě nějakou horší věc. Ale díky Bohu jsem jim řekl pravdu,
jejich dcera byla uzdravena a dneska je zdravá, šťastná a je to skvělá holka, a je to díky tomu, že
poznali pravdu.

Díval jsem se jednou v televizi na pořad nějakého pastora, který dělal rozhovor s jednou ženou.
Tu ženu a její dceru unesl nějaký muž s pistolí, zatáhl je někde do pole, brutálně je znásilnil, potom
je přinutil lehnout si obličejem na zem a každou střelil zezadu do hlavy. Dcera na místě zemřela,
matka přežila. Měla sice problémy, ale byla na živu a v tom televizním programu mluvila o tom, jak
Bůh působí všechny věci k dobrému, že víme, že Bůh v tom měl svůj záměr. A ona vinila Boha ze
znásilnění a vraždy tím, že říkala, že Bůh to řídil. A říkám vám, že to je lež a blud. Bůh takové věci
nedělá, Bůh neřídí všechno, co se děje. Bůh dal autoritu na této Zemi nám a řekl nám, abychom tu
panovali. To my jsme učinili špatná rozhodnutí, my jsme umožnili ďáblovi, aby zde vládl, my
můžeme za to, že je zde smrt. Bůh nám říkal, ať z toho stromu nejíme. To my jsme způsobili smrt!
Lidé říkají: "Nadešel jejich čas..." - jako by pro každého byl určený den, kdy zemře. Ale to není
pravda! Bůh neřídí všechny věci!

Vím, že z tolika lidí, jako je zde, se najde někdo, koho to zvedá ze židle a myslí si: "Jak se
opovažuješ takové věci říkat!" Když o tomto mluvím, tak potom za mnou chodí lidé a říkají: "Ty jsi od
ďábla, že říkáš takové věci! To je od ďábla!" A já na ně otočím jejich vlastní doktrínu a řeknu jim:
"Hej, ale pokud je Bůh opravdu svrchovaný tímto způsobem, tak bych přece takové věci nemohl
říkat, pokud by nechtěl, abych je říkal, ne? Přece pokud by to nebyla Jeho vůle, tak bych je nemohl
říkat?" A nikdo na to ještě nedokázal odpovědět. Říkají, že Bůh je svrchovaný ve všem,
kromě nad lidmi, kteří kážou proti jejich doktríně o Boží svrchovanosti. :D Říkám vám, že Bůh
všechno neřídí. Bůh nám dal obrovskou svobodu a volnost a naše životy jsou v problémech, protože
je zde nepřítel a pokud ho následujeme, tak výsledkem je smrt. Pokud následujeme Boží Slovo, tak
výsledkem je život a pokoj. Tak to je.

Takže lidé dneska mají vůči Bohu předsudky kvůli věcem, které se jim v životě staly, viní z nich
Boha a myslí si, že pokud Bůh je opravdu Bůh, tak by to mohl zastavit anebo změnit. Ale Bůh je tak
úžasný, že nám dal autoritu a Bůh není ten, kdo všechno řídí a kdo může za negativní věci, které se
vám v životě staly. Bůh je dobrý Bůh! A pokud se vám stalo něco, co není dobré, tak to není Bůh!
Jak jsem říkal, nechci na toto téma kázat, ale už moc nechybí. Přečtěme si k tomu jednu pasáž
z Písma a potom se pohnu dál. Najděte si Jakuba 1. kapitolu. Mohl bych na toto téma kázat celý
víkend, protože to je natolik zažraná doktrína, že jí bylo ovlivněno tolik lidí, ale jenom těchto pár
veršů úplně zabije špatné používání Boží svrchovanosti.

Stačí, abyste věřili Jakubovi. Jakub 1:13 Nikdo, kdo je pokoušen, ať neříká: "Jsem pokoušen od
Boha." Bůh přece nemůže být pokoušen zlem a sám také nikoho nepokouší. 14Každý, kdo je
pokoušen, je vlečen a váben svou vlastní žádostivostí. 15Potom, když žádostivost počne, porodí
hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt. 16Nemylte se, moji milovaní bratři! - Jakub se vám chystá
něco říct, a pokud s tím nesouhlasíte, pak jste mimo. A říká: 17 Každý dobrý dar a každé dokonalé
obdarování je shůry a přichází od Otce světel, u něhož není žádná proměna a ani stín posunu. - To
znamená, že Bůh se nikdy nemění, nemá žádné výjimky, že tohle je naprosto neměnná Boží věc, že
Bůh je ten, který dává dobré dary. Každý dokonalý dar pochází od Boha. Pokud je to dobré, je to od
Boha, pokud je to špatné, je to od ďábla. Jeden z nejrafinovanějších podvodů, který se ďáblovi
podařilo lidem namluvit je, aby lidé říkali: "Tato rakovina je požehnání od Boha... Ten rozvod byl
požehnáním od Boha... Být s dcerou unesena, znásilněna, zastřelena, to bylo vlastně požehnání od
Boha..." - To je absolutní klam a jsou to lži od ďábla. Nic z toho není požehnání od Boha, je to
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ďábel, který přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Může z toho být něco dobrého? Určitě. Třeba protože
tato žena odpustila tomu, co jí a její dceři ten člověk způsobil, tak se někdo mohl znovuzrodit. Bůh
může vytáhnout něco dobrého z čehokoliv, ale to vůbec neznamená, že to Bůh způsobil nebo že to
tak chtěl. Už skoro na toto téma kážu. :D

Ale říkám vám, že stačí tyto verše a pokud jim věříte, tak by měly mnoha lidem změnit jejich
názor na Boha. Bůh není původcem problémů. Bůh nezpůsobuje tragédie a podobně. Je zde
nepřítel, který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pozřel. Někteří lidé říkají: "Ale ďábel by
nemohl nic udělat, pokud by mu to Bůh nedovolil!" To není pravda! My to ďáblovi dovolujeme. Bůh
nic nedovoluje, respektive dovoluje to, co dovolujete vy. Bůh dal autoritu vám. Bůh není
příčinou/zdrojem našich problémů. Já jsem sám měl spoustu problémů, ale víte co? Já z toho Boha
neobviňuji. Můj táta umřel, když mi bylo 12 let a přišel pastor církve a na velikonoční pondělní ráno
mi řekl, že Bůh mého tátu potřeboval v nebi víc, než jsem ho potřeboval já na Zemi. A já jsem
neznal nic jiného, tak jsem tomu věřil, bylo mi 12 let. Ale byla to lež. Bůh nevzal mého tátu. Bůh
nerozhodl, že "už nadešel jeho čas" a nevzal ho. Můj táta byl náruživý kuřák a měl spoustu
zdravotních problémů. Zemřel již jednou před 12 lety někdy kolem mého narození a byl vzkříšen
z mrtvých, protože se za něj baptistická církev celou noc modlila. Byl vzkříšen z mrtvých a žil dalších
12 let. Ale nestaral se o sebe a kouřil až do dne své smrti a zabil se tím. Bůh ho nezabil. Někteří lidé
tohle vůbec nemohou zpracovat. Ptají se: "To chceš jako říct, že to je moje vina, že si za to můžu
sám?" - Ano, přesně tak. Přesně to říkám! - "Chceš říct, že tvůj táta o sebe nedbal a kvůli tomu
umřel?" - Ano, absolutně. A mnohem radši řeknu tohle, než abych řekl, že ho Bůh zabil!

Už jsem toho chtěl nechat, ale musel jsem to říct, protože pro mě je to učení o Boží
svrchovanosti ve smyslu, že Bůh za všechno může, absolutně nejhorším učením v Těle Kristově -
 ze všeho obviňovat Boha. Tohle Boha očerňuje. A pokud jste si něco takového mysleli, tak
potřebujete změnit názor. Pokud byste opravdu věděli, jaký Bůh je, jak moc vás miluje, jen pokud
byste tomu opravdu rozuměli, tak byste byli úplně v ohni pro Boha. Pavel v 2 Korintským 5:15 říká,
že Boží láska nás motivuje. Motivuje a žene nás láska Kristova. Pokud byste někdy porozuměli, jak
moc vás Bůh miluje, tak vám garantuji, že byste se nemuseli disciplinovat, nemuseli byste se nutit
hledat Boha. Člověk, který není po Bohu nadšený celým svým srdcem, tak takový člověk nemá
o Ježíši moc dobré mínění. Takový člověk Bohu nerozumí, protože kdyby Mu rozuměl, tak by
pro Boha žil naplno, důvěřoval by Bohu a neměl by s tím problém.

Někteří z vás se zrovna urazili: "Ale ty nevíš, jak dlouho už Bohu sloužím!" Víte, k Ježíšovu
hrobu šli lidé, kteří byli ale v totální nevíře a potom odcházeli od hrobu a říkali: "Takové věci se
nemohly stát..." A přitom Ježíš sám šel s těmi učedníky a oni Ho nepoznali, protože byli plní nevíry.
Jsou lidé, kteří o Bohu mluví a jakože Bohu slouží, ale slouží Mu v nevíře a pod náboženskými
tradicemi. A Ježíš v Markovi 7:13 říká, že lidské tradice a lidské učení činí Boží Slovo neúčinným.
A já nejsem proti skutečné Církvi, já jsem součástí Církve, ale říkám vám, že ne všechno, co si
církev říká, je církev. Spoustu škody nadělají lidé, kteří říkají, že jsou křesťané a pravděpodobně
i jsou křesťané, ale nekáží skutečné Evangelium, kážou náboženství. Víte, že Ježíše ukřižovali
náboženští lidé? Lidé ze světa by Ježíše nechali jít, ale náboženští lidé ho ukřižovali. A stejně tak
náboženství dnes dělá Bohu největší škodu. Náboženství je strašná věc. Nesnáším náboženství.
A spousta našeho špatného vnímání Boha pochází z náboženství. A já se v následujících dnech
postavím spoustě náboženským tradicím a učením lidí. Možná se to některým z vás nebude líbit, ale
to je v pořádku. Galatským 4:17 říká: "Stal jsem se snad vaším nepřítelem, když vám říkám
pravdu?" :D Amen.

Budu sdílet spoustu věcí z Písma. Je smutné, že většina lidí nedovolí, aby se jim Bible pletla
do toho, čemu věří. Ale pokud jste člověk, který říká, že věří Bibli, tak vás vyzývám, abyste vzali ty
Písma, a i když se nebudou shodovat s vaším názorem na Boha, tak běžte do Božího Slova
a ověřte si, že tam ty věci jsou napsané, a dovolte Božímu Slovu, aby bylo rozhodující autoritou
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ve vašem životě.

Otevřme si Římanům 5 a použiji to jako základ pro spoustu věcí, které budu mluvit. Kniha
Římanům je mistrovské dílo apoštola Pavla, které vyučuje o milosti. Boží milost odděluje Starý
zákon od Nového zákona, a pokud nebudete rozumět milosti, tak nikdy nebudete schopni opravdu
porozumět Boží dobrotě. Je spousta lidí, kteří mají zjevení Boží svatosti, Božího hněvu a Boží
spravedlnosti, ale nerozumí Boží dobrotě a Boží milosti, protože stále žijí ve Starozákonní mentalitě.
Kniha Římanům byla napsána, aby Církev dostala od Starozákonního Zákona do Novozákonní
milosti, a je to mistrovské dílo o Boží milosti. A klidně bych mohl vyučovat o celé knize Římanům,
protože to je něco úžasného.

Před pátou kapitolou už Pavel vypíchl skvělé věci, mluví o Abrahamovi a Davidovi, o dvou
největších Starozákonních příkladech a ukazuje, že měli vztah s Bohem pouze díky Boží milosti.
A pokud se nad tím zamyslíte, tak je to úplně jasné. Abraham 2x lhal ohledně své ženy a nechal by
jiného spáchat cizoložství s jeho ženou, jen aby si zachránil svůj krk. Vyspal se se služkou svojí
ženy, aby Bohu pomohl naplnit zaslíbení. Abraham to pokazil mnoha způsoby, ale je jediný člověk,
který byl ve Starém zákonu nazýván Božím přítelem. Pokud by někdo používal svoji hlavu na něco
víc, než jen na nošení slamáku, tak by mu docvaklo, že Bůh nás nemiluje kvůli našim skvělým
skutkům/výkonům, ale kvůli Boží milosti. Šlo o Abrahamovo srdce. Bůh miloval Abrahama, protože
věřil. Přestože měl 100 let a jeho ženě bylo 91 let, tak Abraham nepovažoval své tělo za mrtvé, ale
myslel na to, co Bůh řekl. Abraham měl srdce víry a Bůh viděl víru, ne jeho skutky/výkony. Navíc -
 pokud by Abraham žil pod Starozákonním Zákonem, tak podle Leviticus 18 by ho museli zabít,
protože si vzal za ženu svoji napůl sestru, což bylo zakázané a museli jste být zabiti. Abraham byl
podle standardu Zákona bezbožný muž a přitom je nazýván Božím přítelem, otcem Izraelského
národa.

A potom tam mluví o Davidovi, o jednom z největších králů, kteří kdy byli. I 4000 let po jeho
smrti o něm neustále mluvíme. Ale David spáchal cizoložství a zabil manžela té ženy, když se to
snažil zakrýt. David nebyl dokonalý člověk a přitom je David člověkem podle Božího srdce. Pokud
byste se jen zamysleli - jak jsme mohli vůbec přijít na věci, jako že Bůh používá pouze ty, kteří jsou
toho hodni, nebo kteří si to zaslouží? Pro Boha ještě nikdy nepracoval nikdo kvalifikovaný! A tohle
Pavel ukazuje v celé knize Římanům. Takže v páté kapitole v prvním verši, poté, co poukazuje
na všechny ty věci, tak říká: Římanům 5:1 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj
s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. - Pokoj s Bohem můžete mít jediným způsobem - a to
pokud jste ospravedlněni - to slovo ospravedlněni znamená "být prohlášen svobodným od viny
a trestu, která souvisí s hříchem". Moje jednoduchá definice zní: "jako bych nikdy nezhřešil".
Ospravedlněn - jako kdybych nikdy nezhřešil. A pokud chcete být, jako byste nikdy nezhřešili, kdy
nemáte žádnou vinu, žádné odsouzení ani pocit nehodnosti ve vztahu k Bohu, tak jediný způsob,
jak být ospravedlněn, je skrze víru. A je to jediný způsob, jakým můžete mít pokoj s Bohem.

Lidé, kteří se snaží zasloužit si Boží milost tím, že se snaží být dost dobří, snaží se dostatečně
modlit a dělat všechno správně, aby je Bůh uzdravil, aby Bůh jednal v jejich životě a podobně, tak
takoví lidé nebudou mít nikdy skutečný pokoj. I kdyby se jim jeden den všechno dařilo, tak zítra je
nový den a takový člověk musí skočit zpátky na to kolo výkonnosti a podat ještě lepší výkon. Takový
člověk nemá nikdy pokoj, není to odpočinek, není v tom svoboda. V Zákonu není žádná svoboda.
Pokoje s Bohem můžete dosáhnout jediným způsobem - být ospravedlněni vírou. Římanům
5:2 skrze něhož také máme vírou přístup k této milosti, ve které stojíme a chlubíme se v naději Boží
slávy. - Existuje jediný přístup k Boží milosti a to jedině vírou. Protože Boží milost je z víry, ne
z výkonu, ne ze skutků, ne z toho, že děláte všechno správně. V každém z těch veršů je hluboké
poselství.

Skočím teď k verši 8, který je často brán z kontextu a zneužíván. Římanům 5:8 Bůh však
dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás. - Tohle je
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naprostá pravda, ale často se tento verš bere a na jeho základě se říká, že Bůh miluje hříšníky, že
Bůh vás miloval, i když jste BYLI hříšníci. A to je pravda, ale pokud to vezmete v kontextu, tak pointa
není, že Bůh vás miluje, když jste byli hříšníci, a zemřel za vás. Pointa je, že když vás Bůh miloval,
když jste ještě byli hříšníci, a to tak, že za nás zemřel, tak potom mnohem spíše - verš 9 Když jsme
tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni
před hněvem. - Pointa, kterou zde Pavel dělá je, že když vás Ježíš tolik miloval, že za vás zemřel,
když jste ještě BYLI hříšníci, tak tím spíše vás miluje nyní! A tohle se tím veršem většinou
neukazuje. Většinou se mluví jen o tom, že Bůh miluje hříšníky. Ale jakmile je ten hříšník zachráněn
a přijde do církve, tak najednou nastoupí, že pokud si nebude číst každý den Bibli, pokud nebude
dělat všechno správně, tak ho Bůh nechá upéct ve vlastní šťávě a nechá ho trpět následky, protože
neudělal všechno správně. Pokud byste aplikovali stejnou logiku na to "být spasen", tak byste se
nemohli nikdy narodit znovu!

Koloským 2:6 Proto, jak jste přijali Krista Ježíše jako Pána, tak v něm choďte. - Jak jste přijali
Ježíše? Bylo to poté, co jste se postili a modlili a byli jste svatí? Chodili jste snad do církve a žili tolik
zbožným životem, že se na vás Bůh podíval a řekl: "Tý jo, tenhle si to tak dává, myslím, že ho
za odměnu za jeho dobrotu zachráním." - Ne! Bůh se na vás podíval a všichni jsme byli hříšníci.
Všichni jsme zhřešili a chybí jim Boží sláva. Vy jste k Bohu přišli, jak jste byli, a neměli jste nic, co
byste mohli nabídnout. Spolehli jste se na krev Ježíše a Boží milost. A Koloským 2:6 říká, že jak jste
Ježíše přijali, tak stejně tak potřebujete od něj dále přijímat. Ale namísto toho jsme zdůrazňovali
Boží lásku k hříšníkům, ale když se obrátili, tak jsme jim začali říkat, že teď musí začít chodit
do církve, že musí platit desátky, studovat Písmo, že musí milovat své ženy, že musí dělat tohle,
dělat tamto, ono, a pokud to všechno nebudou dělat, tak Bůh nebude odpovídat na jejich modlitby.
Pokud bychom tohle řekli lidem předtím, než se obrátí, tak by vůbec nebyli schopní spasení přijmout
- pokud by museli žít a splňovat všechny ty standardy. Ale oni přijdou a vloží svoji víru v Ježíše
a proto je to tak snadné být spaseni. Ale když pak začnou chodit do církve - a já nejsem proti dobré
církvi, ale jsem proti náboženským věcem, které vám říkají, že pokud nebudete dělat tohle a tamto
a ono, tak vás Bůh nepožehná, že pokud nebudete platit desátky, tak vás Bůh potrestá a budete
prokletí a podobně...

Pokud si uvědomíte, co tyhle nároky způsobují, tak to nakládá břemeno spásy zpátky na vás,
namísto na spasitele. Ale zde v Koloským se říká přesný opak! A pokud to zkombinujeme
s Římanům 5:10 Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze
smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem. - Takže
Pavel činí pointu - pokud jsme byli smířeni, když jsme neudělali nic správně, nechodili jsme
do církve, neplatili desátky, nežili jsme předtím "svatě" - tak pokud vás Bůh zachránil v takovém
stavu, tak čím spíše byste měli očekávat, že vás Bůh uzdraví nyní? Čím více byste měli očekávat
odpovědi na modlitby a že Bůh bude s vámi, že vám bude žehnat, že z vás bude mít radost?

Ale my jsme byli učeni, že musíme být svatí a že musíme dělat všechny možné věci, než nás
Bůh bude milovat. Jak moc jste byli svatí, než jste se znovu narodili? Byli jste úplně nesvatí.
A v Římanům ve 4. kapitole kolem 5. verše se píše, že Bůh skrze víru ospravedlňuje bezbožné.
Takže pokud si nepřiznáte, že jste bezbožní, tak ani nemůžete být zachráněni. Bůh zachraňuje
pouze bezbožné lidi. Nezachraňuje lidi, kteří jsou sami o sobě "zbožní". A lidem se přitom říká, že
když jsou teď spasení, tak musí být zbožní, svatí a zasloužit si věci.

Za mnou chodí neustále lidé, kteří věří, že Bůh může dělat zázraky, slyší moje svědectví
a přijdou ke mně. Zrovna dnes mi jeden člověk řekl, že jsem pro něj byl tím nejlepším lékem
na nespavost, který kdy v životě viděl. Říkal: "Absolutně jsem nemohl uvěřit, že říkáš takové věci."
Ale poslouchal a zaujalo ho to a říkal, že když mě slyšel mluvit o tom, jak můj syn byl vzkříšen
z mrtvých po té, co byl mrtvý přes 4 hodiny, tak zpozorněl. Poslouchal a uvěřil, že zázraky se dějí.
Lidé za mnou chodí, protože slyší moje svědectví a věří na zázraky, ale když přijdou a já jim řeknu:
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"Bůh tě teď uzdraví.", tak oni se kroutí, protože mají takovou představu nebo takové špatné mínění
o Bohu, že Bůh uzdravuje pouze lidi, kteří si to zaslouží. Že nějak musíte být hodní uzdravení anebo
si to něčím zasloužit. A tohle myšlení vzniklo mylnou reprezentací Boha. Právě o tomto mluví tyto
verše. Vy jste nebyli hodni být zachráněni, Bůh vás zachránil kvůli své velké lásce k vám, ne protože
byste byli tak super. A úplně stejně - Bůh vás neuzdraví, protože jste tak super nebo tak hodni toho,
abyste byli uzdraveni, ale uzdraví vás, protože vás miluje. Jediné, co potřebujete udělat, je pokořit
se a přijmout to jako dar. O tomto mluví verše, které jsme právě procházeli.

Římanům 5:11 A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
skrze něhož jsme nyní přijali smíření. - Zase by se na to dalo kázat, ale nemám na to čas. Ale Tělo
Kristovo v podstatě věří, že vykoupení se má teprve nějak stát, že sice bylo zaplaceno, ale že se
nebude nějak uplatňovat, dokud se nedostaneme do nebe. "Ó, jaký to bude den, ale teď se musíme
držet... Ó, až se jednou dostaneme do nebe, to bude den a nyní se držíme, dokud se tam
nedostaneme, a potom začneme chodit v plnosti vykoupení..." - Ne! Vykoupení/smíření již bylo
dokonáno a my ho nyní přijímáme. Ježíš dává učedníkům příklad modlitby a říká jim: "Buď tvoje
vůle jako v nebi, tak i na Zemi." Vůbec nemusíte čekat až do nebe, abyste mohli vidět ve vašich
životech jednat nadpřirozenou Boží moc, abyste mohli mít pokoj a radost, abyste mohli mít vidění,
naději a všechny tyhle věci. Bůh není skvělý jenom ve sladké věčnosti, ale i v "tvrdé" přítomnosti.
Sláva Bohu!

Takže NYNÍ jsme [už] PŘIJALI smíření. A podívejte se na verš 12 A proto, jako skrze jednoho
člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž
všichni zhřešili... - V těchto verších je tolik, já se věnuji pouze drobečkům, potřebujete je sami
studovat. Ale tohle opět boří spoustu náboženského učení. Náboženství prakticky říká, že Bůh
s vámi jedná úměrně s vaším hříchem nebo byste to mohli říct pozitivně, že Bůh bude jednat
ve vašem životě úměrně vašemu výkonu - pokud budete jednat dobře, tak k vám bude dobrý
a podobně. Ale zde je napsané, že hřích přišel na svět skrze jednoho člověka. Takže
před znovuzrozením z vás hříšníka nedělaly vaše skutky a to, co jste dělali, ale hříšníci jste se
narodili! A já se k tomu pravděpodobně již dnes nedostanu, ale v průběhu týdne se k tomu
dostaneme - ale toto srovnání je zde asi na pěti místech. Vy jste se stali hříšníky skrze jednoho
člověka, byli jste poskvrněni skrze jednoho člověka, byli jste odsouzeni skrze jednoho člověka, a byli
jste skrze jednoho člověka smířeni/ospravedlněni a osvobozeni od těch věcí. Náboženství učí, že
Bůh s vámi jedná jako s jednotlivci na základě vašich jednotlivých skutků a výkonů a celé je to
o tom, zda žijete "dobře", a že Bůh ve vašem životě jedná úměrně vašemu výkonu/snaze. A to je
naprosto špatná reprezentace Boha. Díky za to jedno "Amen!".

Jsem si jistý, že někteří z vás si myslí: "To není možné!" Opět - povzbuzuji vás, abyste se
podívali, co se v Písmu opravdu píše, abyste se drželi Písma a ne náboženské tradice. Tohle je totiž
radikální výrok: A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, tak také
smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili... A ve verších 13-17 je zde úžasná vsuvka.
Verš 13 hřích byl totiž na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. - Tohle je
podle mého odhadu jedna z nejradikálnějších věcí v Bibli ohledně toho, co mi Bůh o sobě ukázal.
Nebudu zabíhat do podrobností, ale vyrůstal jsem v křesťanské rodině, znovuzrodil jsem se, když mi
bylo 8 let a sloužil jsem Bohu celý svůj život. Vydal jsem se tehdy úplně Bohu podle svého
nejlepšího porozumění, ale vyrůstal jsem s pohledem na Boha, že Bůh je přísný, trestající Bůh. Že
Bůh zabil mého tátu, že Bůh soudí lidi, vyrůstal jsem pod Starozákonním pohledem na Boha
a potom jsem měl 23. března 1968 setkání s Bohem, kdy mi Bůh ukázal moji samospravedlnost
a to, jak jsem byl ve skutečnosti "úžasný" a já jsem činil pokání. Bůh tehdy otevřel moje oči a ukázal
mi, že jsem byl absolutní pokrytec, ukázal mi moji samospravedlnost a ukázal mi, že
samospravedlnost je nejhorší hřích ze všech. Věřím, že samospravedlnost - to, že věříte ve svoji
dobrotu, že jste dobří lidé - věřím, že to je horší než homosexualita, než cizoložství, lhaní, vražda.
Protože cizoložníci a vrahové si uvědomují, že jsou hříšníci a ví, že potřebují pomoc. Ale
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samospravedlivý člověk věří v sebe a tím říká, že nepotřebuje Ježíše. A to je nejhorší hřích ze
všech.

Takže Bůh mi tehdy ukázal moji samospravedlnost a tehdy jsem věřil, že Bůh vám dá a jedná
s vámi podle toho, co si zasloužíte, a já jsem si zasloužil zemřít. Takže jsem naprosto očekával, že
mě Bůh zabije, ale než mě zabije, tak jsem alespoň chtěl vyznat všechny hříchy, které mi přišly
na mysl, a doufal jsem, že mě alespoň nepošle do pekla. A hodinu a půl jsem před pastorem,
vedoucími církve a svými přáteli vyznával svoje hříchy. Vyznal jsem úplně všechno, co mě napadlo,
až jsem přestal, protože už nezbylo nic, co bych mohl vyznat. A nevyznával jsem jen věci, které
jsem udělal, ale i věci, o kterých jsem přemýšlel, po čem jsem toužil, úplně všechno. Nic nezbylo.
Ležel jsem na podlaze, plakal a čekal, že mě Bůh zabije. Ale namísto toho na mě přišla
nadpřirozená Boží láska a čtyři a půl měsíce jsem byl v Boží přítomnosti. A okamžitě jsem věděl, že
Bůh mě naprosto miluje. Bylo to úžasné, ale zároveň velmi matoucí, protože mě učili, že Bůh tě
miluje, pokud si to zasloužíš, pokud jsi toho hodný. Ale tehdy jsem si poprvé v životě uvědomil, že
ve mně nebylo nic dobrého. Možná si někteří myslíte, že to moc dramatizuji a zveličuji, ale vy jste
tam nebyli, já ano. Uviděl jsem tehdy, že všechna moje samospravedlnost a dobré skutky jsou jako
špinavé hadry. Tuším Izaiáš 64 o tom mluví. Když jsem to uviděl, tak jsem si uvědomil, že ve mně
nebylo nic dobrého. Neměl jsem vůbec nic, díky čemu bych mohl doufat v Boží milost. Ale Bůh mě
přesto miloval a zalil mě prožitkem Jeho nadpřirozené lásky. A já jsem si to užíval, akorát jsem tomu
nerozuměl.

Po čtyřech a půl měsíce tento pocit odešel a už jsem nemohl dál žít z pocitů, ale z víry. Ale co
jsem byl učen, bylo v naprostém protikladu s tím, co jsem prožil, takže to ve mně způsobilo velký
zmatek. Trvalo mi asi dva nebo tři roky, než mi Bůh začal věci vysvětlovat. Celé to říkám, protože
spousta zjevení, které mi Bůh dal, visí právě na tom verši 13. Pro mě je to zásadní pasáž v Písmu
pro věci, které mi Bůh ukázal. A ukázal mi, že dokud nebyl dán Zákon, tak na světě sice byl hřích,
ale hřích se nepočítá, kde není Zákon. Definujme si to slovo "nepočítá", protože ho dnes moc
nepoužíváme a lidem často nic neříká. Slovo "počítat" je účetnický termín a znamená to
zaznamenat, zapsat do knih. Dnes bychom si to mohli ukázat na příkladu kreditní karty. Když
v obchodě zaplatíte kreditkou, tak ve skutečnosti v tu chvíli za zboží neplatíte. Dáte jim kartu
a na tom magnetickém proužku je vaše informace, oni si ji vezmou a strhnou peníze společnosti,
která vám tu kartu vydala, a posléze ta společnost vystaví účet vám a vy za to zboží zaplatíte až
ve chvíli, kdy vám přijde účet od vaší kreditní společnosti. Takže když jim dáte tu kreditku, tak nic
neplatíte, pouze se vám to započítá. A o tomto se zde přesně mluví. Dnes již nepoužíváme ten
termín, ale princip zůstává - když platíte kreditkou, tak se vám to započítá.

Verš 13 říká, že hřích byl na světě před Zákonem, ale kde není Zákon, tam se hřích nepočítá.
Pokud jste pozorně sledovali celou dobu, tak toto musí úplně změnit vaši představu o Bohu. Protože
církev v podstatě učila, že Bůh byl svatý a stvořil člověka, který byl také svatý, ale když člověk
přestal být svatý, tak svatý Bůh okamžitě nemohl tolerovat nesvatého člověka, mezi Bohem
a člověkem byla obrovská propast a Bůh okamžitě počítal lidem jejich hříchy a držel je proti nim.
Takhle jsme v podstatě byli o Bohu učeni. Nebudu do toho teď víc zabíhat, ale spousta lidí věří, že
Bůh vyhnal Adama s Evou z ráje, protože se na ně hněval a nemohl je snést, ale z Genesis vám
ukážu, že to je úplný opak toho, co říká Bible. Bible učí něco jiného. Bůh lidem nepočítal hřích,
nepočítal jim jejich přestoupení, a to až do doby, než byl dán Zákon. A když byl dán Zákon, tak
na základě Zákona Bůh držel hříchy lidí proti lidem a s hříchem se tvrdě vypořádával. Ale pokud
máte představu o Biblické historii, tak Zákon byl dán asi až 2000 let po pádu člověka a Zákon byl
pouze dočasný, dokud nepřišlo semeno - toto je v Galatským 3 a to semeno je Ježíš.

Zákon byl dán jen do doby, než přišel Ježíš. Zákon byl naším vychovatelem ke Kristu, ale my již
nadále nejsme pod Zákonem! Takže když se na to podíváme, tak od pádu uplynulo přibližně 6000
let a prvních 2000 let Bůh lidem nepočítal hřích, potom jim Zákon hřích 2000 let počítal a nyní máme
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zhruba 2000 let od Ježíše, kdy Bůh hřích opět nepočítá. Najděte si 2 Korintským 5:17 Proto, jestliže
je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! 18To všechno je pak
z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření... - Zde je opět
stejná terminologie jako v Římanům 5:11,12, kde se říká, že nyní jsme již přijali smíření.
Smíření/vykoupení není něco, co přijmeme, až se dostaneme do nebe, máme ho nyní, nyní jsme
byli smířeni. Verš 19 totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich
hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám. - Zde je napsané, že Bůh byl v Kristu a nepočítal lidem
jejich hříchy. Kde není Zákon, hřích se nepočítá. A můžete to dát dohromady s dalšími místy v Bibli,
vím, že toho právě dávám dohromady hodně, ale vrátím se k tomu v následujících dnech a budu se
tomu věnovat popořádku. Tohle je jen úvod.

V Janovi 1 je napsané, že Zákon a proroci byli do Jana, ale milost a pravda přišli skrze Ježíše.
Zákon byl pouze dočasný. Začal zhruba 2000 let po pádu Adama a byl pouze do doby, než přišlo
semeno - než přišel Ježíš. Zákon již není uplatňován téměř 2000 let! Vůbec bychom pod Zákonem
neměli žít! Bůh lidem nepočítal jejich hříchy, ale náboženství ano. Náboženství drží hříchy lidí proti
nim a průměrný křesťan věří, že pokud zemře, tak bude s Bohem na věčnosti, a v tomto životě sice
věří, že Bůh pro ně může něco udělat, ale nevěří, že to již udělal, nemají jistotu, že Bůh bude v jejich
životě jednat, protože byli učeni, že Bůh jim počítá jejich hříchy. Že Bůh drží jejich hříchy proti nim
a že pokud nejste dokonalí, pokud máte nějaké nedostatky, tak Bůh nebude odpovídat na vaše
modlitby. - Tohle ale znamená, že se vám hříchy počítají, ale pravda je, že Bůh nám nepočítá naše
přestoupení. A neporozumění, že Bůh nám nepočítá naše přestoupení způsobilo, že lidé
neporozuměli Bohu správně.

Dám vám jiný příklad. Dostal jsem 2 koně. Lidé, kteří mi je dali, se měli po nějakém čase
stěhovat a potřebovali se zbavit jejich dvou potomků. To byli divocí koně, protože asi 2 roky běhali
po pastvinách a nikdo se o ně nestaral. Snažili se je prodat, ale nikdo je nechtěl. Jeden byl arabský
kůň a jedno nějaká směs všeho možného. Ten arabský kůň se jmenoval El Šadaj, což znamená
"více, než dost". Protože se jich potřebovali zbavit a nikdo je nechtěl, tak mi nabídli, že pokud budu
chtít, tak mi je dají. Zaplatil jsem dvěma kovbojům, aby mi je chytili a zkrotili, ale oba skončili
v nemocnici a vrátili mi peníze. Ty koně byli úplně divocí. Zbýval týden, a pokud bych je nechytil, tak
by je nechali utratit. Takže jsem se za to modlil a nakonec jsem je chytil lstí. Ve zkratce - začal jsem
je krmit z kýble a protože mě nenechali přiblížit se k nim, tak jsem asi po týdnu okolo kýble omotal
lano, které bylo na druhém konci upevněné k zemi, zamaskoval jsem ho a teď vás upozorním -
 pokud milujete koně, nenaštvěte se na mě, já jsem netušil, co se stane, a pokud bych to věděl, tak
to neudělám, já jsem se těm koním snažil zachránit život. Takže jsem chytil toho koně a ten kůň
okamžitě vyrazil a začal vyvádět. Báli jsme se, že se ten kůň zabije, tak jsem chtěl lano odříznout,
ale nedalo se k němu dostat. Takže jsme tam s mou ženou Jamie stáli a sledovali toho koně asi 20-
30 minut, než odpadl - přiškrtila ho stahovací smyčka. Když odpadl, tak jsem mu dal novou ohlávku,
a když se probral, tak byl zkrocený a mohli jste na něm klidně jezdit. Mělo to jednu vadu - ten kůň
byl ze mě vyděšený. Byl to krásný kůň, stál vzpřímený na pastvě, ale jakmile z dálky uviděl přijíždět
moje zelené auto, tak sklonil hlavu a když jsem byl u něj, tak se třásl. A já jsem k němu mluvil, zpíval
jsem mu, vysvětloval jsem mu, co se stalo. Strávil jsem hodiny a snažil jsem se ho přesvědčit, že
nejsem špatný člověk. Ale ten kůň byl prostě přesvědčený, že kdyby udělal něco špatně, tak ho
zabiji.

Proč to říkám? Protože stejně to je s Bohem. Bůh je špatně reprezentován - ne kvůli věcem,
které by se nestaly, protože Bůh dal Zákon, ale Zákon nebyl dán, aby nás osvobodil. Zákon nebyl
dán, aby nám pomohl. Zákon byl dán, aby nás omezil, aby zničil hřích. Zákon byl dán, aby nás
chytil, podobně jako ty koně. Musel jsem je chytit a pro jejich vlastní dobro je vzít z místa, kde byli,
protože jinak by zemřeli. A ve skutečnosti jsem to nebyl já, kdo způsobil tomu koni tu bolest
a trauma, způsobila to jeho vzpoura vůči tomu, co jsem udělal, abych ho zachránil. Úplně obdobně -
 problém nebyl v Zákonu, který Bůh dal, ale v naší vzpouře a neschopnosti ho dodržet, což
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způsobilo všechny problémy, a lidé z toho získali dojem, že Bůh je tvrdý, přísný, zlý a naštvaný Bůh,
že pokud půjdete sbírat v sobotu dřevo, tak vás zabije, že pokud uděláte nejmenší chybičku, že
pokud udeříte do skály, namísto abyste k ní promluvili, tak vás Bůh nechá zemřít na poušti. A mohli
byste dál pokračovat v příkladech. Ano, je pravda, že se tyto věci staly, ale to se stalo pod
Starozákonním Zákonem a tento verš - Římanům 5:13 pro mě úplně všechno změnil. Protože mi
ukázal, že než byl dán Zákon, tak Bůh s lidmi nejednal na základě jejich hříchu. A stejně tak od doby
Ježíše už Bůh s lidmi nejedná podle jejich hříchu! Ale jako celek tomuto církev nerozumí.

Jen pro příklad uvedu něco, co jsem dříve říkal. Říkával jsem: "Pokud Bůh nebude soudit
Ameriku, tak se bude muset omluvit Sodomě a Gomoře. Protože Amerika se stala tak zkaženou
a zlou jako byla Sodoma a Gomora." A je sice pravda, že se Amerika takovou stala, lidé se teď
chlubí homosexualitou a podobnými věcmi a propagují je, a tohle byl hřích Sodomy a Gomory. Ale
protože jsme pod Novou smlouvou a protože Bůh všechen svůj hněv vložil na Ježíše, tak když nyní
rozumím Evangeliu, tak říkám: "Pokud by Bůh soudil Ameriku, tak by se musel omluvit Ježíši."
Protože Ježíš zaplatil za hříchy Ameriky. Ale běžné křesťany uslyšíte, jak říkají, že Bůh soudí
Ameriku, že Ameriku bude trestat, že nás vydá všemu možnému. Ne, to Bůh neudělá. Bůh již
za naše hříchy potrestal Ježíše. Znamená to, že hřích již nemá žádné následky? Ne, ďábel se o to
postará. Stále platí, že odplata za hřích je smrt, a satan vám velmi rád poslouží. Amerika je
v procesu zničení sama sebe a potřebuje probuzení, ale Bůh Ameriku nebude soudit, Bůh na místě
Ameriky soudil Ježíše a Bůh není ten, kdo by se od Ameriky odvrátil, to Amerika se odvrátila od Něj.

Je to jako když si představíte velký deštník, prší a vy stojíte pod tímto velkým deštníkem. Pokud
pod ním stojíte, tak na vás neprší, ale pokud vyjdete z pod toho deštníku, tak nemůžete vinit toho,
kdo ten deštník drží, že na vás prší. Vy jste odešli z té ochrany. Boží požehnání na Spojených
státech vždy bylo a stále je, ale jen do míry, do jaké Mu to dovolíme a umožníme. Ale pokud
záměrně jdete proti všemu, co Bůh říká, a chlubíte se svým hříchem a vysmíváte se Mu do obličeje,
tak to potom odcházíte z Jeho ochrany. Proto máme teroristické útoky. Bůh je nedal jako soud
na Ameriku, ale staly se, protože jsme Ho opustili, vyhodili Bibli a modlitbu ze škol a tohle je
důsledek - ztratili jsme ochranu, protože ji jako národ nechceme! Bůh nás neopustil, Bůh nás
netrestá, ale my jsme ho opustili. Takže hřích má stále následky a já o tom ještě budu mluvit, ale
Bůh vám v Kristu vaše přestoupení už nepočítá. Bůh s vámi nejedná podle nebo na základě vašeho
hříchu. Máme Zachránce. A pokud máte Zachránce a říkáte: "Ve jménu Ježíše", tak to znamená, že
dostanete, co si zaslouží Ježíš, a ne to, co si zasloužíte vy! A zde v 2 Korintským 5 je napsané, že
Ježíš měl službu smíření a ta služba smíření byla nyní dána nám. Jsme služebníky smíření. To
slovo smíření znamená "znovu usmířit, učinit znovu přáteli, přivést zpět do harmonie". Bůh nás
smířil se sebou skrze svého Syna, který nesl trest, který jsme si zasloužili my. A Bůh s vámi chce
nyní jednat úplně na základě toho, co si zaslouží Ježíš a ne co si zasloužíte vy. To je úžasná
zpráva! Skvělá zpráva! To je až příliš dobrá zpráva, aby to byla pravda. Ale přesně tak to je.

Říkám vám, že jako celek tomuto Tělo Kristovo nerozumí a lidé berou bez porozumění příklady,
které jsou v Písmu, a to způsobilo, že lidé mají o Bohu zmatený obraz. Ne protože by Bůh někdy
udělal něco špatného, ale kvůli naší neschopnosti porozumět. V určitém smyslu jsme jako ten kůň.
Ano, když jsem se tam objevil, tak ten kůň málem zemřel, ale já jsem mu to neudělal, způsobila to
jeho vzpoura. Ale bez ohledu na skutečnost, se mě ten kůň od té doby bál. A přitom jsem neudělal
vůbec nic, abych mu ublížil, ten kůň si ublížil sám. Podobně Bůh není ten, kdo udělal všechny ty
hrozné věci, Bůh není proti nám, Bůh je pro nás! Starozákonní Zákon byl dán na čas z určitého
důvodu a díky Bohu, že dnes již nejsme pod Zákonem. A pokud budete schopní přijmout věci, které
s vámi budu tento týden sdílet, tak vám garantuji, že to změní váš názor na Boha a na to, jak vás
Bůh vidí a jak na vás pohlíží. A to potřebujete, všichni to potřebujeme.

Bůh mi tyhle věci ukazoval přes 40 let a stále - pokud bych v těchto věcech nezůstával
a neustále si je nepřipomínal, tak bych skončil opět pod zákonickou mentalitou: "Ó, Bože, já
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nedělám dost, jak by sis mě mohl použít..." a podobně. Víte, je to jako s gravitací. I když letíte
letadlem, tak gravitace nepřestane fungovat. Gravitace stále funguje, vy pouze aplikujete vyšší
aerodynamické zákony, které vám umožní letět, ale pokud vypnete motory, tak vám garantuji, že
gravitační síla stále funguje a stáhne vás dolů. A tento Zákon života a smrti - Římanům 8:2 Neboť
zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. - To je Starozákonní
Zákon. Ten Zákon stále existuje a funguje, a pokud neustále neaplikujete pravdu Evangelia
a nechodíte ve svobodě a volnosti a neustále v tom nezůstáváte, tak vám garantuji, že Zákon hříchu
a smrti stále existuje a stáhne vás dolů. Jakmile si začnete myslet, že už jste v pohodě, že již
Evangelium nepotřebujete, tak padnete, stáhne vás to. Neustále se musíte Evangeliem zabývat,
protože nikde jinde nic podobného neuvidíte. Protože jediná věc, která je v celém vesmíru 100%
založená pouze na milosti, je to, co pro nás udělal Ježíš.

Manželství by měli být založené na milosti - měli bychom milovat své ženy, jako Kristus miloval
církev. A Ježíš nemiloval církev, protože bychom byli milování hodní, ale miloval nás, protože jsme
lásku tolik potřebovali. A Ježíš za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšníci, tak za nás dal svůj život.
Takhle nás Bůh miluje a tak bychom měli milovat své partnery. Přesto ke mně nespočet krát přišli
lidé, abych jim poradil v manželství, a když jim začnu říkat, o milování své ženy, tak z nich vypadne:
"Já bych ji miloval, ALE..." a potom mi říkají, co udělala a že si nezaslouží být milovaná. "Udělala
špatně tohle, tamto..." Je smutné, že většina lidí miluje svého partnera úměrně tomu, jaký podává
výkon.

To, co o milosti mluvím, nemůžete aplikovat v práci. Pokud byste v pondělí přišli do práce a řekli
šéfovi: "Byl jsem na kázání a zjistil jsem, že je to všechno z milosti, takže je jedno, co dělám, takže
možná do práce přijdu anebo nepřijdu. Možná budu pracovat a možná taky ne. Budu si dělat co chci
a očekávám, že všechno bude z milosti." Takto to v zaměstnání nefunguje. Pokud nepodáte výkon,
tak vás vyhodí, nebo budete potrestáni, disciplinováni. V rodině to takto také nefunguje. Nenecháte
své děti dělat, co chtějí, ale jednáte s nimi podle jejich chování. "Pokud si neuklidíš postel, pokud
neuděláš tohle, tamto, tak nezískáš tuhle odměnu..." Všechno v celém lidství je totiž založené
na výkonu, ale co se týká Boha, tak to vůbec není založené na vašem výkonu. U Boha je všechno
založené na tom, co už udělal Ježíš a ne na tom, co jste udělali vy. A říkám vám, že aniž byste
věnovali úsilí, abyste tyhle pravdy uchopili a každodenně v nich zůstávali, aniž si jimi budete sloužit
a povzbuzovat se jimi, tak spadnete zpět do odsouzení, to odsouzení zde stále existuje.

Takže věřím, že tohle jsou nezbytné věci a všechno, co jsem dnes večer mluvil, je pouze úvod.
Zítra se dostaneme k hutnému pokrmu a ukážeme si, jak je to s tím, že Bůh lidem prvních 2000 let
po pádu nepočítal hřích, a že lidem posledních 2000 let hřích také nepočítá. Z 6000 let lidské
historie jsou 2/3 času pod milostí, kdy Bůh lidem nepočítá jejich přestoupení. Ale přesto Zákon
a služba odsouzení je dominantní pohled, který má na Boha většina lidí. Lidé si myslí, že takový je
skutečný Boží charakter. Ale přitom 1 Janova 4:8 říká: "Bůh je láska." Láska je skutečná Boží
přirozenost a Boží charakter. Bůh tvrdě jednal s hříchem z určitého důvodu a o tom budu mluvit
zítra. Takže vás povzbuzuji, abyste přišli. Pokud nemůžete, vím, že zde všichni nebudete
na všechna shromáždění, tak si pořiďte záznamy, protože upřímně - tohle změní vaše mínění
o Bohu a o tom, jak Bůh jedná s lidstvem. A je to důležité. Jak by mohli dva spolu jít, aniž by byli
ve shodě? Pokud máte špatné porozumění Boží přirozenosti a Božího charakteru, tak to bude
překážkou ve vašem vztahu s Ním. Budete Bohu přičítat věci, které tak nejsou. Potřebujete vidět,
kdo Bůh skutečně je a jak s vámi jedná. A řeknu vám, že tohle změní váš život. Sláva Bohu!

Otče, modlím se tohle a mluvím tyto slova lidem, kteří jsou zde, a prosíme tě Duchu Svatý, abys
otevřel naše srdce a dal nám porozumění. Pomoz nám tomuhle porozumět. Otče, vím, že jsem dnes
mluvil proti některým věcem a věřím, že lidem pomůžeš rozhodnout se podle Římanům 3, aby Bůh
byl pravdomluvný a každý člověk lhář. Aby dovolili, aby Ty jsi měl pravdu a každá doktrína, kterou
byli učeni, tak pokud nesouhlasí s Božím Slovem, aby byla lež. Otče, modlím se, aby tohle Duch
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Svatý dělal v životech lidí. Věříme za mocné osvobození, za mocné osvobození od tradic a učení
lidí, které způsobují, že Boží Slovo je neúčinné. Děkuji Ti Otče. Modlím se, abys použil těch pár
věcí, které jsem dnes mluvil, a sloužil svým lidem svojí láskou, aby lidé, kteří se cítí, že tolik selhali,
že jak bys je někdy mohl použít, tak se Otče, modlím, aby v jejich srdcích explodovala dobrá zpráva,
že je nemiluješ na základě jejich výkonů/skutků, ale že s nimi jednáš pouze na základě, zda přijali
nebo nepřijali Ježíše, zda svou víru vložili v Ježíše a v to, co pro ně udělal. Otče, děkujeme Ti za to.
Věřím za svobodu a vyhlašuji svobodu lidem, věřím, že Boží Slovo je osvobozuje. V mocném jménu
Ježíš s tím souhlasíme a přijímáme to. Amen.

11 nove-stvoreni.cz



Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 1
Řeknu vám, že Bůh nás miluje mnohem víc, než si vůbec uvědomujeme. Věřím, že dnes večer

i v průběhu tohoto týdne nám Bůh pomůže více porozumět, jak moc nás miluje.

Najděte si Genesis 3, hned na začátek zde něco ukážu. Tento týden chci mluvit o tom, jaký Bůh
skutečně je. Protože pokud nerozumíte skutečné Boží přirozenosti, potom k Němu nebudete
správně přistupovat. A satan je mistr v házení špíny na Boha a mluví o něm věci, které nejsou
pravda. Právě zde v Genesis to uvidíte. Satan přišel za Adamem a Evou, a v Genesis 3 říká:
"Opravdu Bůh řekl?" A napadal, co jim Bůh předtím řekl. Satan ženě řekl: "Opravdu Bůh řekl:
Nejezte ze žádného stromu v zahradě?" Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě
můžeme jíst. Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho
nedotýkejte, jinak zemřete. Had ženě řekl: Jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho
budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé.

Někteří lidé si zde neuvědomili, že satan tam úplně nepopřel, co Bůh řekl. Satan neřekl: "Ne, to
není pravda!" Ale satan zde napadl "důvod", proč jim to Bůh řekl. Satan říká: "Bůh vám zakázal jíst
ovoce z toho stromu, protože nechce, abyste byli jako On." - Uvědomujete si, že tohle je úplně lživá
reprezentace Boha? Bůh jim řekl, ať z toho stromu nejí, protože nechtěl, aby zažili odsouzení, vinu,
hanbu a všechny problémy, které by to do lidstva přineslo. Je pravda, že Bůh řekl: "Nejezte ovoce
z toho stromu.", ale oni si špatně vyložili, proč to řekl.

A úplně ten samý problém máme dnes i my. Bůh řekl spoustu věcí, kterým jsme neporozuměli
a špatně jsme si je vyložili. Satan toho využívá a spousta lidí není schopná k Bohu přijít anebo od
něj přijímat, protože Mu nerozumí. Týká se to spousty věcí. Problém je už to, že "koneční" lidé, se
snaží porozumět nekonečnému Bohu, takže už to je nevýhoda. ALE... A teď řeknu něco, co některé
bude šokovat, ale neodcházejte dřív, než mi dáte možnost to vysvětlit. Ale věděli jste, že
náboženství je první/hlavní zdroj špatných informací o Bohu?

Pokud vezmete průměrného člověka z ulice a představíte jim Boha, tak budou mít mnohem
lepší start, než lidé, kteří jsou poznamenaní náboženstvím. Písmo v Matouši 7:13 říká, že učení
a tradice lidí učinili Boží Slovo neúčinným. Ježíš přišel před asi 2000 lety a za těch 2000 let se
počínaje od malých věcí postupně mnoho věcí převrátilo. Nevím, proč se to všechno stalo, rád bych
věřil, že ti lidé byli upřímní a mysleli to dobře... Možná byl problém, že dlouhou dobu neměli
dostupné psané Písmo v běžném jazyce, takže ho lidé nemohli znát a museli věřit jiným, kteří jim ho
vykládali. Ale ať již to bylo z jakéhokoliv důvodu, tak jsme se dostali na míle daleko od toho, jak
Bible opravdu Boha reprezentuje/ukazuje. O Bohu se podává tolik špatných informací.

A další zajímavý výrok je, že většina těchto špatných informací pochází z Bible! Ne, že by
na Bibli bylo něco špatně, ale lidé jí často neporozuměli správně. Hlavně - a na to se tento týden
zaměřím - lidé neporozuměli Staré smlouvě a k čemu byla učiněna. Lidé používají Starou smlouvu
a vykreslí obraz Boha, který je krutý, zlý, naštvaný, policajt, a pokud neuděláte všechno správně, tak
není spokojený a podobně. A spousta těchto věcí pochází přímo z Bible, protože jsou tam příklady,
kdy Bůh potrestal lidi malomocenstvím, zabíjel je a děly se nepěkné věci. A protože tomu lidé
neporozuměli, tak Boha špatně reprezentovali. Věřím, že dnes má běžný křesťan o skutečném
Božím srdci a Boží přirozenosti úplně špatnou představu. A pokud máte o Bohu špatné informace
a věříte jim, tak si uvědomte Písma jako Galatským 5:6, kde je napsané, že víra pracuje/projevuje
se skrze lásku. Víra pracuje skrze lásku, a pokud nerozumíme, že Bůh JE láska, pokud to máme
nějak začerněné a vidíme Boha jako přísného, naštvaného Boha, který vám odplácí podle vašich
zásluh, a podobně, tak potom vaše víra nebude fungovat! Protože víra funguje skrze lásku.
Potřebujeme Bohu správně porozumět.

Z mého osobního svědectví - když jsem dostal zjevení Boží lásky ke mně, tak se můj život
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úplně proměnil. Měl jsem to zjevení, ještě než jsem slyšel o Kennetu Coplandovi a Haginovi. Netušil
jsem, že ti lidé existují, ale dostal jsem zjevení Boží lásky ke mně a okamžitě jsem začal věřit
za zázraky. Věděl jsem, že Bůh je tak úžasný a tak dobrý, že chce lidem pomoct, dotknout se jich,
uzdravovat jejich těla, zaopatřit finance. Začal jsem věřit za zázraky dřív, než jsem věděl, že
za 2000 let existuje ještě někdo jiný, kdo věří za zázraky. Protože jsem měl zjevení Boží lásky, tak
moje víra začala okamžitě fungovat. A věřím, že právě tohle je jedna z věcí, která spoustě lidí brání,
aby chodili v Božím požehnání, protože mají špatné porozumění o skutečné Boží přirozenosti. Dám
vám jednu ilustraci a pak půjdeme do Písma a začnu vám to ukazovat.

Většinu svého života jsem choval koně. Jednou mi jeden pár dal dva arabské koně, byli skvělí
a často jsem na nich jezdil. O tři roky později mi nabídli jejich potomky. Ti lidé se měli stěhovat
a řekli mi, že pokud ty koně chci, tak ať si je chytnu. A já jsem je chtěl. Jeden z nich se jmenoval El
Šadaj a druhý Stín. Tohle ale byli úplně divocí koně, protože ti lidé na ně neměli čas a tři roky běhali
volně po pastvinách. Snažil jsem se je chytit, ale nedalo se k nim přiblížit. Zaplatil jsem dvěma
kovbojům, aby mi je chytili a zkrotili, ale skončili v nemocnici.

Do stěhování zbýval poslední týden, a pokud bych je nechytil, tak by je nechali utratit. Modlil
jsem se za to a Bůh mi ukázal způsob, jak je chytit. Mimochodem El Šadaj byl ten divočejší. :D
Nedalo se k nim přiblížit, ale chodili žrát z kýble, kam museli strčit hlavu. Dal jsem kolem něj smyčku
z pevného lana, zamaskoval ho trávou a čekal zpovzdálí. Jakmile tam strčil hlavu, tak jsem lanem
švihl a chytil jsem El Šadaje za krk. A byla to stahovací smyčka. Jakmile ten kůň ucítil lano na krku,
tak vyrazil vpřed jako šílený. Když se lano napnulo na maximum, tak to milého koně škubnutím
hodilo na záda, měl všechny čtyři nohy ve vzduchu.

Než budu pokračovat, tak pro milovníky koní - nenaštvěte se na mě, já jsem netušil, co se
stane. Já jsem se tomu koni snažil zachránit život. Chtěli ho utratit, byla to otázka života a smrti a co
jsem zkoušel předtím, prostě nefungovalo. Jakmile se El Šadaj ocitl na zádech, tak ho posedli
démoni. Začal vyhazovat, vzpíral se, běhal dokola. Měl vyvalené oči, Lítali z něj věci zepředu
i zezadu. Byl to jeden z nejhroznějších zážitků, jaké jsem zažil. Vzal jsem nůž, že ho odříznu,
protože to vypadalo, že se zabije, ale nedalo se k němu přiblížit. Asi za dvacet minut ze sebe vydal
veškerou energii, a jak se snažil dostat co nejdál, tak ta stahovací smyčka ho přidusila, takže omdlel
a spadl na zem. Sedl jsem si mu na krk a oddělal to lano a ohlávku, která mu už byla malá, a dal mu
novou. A když se ten kůň pak zvedl, tak jste na něm už mohli jezdit. Jeho duch byl úplně zlomený.
Ale to není způsob, jak zkrotit koně. Potom jsem musel do práce, a když jsem se vrátil, tak ten kůň
si zamotal přední nohu do toho lana a to se mu zařízlo až na kost. Veterinář řekl, že ho budu muset
utratit, že se z toho nikdy nedostane. A já jsem řekl, že to nemůžu udělat, že jsem za něj
zodpovědný. Takže jsem toho koně začal ošetřovat. Jezdil jsem za ním každý den a modlil jsem se
za něj, zpíval jsem mu, modlil se v jazycích, říkal jsem mu, že bude v pořádku, a ten kůň se úplně
uzdravil.

Proč to ale všechno říkám? Byl to opravdu hrdý arabský kůň. Vždy měl hrdě vztyčenou hlavu,
vzpřímené uši, ale jakmile viděl přijíždět moje zelené auto, tak dal hlavu dolů, sklopil uši a třásl se.
A třásl se celou dobu, kdy jsem u něho byl. A já jsem mu říkal: "Tys o mě chytl úplně špatnou
představu! Já jsem ti zachránil život!" Ale ten kůň viděl jediné: "Tys mě málem zabil!" Ale já jsem mu
zachránil život, protože jinak by už bylo po něm. A já jsem toho koně nenutil, aby tak vyváděl, mohla
za to jeho divoká přirozenost, která ho nutila vzepřít se a způsobila mu všechny ty problémy
a trauma. Říkám to, protože jsem tomu koni říkal: "Víš, já jsem opravdu hodný a milý člověk, ty mě
neznáš! Já jsem se ti nesnažil ublížit." Ale po celou dobu, co jsem ho měl, tak jakmile mě uviděl, tak
se začal třást.

Víte, v Bibli jsou zapsané některé věci, které Bůh udělal, ale lidé neporozuměli, proč je udělal.
Nechci se předbíhat, ale jen zmíním, že když Bůh dal Zákon, který začal trestat hřích a způsobil
spoustu negativních věcí, které jsou v Bibli zapsány, tak to bylo kvůli naší divoké přirozenosti. Bůh
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musel něco udělat, jinak by se lidi sami zničili. A i když Zákon nebyl tím nejlepším řešením a Boží
nejlepší vůlí, tak to bylo lepší, než nic. Bůh musel něco udělat, aby krotil lidstvo, protože jsme byli
na cestě ke zkáze. Takže byl dán Zákon a kvůli zákonu lidé umírali, a proto ve Starém zákonu
vidíme Boží hněv, anděl tam zabíjí lidi a podobně. A lidé z toho získali dojem, že Bůh je přísný,
naštvaný a zahořklý Bůh.

Ale Písmo v 1 Janovi 4:8 říká, že Bůh je láska! Bůh JE láska. Láska není jen něco, co by Bůh
měl, Bůh JE láska. To znamená, že Láska je Jeho přirozenost, láska je Boží srdce. Někdo hned
namítne: "Ale pokud je Bůh láska, jak to že udělal tohle?" A právě to se vám pokusím vysvětlit.
Ukáži vám, že Bůh je stále stejný a že se od Genesis až do dnes nezměnil. Stačí se na to podívat
ve správné perspektivě.

Opět připomínám, že satan sice vzal věci z Bible, ale převrátil je, stejně jako zde v Genesis.
Satan zde říká, že Bůh nechce, aby z toho stromu jedli, protože nechce, aby byli jako On. Ale
pravda je, že oni už byli jako Bůh! Bůh jim nezakázal jíst z toho stromu, protože by měl potřebu jim
něco zakazovat, nebo že by jim chtěl ublížit, ale aby je požehnal a ochránil. Ale satan to převrátil
a Boha pomlouval a obviňoval. A dnes dělá úplně to samé. A bratři a sestry, věřím, že většina lidí
zde, má špatné pojetí Boha a toho, kdo Bůh je. Pokud byste věděli, jak moc vás miluje, tak by vaše
víra fungovala skrze lásku a vaše víra by byla obrovská.

Byl jsem dnes na golfovém turnaji, a jak jsme hráli, tak jsem se bavil s lidmi a tři mi řekli: "Já
jsem se do Boha tak zamiloval. Miluji Ho víc, než jsem ho kdy miloval. Vůbec jsem netušil, že je tak
úžasný!" Většina lidí neví, jak moc nás Bůh miluje. A nejvíc za to může neporozumění věcem, které
jsou v Písmu napsané. Aby Boží Slovo fungovalo, tak ho musíte správně rozdělovat. Satan používá
Písmo proti vám. Satan citoval Písmo i Ježíši, když byl na hoře pokušení. Satan bude Písmo
převracet, a pokud znáte Písmo jenom trochu, tak můžete mít pěkné problémy. Potřebujete Boží
Slovo znát a správně ho rozdělovat.

Budu s vámi sdílet věci o Boží dobrotě a ukážu vám, proč bylo období, kde bylo tolik Božího
hněvu a trestu. Pokud to uvidíte, tak to způsobí velkou změnu ve vašem životě a ve způsobu, jakým
k Bohu přicházíte.

Najděte si 2 Královskou, 1. kapitolu. Prvně chci ukázat na rozdíly, mezi Starou a Novou
smlouvou. Je smutné, že většina lidí nestuduje Bibli dobře. Neříkám to, abych někoho kritizoval, ale
říkám, že prostě Boží Slovo moc neznáme a potřebujeme se v některých základních věcech
upevnit. Ukážu vám, že je rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Pro většinu lidí je rozdíl
mezi Starým zákonem a Novou smlouvou pouze oddělující stránka v jejich Bibli. Ale mezi nimi je
obrovský rozdíl a nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu dohromady. Ježíš u toho používá
příklad, že nemůžete dávat nové víno, do starých měchů a nemůžete dávat novou záplatu na staré
šaty. Tam mluví o tom, že nemůžete míchat Starou a Novou smlouvu. Ty smlouvy nejsou
kompatibilní/slučitelné. Ale běžný křesťan to všechno smíchá dohromady a jediným rozdílem pro něj
je ta oddělovací stránka v Bibli. Stále se totiž snaží žít podle přikázání/pouček Staré smlouvy.

Ukážu vám ze Staré smlouvy věci, které jsou v Nové smlouvě absolutně nepřijatelné. |~ Zde
v 2 Královské 1 je zaznamenáno, jak Achaziáš po pádu onemocní a pošle posly, aby se zeptali
Baal-zebúba, boha Ekrónu, jestli se z této nemoci zotaví. Bůh pošle Eliáše, aby jim šel naproti
a vyřídil jim, že král zemře, protože se chtěl dotazovat cizích bohů. Achaziáš na Eliáše pošle velitele
s 50 bojovníky, aby ho přivedli. Když tam velitel s vojáky dorazí, tak Eliáš prohlásí: "Jestli jsem Boží
muž," odpověděl Eliáš veliteli, "tak ať z nebe sestoupí oheň a pohltí tě i těch tvých padesát." Vtom
z nebe sestoupil oheň a pohltil velitele i s jeho padesáti." A král opět pošle velitele s 50 vojáky
a situace se opakuje. Král potřetí pošle dalšího velitele a 50 vojáků a jejich velitel před Eliášem
padne a prosí ho, aby ušetřil jejich životy. Eliášovi se ukáže anděl a řekne mu, ať jde s nimi a Bůh
ho ochrání. |
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Eliáš vůbec nemusel svolávat oheň, ale takhle to ve Starém zákonu bylo. Ve Starém zákonu
vidíte hněv, soudy a tresty, které ale nejsou v Nové smlouvě přípustné. Podívejte se do Lukáše
9 a ukážu vám příklad s Ježíšem. Pokud si vzpomínáte, tak v Lukáši 4 už Ježíš sloužil ženě
u studny v Samaří, a uvěřila ona i celé město. Takže Ježíš už v té oblasti dříve sloužil, ale když byl
na cestě do Jeruzaléma, tak je tam napsané, že ho někde nepřijali. Lukáš 9:52-53 Poslal tedy
před sebou posly a ti šli a vstoupili do samařské vesnice, aby pro něj vše připravili. Ale tam ho
nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k cestě do Jeruzaléma.

Tohle je důležité, protože Ježíš už předtím v té oblasti sloužil a přijali Ho. Ale zde je speciálně
napsané, že Ho nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k cestě do Jeruzaléma. A bylo to
z následujícího důvodu - Samařané a Židé se vzájemně nenáviděli. Samařané byli směsicí ras
a původem pohanské obyvatelstvo, které přijalo věci z židovské víry, a proti nim se postavili
farizeové, kteří odmítli všechny se smíšeným manželstvím a ty, kteří uctívali Boha a zároveň
pohanské modly. A v průběhu století se to dostalo do bodu, kdy už spolu ani nemluvili a nenáviděli
se. Říkám to, protože Samařané Ježíše předtím přijali, ale nyní, když viděli, že jde do Jeruzaléma,
aby slavil svátek s židy, kteří byli jejich nepřátelé, tak tam Ježíše nepřijali.

Je to důležité, protože odmítnout Ježíše bylo mnohem horší, než s čím se setkal Eliáš. Eliáš
nemusel z nebe svolávat oheň a zabít 102 lidí, protože Bůh Eliáše chránil a staral se o něj. Ale Ježíš
byl Boží Syn, byl bez hříchu a odmítli ho z rasistických a náboženských předsudků. Tohle bylo
absolutní odmítnutí, protože oni věděli, kdo Ježíš byl. Tohle bylo vážnější, než Eliášova situace.
A podívejte se, co se dělo dál. Verš 54 Když to tedy viděli jeho učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane,
chceš, ať řekneme ohni, aby sestoupil z nebe a pohltil je, jako to udělal i Eliáš?" Oni se odkazovali
na 2 Královskou a chtěli svolat oheň z nebe a zabít všechny lidi, kteří odmítli Božího Syna. A jak
na to Ježíš reagoval? Verš 55 Ale on se obrátil a pokáral je slovy: "Vy nevíte, jakého jste ducha.
Neboť Syn člověka nepřišel lidské duše zahubit, ale spasit." Šli tedy do jiné vesnice.

Ježíš zde Jakuba a Jana napomenul, že se snažili kopírovat, co udělal Eliáš. Chtěli se zachovat
jako Starozákonní prorok Eliáš a byli napomenuti. Dovolte mi říct - některé z vás to možná bude
šokovat - pokud by zde byl Ježíš fyzicky přítomen v Eliášově době, potom by ho Ježíš za svolání
ohně také napomenul. To totiž nevyjadřuje Boží srdce. Znamená to, že Eliáš zhřešil? Ne, protože to
bylo možné ve smlouvě, pod kterou se Eliáš nacházel. A takových věcí najdete ve Starém zákonu
spoustu. Říkám to, abych vám ukázal, že je rozdíl mezi tím, jak Bůh tehdy jednal s lidmi a jak s nimi
jedná teď. A pokud se vracíte do Starého zákona a snažíte se používat Starozákonní principy
a jednat s lidmi podle Starozákonních principů, tak potom nereprezentujete Boha [správně]. Ježíš by
vás pokáral úplně stejně, jako pokáral Jakuba a Jana. Říká jim: "Vy nevíte, jakého jste ducha!"
Někdo může ukázat do Bible a říct: "Ale to je přece v Bibli napsané!" Ano, ale pod jinou smlouvou.
Mezi těmi smlouvami je rozdíl.

Budu se tomu pravděpodobně věnovat víc, takže nebudu zabíhat do podrobností, ale dám vám
malou ochutnávku, co budu mluvit o přímluvě. Mojžíš se v Exodu 32 modlí a říká Bohu: "Čiň
pokání/změň smýšlení a odvrať se od svého hněvu." Mojžíš říká Bohu, aby činil pokání/změnil
smýšlení. Ale ještě zajímavější je, že v Exodu 32:14 říká, že Bůh činil pokání. Mojžíš řekl Bohu, ať
činí pokání, a Bůh ho učinil. Víte ale, že v Nové smlouvě - 1 Timoteovi 2:5 je napsané, že je jediný
prostředník mezi Bohem a člověkem, člověk Ježíš Kristus? V Galatským 3 je napsané, že Mojžíš byl
prostředník, který stál mezi rozhněvaným Bohem a židy. Mojžíš za ně prosil, přimlouval se, aby se
Bůh odvrátil od svého hněvu a Bůh ho vyslyšel. Mojžíš zde byl prostředník. Když se jednalo
o Sodomu a Gomoru, tak tam byl prostředníkem Abraham, který za ně prosil. Uslyšíte, že lidé se
na tyto příklady odkazují a staví na tom, jak se máme modlit a přimlouvat. "Ó Bože, odvrať se od
svého hněvu na Ameriku a nesuď Ameriku kvůli našim hříchům." A odkazují se na ty místa v Bibli,
jako na vzor. Ale 1 Timoteovi 2:5 říká, že v Nové smlouvě je pouze jediný prostředník.

Mojžíš byl prostředníkem, Abraham byl prostředníkem, David byl prostředníkem, a fungovalo to,
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protože byli pod jinou smlouvou a Ježíš ještě nepřišel. Takže oni se takto mohli přimlouvat, ale
pokud byste se dnes chtěli modlit jako Mojžíš anebo David a podobně, tak se snažíte zaujmout
místo, které nyní patří pouze Ježíši. Pokud byste se tak modlili, tak byste byli antikristové. Další
příklad je v Žalmu 51. Najděte si to. Zde se modlí David a je spousta podobných Žalmů, nemám čas
všechny procházet. V Žalmu 51 David činí pokání ze svého hříchu s Bat-šetbou a z vraždy jejího
manžela. Říká zde věci jako: Žalm 51:9-14 Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě,
a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, kterés zdeptal. Skryj
svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov
v mém nitru pevného ducha! Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého Ducha mi neber! Vrať mi
veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha.

Víte, že David se tohle mohl modlit, protože Ježíš ještě nepřišel? Ale my se už takto modlit
nemůžeme! Tohle je urážení Boha. Někteří z vás se na mě teď díváte opravdu zajímavě. Slyšeli jste
někdy písničku: "Stvoř ve mně srdce čisté, ó, Bože, a Ducha přímého obnov v nitru mém. Jen mne
nezamítej od tváře své, Bože, Ducha Svatého neodnímej"? Tohle se dneska v církvi zpívá a je to
urážka Ježíše. Někdo se zeptá: "A co je na tom jako špatně?" - Bible říká, že když se znovu
narodíte, tak Bůh vezme vaše kamenné srdce a dá vám místo něj masité. Pokud jste znovuzrození,
potom již máte stvořené nové srdce! A pokud se to modlíte s výjimkou znovuzrození, čili pokud jste
již znovuzrození, tak to je proti zjevení Nové smlouvy. Navíc v Nové smlouvě Bůh říká: "Jsem
s vámi neustále až do konce světa." [Matouš 28:21] A v Židům 13 je napsáno, že nás Ježíš nikdy
neopustí ani nezanechá. Takže pokud se budete modlit: "Ó, Pane, neodnímej ode mě Ducha
Svatého." Jak by ho od vás mohl odejmout? Přísahal sám při sobě, že vás nikdy neopustí ani
nezanechá. Je naprosto špatně modlit se: "Ó, Bože, neopouštěj mě!" To znamená, že nemáte
zjevení Boha. Pokud patříte mezi lidi, kteří se modlí: "Ó, Pane, prosíme Tě, abys dneska přišel a byl
dnes s námi.", tak se modlíte špatně. Někdo namítne: "Ale co je na tom špatně?" - Bůh řekl: "Nikdy
vás neopustím!" Bůh řekl: "Kde se sejdou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich." Proč
byste Boha prosili, aby přišel a byl s vámi, pokud řekl, že je vždycky s vámi, že vás neopustí ani
nezanechá?

A proč se vlastně modlíme hloupé modlitby jako: "A Bože prosíme tě, buď s námi jak teď
odcházíme..." Jaká hloupá modlitba! Jak ji má Bůh jako vyslyšet? Má vás opustit a zase se vrátit,
aby vás vyslyšel? Vidíte? Nemáme o Bohu správné porozumění.

Mluvil sem dnes večer s jednou ženou, která s Pánem 3 roky prožívala skvělé věci, ale nyní už
nic necítí. A byla jednou z těch lidí, kterým jsem říkal: "Potřebuješ přestat žít/řídit se podle pocitů.
Koho zajímá, jaké máš pocity?" - "Ale já chci Boží přítomnost cítit." - Potřebujete přestat vyvyšovat
pocity nad Boží Slovo! Potřebujeme se dostat na místo, kdy se řídíme/žijeme podle toho, co říká
Boží Slovo: "On nás nikdy neopustí ani nás nezanechá." A pokud vás napadá: "Já vím, že to Slovo
říká, ale já prostě Boha necítím..." - Tak potom potřebujete přestat vyvyšovat své pocity nad Boží
Slovo. Potřebujete se začít řídit podle Božího Slova. A stejně se najdou lidé, kteří se modlí a prosí
Boha, aby šel s námi. Modlí se: "Bože, vztáhni prosím svoji ruku a uzdrav tohoto člověka." - Přitom
Bible v 1 Petrově 2:24 říká: "Jeho ranami jsme byli uzdraveni!" Již je to hotové. On poslal svoje
Slovo a uzdravil je. Stejná moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých, už žije ve vás. A lidé se
klidně modlí: "Bože, dotkni se mě prosím.", nebo: "Dej mi více víry." - Stejně prosili i učedníci
a Ježíš jim říká, že nepotřebují více víry, že potřebují použít, co už mají. Je špatně modlit se a prosit
za více víry. Je napsané, že každému byla dána [stejná] míra víry. [Římanům 12:3] A Pavel říká:
"Život, který nyní žiji, žiji vírou Ježíše Krista." [Galatským 2:20] Pokud měl Pavel míru víry Syna
Božího, potom i vy máte víru Božího Syna.

Dnes večer za mnou přišla jedna žena a říká: "Modlím se, abych měla takovou víru, jako máš
ty." A já jí říkám: "Ale ty ji máš! Už ji máš, jenom nevíš, co máš." Ve Filemonovi 1:6 je napsané: "aby
se sdílení tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás v Kristu Ježíši." Máte
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Boha úplně stejně jako já nebo kdokoliv jiný. Máte stejnou míru víry, moci a pomazání, jako měl
Ježíš, protože Kristus je ve vás! Je úplně mimo pořádat shromáždění dvojnásobného pomazání.
Nevím, kolik z vás někdy bylo v letničních církvích, ale oni mají večery dvojnásobného pomazání.
"Přijďte a pomažeme vás olivovým olejem, který pochází z Jeruzaléma... A když vás ještě polijeme
vodou z Jordánu, tak budete mít dvojnásobné pomazání Ducha Svatého..." - To je nesmysl.
Nemůžete mít všeho dvojnásobek. Je napsané, že v Kristu v nás přebývá veškerá Boží plnost
tělesně. Jak chcete mít dvojnásobek? Někdo namítne: "Ale Elíša měl dvojnásobek pomazání, co
měl Eliáš." - Ano, to je pravda, Eliáš byl ve Staré smlouvě a měl pouze malý díl pomazání. Ve vás
ale žije veškerá Boží plnost!

Když Eliáš svolal z nebe oheň, když se modlil, aby pršelo, když předběhl vůz, když vzkřísil toho
chlapce z mrtvých a udělal všechny ty věci, tak měl pouze malou část toho, co v sobě máme my! Co
máme my je větší, než co měl Eliáš! Je to větší, než co měl Elíša! Někdo opět namítne: "Ale já to
nevidím." - Ale to neznamená, že to nemáte! To jen znamená, že jste se nenaučili, jak to uvolnit.
Odpověď na to je zase ve Filemonovi 1:6, že "sdílení" - to slovo sdílení znamená sdílení,
komunikaci nebo uvolnění vaší víry se stane "efektivním" - to znamená, že začne fungovat - skrze
poznání všeho dobrého, co je už ve vás v Kristu Ježíši. Tělo Kristovo jako celek říká: "Ó, Bože, jsem
nic, nic nemám, ale ty můžeš udělat všechny věci, dotkni se mě, udělej v mém životě něco, ó, Bože,
dej mi něco..." Pokud se takto modlíte, tak už to je nevíra! Protože Bible říká, že to již máte! Již jste
požehnáni veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. [Efeským 1:3] Už vám
byla dána všechna moc a autorita. [Matouš 10:1]

Už je dokonáno, ale my se stále modlíme, jako lidé ze Starého zákona, a nerozumíme rozdílu,
mezi Starou a Novou smlouvou, a potom se divíme, proč se nedějí věci, které dělal Eliáš a podobně.
To protože oni používali, co měli, ale my nevěříme, že bychom něco měli a prosíme Boha, aby nám
dal víc. "Ó, Bože, dej mi víc víry!" - Nepotřebujete víc víry! Už máte stejnou víru, jakou používal
Ježíš! Vaše víra je víra Ježíše Krista! Galatským 2:16 říká, že jste zachráněni/ospravedlněni
Kristovou vírou, není tam vírou v Krista, ale Kristovou vírou. Bůh vám doslova dal Jeho víru, abyste
se jí znovuzrodili. Máte všechno, co potřebujete, ale my neuznáváme/nepoznáváme, co už máme.
Protože znovu - my máme Starozákonní myšlení, kdy voláme a prosíme Boha, aby přišel, dotkl se
lidí a dělal věci.

Ve Starém zákonu Bůh řekl lidem, aby šli a zabili všechny muže, ženy, děti a dobytek, cokoliv
co dýchalo, ať zemře. Dneska doufám všichni chápou, že v Nové smlouvě takto nejednáme. Víte, že
pokud vám pod Zákonem vaše děti zlořečili, tak jste je vzali před starší a oni je pokárali, a pokud to
udělali znova, tak jste je museli ukamenovat? A rodiče museli hodit první kameny. Většina z nás by
byla mrtvá! Ale my nezabíjíme svoje děti, když jsou neposlušné. Ale proč to vlastně neděláme?
Vždyť je to napsané v Bibli, ne? Je to přece přikázání, a pokud ho neplníte, potom jste viní. Takže
proč to dnes už neděláme? Protože ve Staré smlouvě se lidé nemohli znovu narodit. Nemohli být
vysvobozeni.

Jediný způsob, jak se vypořádat s lidmi posedlými démony - což byli lidé, o kterých jim Bůh řekl,
aby šli a zabili všechny včetně zvířat - to bylo, protože ti lidé byli vydáni démonickým věcem. Měli
zabít i zvířata, protože bylo běžnou praxí, že lidé měli sex se zvířaty. Tehdy byla běžná
homosexualita, bestialita, muži i ženy měli sex se zvířaty, byli posedlí démony a nemohli být
osvobozeni, protože nemohli být znovu narozeni a nebyla zde moc Ducha Svatého. Takže to bylo
něco, jako je pro naše tělo rakovina. Dneska vám kvůli ní doktoři odstraní zasažené části těla.
A i když si můžeme myslet, že odstranit část těla je krutá věc, tak je to pokus zachránit celé tělo.
Lidská rasa začínala být přemožená démonicky posedlými lidmi, kteří se vydali démonickým
praktikám a obětovali i své děti jako oběti démonickým bohům. Bylo to jako rakovina a jediný
způsob, jak s tím pod Starou smlouvou šlo něco udělat, bylo to zabít. To byl jediný způsob, jak
démonům zabránit jednat skrze lidi. Ale v Nové smlouvě se můžete znovu narodit. Můžete být
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změněni, být vysvobozeni. Takže dnes už své děti nezabíjíte, když si pustí ústa na špacír. Amen?

1 Samuelova 15:23 Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích
bůžků. Zde je přirovnán vzdor a svéhlavost k nepravosti a modlářství a je to démonické. Takže
pokud byl ve Starém zákonu někdo vzpurný, tak musel být zabit. To byl jediný způsob, jakým se
zbavit démonického ducha, který to způsoboval. Dnes se lidé mohou znovuzrodit, můžou být
vysvobozeni a dnes už nikoho nezabíjíte. Ježíš všechno změnil. Dal jsem vám zde spoustu
příkladů, ale průměrný křesťan čte Starý zákon a věří, že podle něj máme žít.

Mezi Starou a Novou smlouvou je rozdíl. Může to vypadat, že Stará smlouva ukazuje Boha jako
tvrdého, zlého a plného hněvu. A Bůh je svatý, určitě má moc a soud se blíží, ale tohle není
skutečná Boží přirozenost. Bůh se nechtěl ukázat takovým způsobem. Budu o tom mluvit podrobněji
později, ale zamyslete se nad následujícím. Pokud by skutečná Boží přirozenost byla taková, tak
proč tak nejednal s Adamem a Evou od počátku? Proč by čekal 2000 let, než dal Zákon a začal lidi
trestat? Protože skutečnou Boží přirozeností je láska. A když Adam s Evou zhřešili, tak namísto, aby
je Bůh potrestal, tak jim udělal oděv z kůže, aby zakryl jejich hanbu, a stále s nimi měl obecenství.
Stále je miloval. Trošku se ale předbíhám.

Římanům 5:8-12 Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci,
Kristus zemřel za nás. Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše
skrze něho zachráněni před hněvem. Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme
s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni
jeho životem. A nejen to, ale chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista, skrze
něhož jsme nyní přijali smíření. A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze
hřích smrt... - Kéž bych měl čas tohle vysvětlit, protože tomuhle nerozumí většina lidí. Lidi si myslí,
že Boha naštvalo, co jste udělali vy. Myslí si: "Já jsem udělal tohle a Bůh je na mě teď naštvaný..." -
 Ale Boží hněv je proti hříchu, který na svět přišel skrze jednoho člověka! Ne kvůli vašim činům.
Boha nehněvají vaše činy, ale hřích lidstva - hříšná přirozenost. Kdybych měl čas vám to vysvětlit,
tak to slovo pro "hřích" je v knize Římanům použito asi 43x v jednotném čísle a pouze jedenkrát
v množném. Hřích v jednotném čísle, nemluví se o hříších - o věcech, které děláte. Mluví se
o hříšné přirozenosti, kterou jste zdědili, a ta hříšná přirozenost na svět přišla skrze jednoho
člověka. Vy jste se už hříšníci narodili. Není to tak, že byste zhřešili a tím se stali hříšníci, ale už jste
se narodili s hříšnou přirozeností a proto jste hřešili.

Když dám výzvu, kdo chce Ježíše učinit svým Pánem, tak lidi vedu v modlitbě a opakují
po mně. Říkám: "Otče, lituji mého hříchu." - v jednotném čísle, ale lidé vždycky řeknou: "hříchů" -
 množné číslo. A pokračuji: "Ale věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil můj hřích." - opět jednotné
číslo. A lidé opakují: "Věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil moje hříchy." Ale hříchy nejsou ten
problém. Problém je hříšná přirozenost a hříšná přirozenost se na svět dostala skrze Adama. Že jste
hřešili pouze potvrzuje a svědčí o tom, že jste měli hříšnou přirozenost. Vaše hříchy nezpůsobili, že
byste měli hříšnou přirozenost, ale vaše hříšná přirozenost způsobila, že jste hřešili. A pokud byste
tomuto porozuměli, tak to úplně změní váš vztah s Bohem.

Římanům 5:12 A proto, jako skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt {ne
skrze hříchy, ale skrze hřích}, tak také smrt přešla na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili... - to
slovo "zhřešili" už mluví o vašich skutcích. Ty hříšné skutky vypůsobila hříšná přirozenost. Mluví
o tom Římanům 7. kapitola. Verš 13 hřích byl totiž na světě už před Zákonem, ale když není Zákon,
hřích se nepočítá. - Jaký radikální výrok! Hřích se nepočítá, když není Zákon. To slovo "počítat" se
dnes moc nepoužívá. Sice používáme ten pojem, ale ne to slovo. Je to účetnický pojem, který
znamená "zaznamenat" nebo "přičítat vám". Například, pokud použijete kreditku, tak tehdy jim
neplatíte, ale dáváte jim na kartě informaci, a oni vám to započítají. A pokud si myslíte, že to tak
není, tak až přijde účet za kreditku, tak ho neplaťte. Řekněte jim, že jste to už zaplatili, že jste jim
přece dali kreditku. Ale vy jste to ještě nezaplatili, pouze vám to započítali a musíte potom zaplatit
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účet. Tohle znamená to slovo "počítat". A zde je napsané, že Bůh nepočítá/nezaznamenává hřích,
když není Zákon. Pokud si to přečtete v kontextu, tak to mluví o době, než byl dán Mojžíšův zákon,
který přišel 2000 let po pádu člověka. Bůh lidem nepočítal přestoupení 2000 let. Bůh lidem 2000 let
nezaznamenával hříchy a jednal s lidmi podle milosti a lásky. Bůh lidi nesoudil ani je netrestal. Tohle
je v protikladu s tím, co většina z nás byla učena, a co jsme si z náboženství odvodili.

Najděte si Genesis 3 kapitolu, kde Adam s Evou zhřešili. Průměrný člověk věří, že zde byl svatý
Bůh a člověk najednou padl, přestal být svatý a svatý Bůh nemohl s nesvatým člověkem nic mít,
takže Bůh člověka poslal ven ze zahrady, ze své přítomnosti, protože nyní byla mezi Bohem
a člověkem obrovská propast. Ale Římanům 5:13 říká něco jiného - dokud nebyl Zákon, tak Bůh
nedržel hřích proti lidem a nepočítal jim ho. Pozorně se sem do Genesis 3 podívejte. Tohle je už
po jejich hříchu, poté, co jim Bůh udělal oděv z kůže, aby zakryl jejich nahotu. Genesis 3:22 I řekl
Hospodin Bůh: Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nevztáhne ruku, aby
vzal a jedl také ze stromu života a žil navěky! 23Proto Hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady
Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. - Verš 23 říká "proto" a to znamená "tohle je ten důvod,
proč". Když narazíte na slovo "proto", musíte se podívat, proč tam je. Vztahuje se vždy
k předchozímu textu.

Takže Bůh poslal člověka ze zahrady, protože nechtěl, aby vzali a jedli ze stromu života a žili
navždy. Tohle nebyl trest, tohle bylo milosrdenství! Někdo si řekne: "Ale Bůh způsobil, že umíráme,
protože jsme najednou neměli strom života." Problém je, že jsme už byli hříšníci, že jsme už měli
hříšnou přirozenost a odplata za hřích je smrt. [Římanům 6:23] Umíte si představit, že byste navždy
žili v těle, které by mělo třeba Downův syndrom? Umíte si představit člověka, který nemůže nikdy
zemřít, ale je mentálně nebo fyzicky postižený? Nebo člověk, s nějakou bolestí, zmrzačeními,
slepotou, hluchotou a všemi možnými problémy, které postihly lidstvo? Umíte si představit, že byste
nemohli zemřít a žili s tím navždy? Umíte si představit, že by třeba Hitler žil věčně? Nebo třeba
Mussolini, Sadám Husajn a další? Umíte si představit, že byste je nemohli zabít? Že by právě teď
žili všichni krutovládci se svými armádami? Umíte si představit, jak by to na Zemi vypadalo? Jakkoliv
se zdá smrt špatná, tak je smrt lepší, než žít navždy v hříšném stavu.

Viděl někdo z vás film "Tajemství nesmrtelných"? Mně se líbil. Je to o lidech, kteří pili
z nějakého pramene a nyní jsou nesmrtelní. Ta rodina byla naživu kolem 300 let. Mohli jste je
zastřelit, pověsit, prostě cokoliv, ale nemohli zemřít. Setká se s nimi jedna dívka a zamiluje se do ní
mladík, kterému je přes 200 let, ale vypadal na 18, a chce si ji vzít, akorát jí musí sdělit svoje
tajemství. A v tom filmu bylo ukázané, že žít navždy v hříšném a porušeném světě se všemi
problémy, je trápení. Pokud by nebylo žádné nebe, kde dostaneme nová, oslavená těla, kde bude
všechno napraveno... Ale my bude mít nové nebe a novou zemi, kde nebude žádná špatnost,
nebude tam zlo, trápení, pláč ani slzy. Skrze Ježíše nás čeká něco mnohem lepšího, než tento
život. Takže i když po smrti netoužíte, nechcete zemřít, tak nás čeká něco mnohem víc, než tento
život. Bůh to věděl a bylo milosrdenství, že poslal Adama s Evou ze zahrady a zabránil jim jíst ze
stromu života, aby žili navždy v hříšném a porušeném těle. To nebyl Boží soud a trest, ale Boží
milosrdenství!

Lidé si automaticky myslí, že Bůh člověka vykopl ze své přítomnosti, ale to není pravda. Bůh je
pouze z milosrdenství vzal od stromu života, protože najednou žili život hluboko pod úrovní, než
pro kterou je Bůh stvořil. Bůh měl v plánu něco lepšího a nechtěl, abychom žili navždy v hříšném
a porušeném těle. A ve 4. kapitole je to vidět. Genesis 4:1-5 I poznal člověk svou ženu Evu a ta
otěhotněla a porodila Kaina. Řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Dále porodila jeho bratra
Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain
přinesl z plodů země obětní dar Hospodinu. I Ábel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého
stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin shlédl na Ábela a na jeho obětní dar, ale na Kaina
a na jeho obětní dar neshlédl. Kain vzplanul velikým hněvem a jeho tvář opadla.
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Zeptám se vás - kde Kain s Ábelem vzali, že budou obětovat? V Písmu není nikde napsané, že
by jim to Bůh přikázal. Někdo může ukázat na třetí kapitolu, kde Bůh zabil zvíře a udělal jim oděv, že
to byl předobraz a symbol obětování, takže to mají odtud. Je to možné, ale Kain přinesl plody země,
takže to určitě ze zabití toho zvířete nevzal. Když se ale podíváte do Leviticus, tak tam je přikázání,
že musíte přinést prvotinu z úrody. Někteří lidé říkají, že Bůh přijal Abelovu oběť, protože Ábelova
oběť byla "krvavá", ale Kainova byla ze země. Ale v Leviticus je přikázané, aby lidé obětovali plody
země. A v Židům 11 je napsané, že Ábel vírou obětoval lepší oběť. Nevěřím, že šlo o druh oběti,
protože později to bylo přikázáno. Byla to skutečnost, že Ábel obětoval vírou, ale Kain pouze
z povinnosti. Kde vůbec vzali, že by něco takového měli dělat? Nemohli to mít z toho, že Bůh zabil
zvíře kvůli kůži. Pokud si to pročtete tak uvidíte, že Bůh s nimi mluvil slyšitelným hlasem. A logická
odpověď je, že Bůh jim o tom prostě řekl. Jinými slovy - Když lidé zhřešili, tak Bůh s nimi nepřestal
mít obecenství. Nevykopl je a nevykašlal se na ně. Stále s nimi chodil a mluvil s nimi. A když
obětovali, tak Bůh nějakým způsobem ukázal přijetí Ábelovy oběti a odmítnutí Kainovy. Nevíme, jak
to přesně vypadalo, možná Bůh pohltil oběť ohněm, jako na jiných místech, anebo promluvil
slyšitelným hlasem, protože v této kapitole k nim slyšitelným hlasem mluví.

Bůh byl stále v přátelství a obecenství s lidmi. Bůh ze své strany vztah s člověkem nepřerušil.
Bůh jim nepočítal jejich hříchy. I po pádu člověka byl k lidem stále milostivý. Pokračujme ve čtení.
Genesis 4:6 Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? - Zde Bůh ke
Kainovi mluví slyšitelným hlasem a Kaina to vůbec nepřekvapilo. Tohle opět ukazuje na to, že byl
zvyklý slyšet Boží hlas. Verš 7 Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš
jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!"
A když byli na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se
Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?" - Představte si to. Kain
právě zabil svého bratra Ábela. Je to poprvé, kdy byl na Zemi někdo zavražděn. Pro nás je těžké si
to představit, protože jsem viděl statistiku, že průměrné dítě, které právě dokončilo střední školu,
vidělo za svůj život v televizi sto padesát tisíc brutálních vražd. Ale tehdy nikdo žádnou vraždu
neviděl. Kain nebyl v žádném případě nijak "otupený". Zabil svého bratra, a zatímco měl krev
na svých rukách, tak Bůh promluvil slyšitelným hlasem: "Kaine, kde je tvůj bratr?" A Kain si schová
ruce za záda a bezostyšně Bohu lže: "Jak to mám vědět? Jsem snad strážcem svého bratra?"

Představte si, že byste právě někoho zabili, že byste byli první, kdo kdy někoho zabil,
a najednou by se ozval slyšitelný hlas z nebe, který říká: "Co jsi to udělal?" Většina z vás by
na místě zemřela. Ani by vás nemuseli soudit, prostě byste zemřeli na infarkt. Ale Kain zde Bohu lže
a ani nemrkne okem. Víte, na co to ukazuje? Ukazuje to na všednost. Kain nebyl v šoku, že slyší
Boží hlas. Nebylo to pro něj nic neobvyklého. Tohle ukazuje, že Bůh stále s člověkem chodil, mluvil
a sdílel se s ním. Ve verši 16 je napsané, že Kain odešel z Boží přítomnosti. Jak by z ní mohl odejít,
pokud by ji neměl? Nemůžete opustit něco, co jste neměli. Pokud byste zde nikdy nebyli, tak z této
místnosti nemůžete odejít. Aby Kain mohl opustit Boží přítomnost, tak ji musel mít.

Dal jsem vám čtyři různé věci, které ukazují, že Bůh neposlal Adama pryč ze zahrady, aby
s člověkem přestal mít společenství, ale Bůh měl s lidmi nadále společenství, mluvil k lidem
slyšitelným hlasem a komunikoval s nimi. Bůh lidstvo neodřízl. Jejich hřích sice měl následky a Bůh
je poslal pryč ze zahrady, aby nejedli ze stromu života a nežili navždy v hříchu. Jejich hřích měl
následky, ale Bůh lidi stále miloval, nebylo to tak, že by je nenáviděl. Naopak namísto, aby potrestal
prvního vraha na Zemi, tak Kaina označil. Protože Kain říká: "Teď mi každý půjde po krku..." A Bůh
měl s prvním vrahem slitování, označil ho a řekl: "Pokud se někdo Kaina dotkne, tak jeho smrt
pomstím sedmkrát." Bůh prvního vraha chránil, neschvaloval vraždu, ale byl plný milosti, nepočítal
jim jejich hříchy. Hřích měl následky, nemůžete se praštit kladivem do prstu, aniž by to bolelo, ale to
neznamená, že tu bolest způsobil Bůh. Život s hříchem má následky, ale Bůh je netrestal, Bůh jim
prokazoval milosrdenství.
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Později, ve stejné kapitole, Genesis 4:23 se mluví o Lámechovi. Lámech byl první, kdo měl více
manželek. Ježíš říká, že Boží vůle nikdy nebyla, aby měl někdo více manželek. Bůh chtěl, aby jeden
muž měl jednu ženu. Lámech měl dvě ženy a Bůh ho za to nepotrestal. Bůh ho stále miloval.
Genesis 4:23 I řekl Lámech svým ženám: Ádo a Silo, slyšte můj hlas! Ženy Lámechovy,
naslouchejte mé řeči! Neboť jsem zabil muže za svou modřinu, chlapce za svůj šrám. Lámech zde
říká, že někoho v sebeobraně zabil. Říkal si, že jeho vražda je více ospravedlnitelná, než ta
Kainova. Takže ve verši 24 říká: "Jestliže Kain bude pomstěn sedminásobně, Lámech
sedmdesátisedminásobně." Lámech zde vlastně říká, že když Kainovy vražda prošla a Bůh tehdy
řekl, že kdo by Kaina potrestal, tak toho Bůh potrestá sedminásobně, tak mě Bůh pomstí 77x. Víte,
co je na tom špatně? Že tohle Bůh neřekl, tohle řekl Lámech. Lámech si myslel, že jeho vražda je
ospravedlnitelnější než Kainova, takže předpokládá, že pokud vražda prošla Kainovi, tak mu
každopádně, protože si ochranu zaslouží více, než Kain.

Písmo říká v 1 Korintským 10:12 [ti,] kteří doporučují sami sebe: tím, že se měří jen podle sebe
a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. A přesně tohle lidé neustále dělají. Ukazují na druhé:
"Podívej se, co udělal tamten, a prošlo mu to. Stále se mu daří, lidé ho respektují." Ještě
před padesáti lety byla homosexualita považována za špatnou a lidé se jí nechlubili. Nebyly žádné
průvody/demonstrace, nikdo by se neodvážil. Homosexuálové sice existovali, ale přinejmenším se
za to styděli. Ale dneska, poté, co některé filmové hvězdy, fotbaloví hráči a politikové přiznali, že
jsou homosexuálové, tak homosexualita ztratila svoji hanbu, protože lidé se srovnávají s druhými.
Říkají si: "Tomu člověku se daří, ti lidé jsou na obalech časopisů..." a podobně, a naše standardy se
najednou stanou relativní vzhledem k současné kultuře, namísto aby byly ukotvené v Božím Slovu.

A to je přesně náš případ, protože vidíme nějakého politika ve vládě, kterého všichni respektují,
mají moc a projde jim to, takže to přece nemůže být špatné. - Ale to vůbec nic neospravedlňuje! Je
jedno, zda lež budete omílat tisíckrát, nebo miliónkrát, stále to je lež! A nezmění to ani počet lidí,
kteří tomu věří. My se srovnáváme úplně stejně jako Lámech. Lámech říká: "Vražda prošla Kainovi,
tak projde i mě." A právě proto musel Bůh dát Zákon. Protože lidé se srovnávali s druhými a mysleli
si: "Ten člověk je vážený, jsou na nich nějaké dobré věci, ale i když jsou úplně proti tomu, co učí
Boží Slovo, tak to přece nemůže být až tak špatné..." A protože Bůh hřích nesoudil, netrestal,
a nedával průchod svému hněvu vůči hříchu - Bůh Kaina nezabil a proto měl Lámech odvahu zabít
člověka. A to pokračovalo dál a dál a bylo to horší a horší. Nakonec Bůh začal trestat a uvolňovat
hněv proti hříchu, aby nám ukázal, že hřích je smrtonosný.

Hřích má dvě roviny. První je vertikální - přestoupení proti Bohu a to zasluhovalo trest, ale Bůh
lidem až do doby Zákona hřích nepočítal. Bůh neuvaloval proti hříchu trest, byl milosrdný, ale lidé
brali chybějící trest jako souhlas a přijatelnost, a kvůli tomu měli lidé špatnou představu o tom, co je
dobré a špatné. Dívali se kolem sebe, a protože když lidé zhřešili a nepadli na místě mrtví, tak
nebyli schopní vidět viditelné následky hříchu a mysleli si, že to není až tak špatné. Takže prostě žili
ve hříchu.

Bůh sice netrestal hřích, ale hřích má i druhou rovinu a to je popsané v Římanům 6:16 Což
nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď
hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? - Pokud se vydáváte
hříchu, potom se vydáváte satanu, protože on je původcem toho hříchu a satan přijde, sní vám
svačinu a ještě vám praskne sáček. Takže hřích má následek, aniž by Bůh něco udělal. Tohle je
horizontální efekt, kdy hřích umožňuje satanu, aby přišel do vašeho života. Bůh hřích netrestal, ale
pokud by něco neudělal, aby obnovil naši perspektivu toho, co je dobré a špatné, pokud bychom
nezačali mít strach, který nás nutil omezit množství hříchu, které jsme dělali, pokud by Bůh neudělal
nic, aby hřích omezil, tak by na Zemi nebyla doslova jediná panna, skrze kterou by Ježíš mohl přijít
na tuto Zem. Tak to bylo špatné.

Za dnu Noe byl pouze jeden muž a 7 členů jeho rodiny, kteří byli hodni záchrany. Zbytek byl
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jako rakovina a Bůh ji musel vyříznout. Někteří si právě myslíte: "Ale já jsem myslel, že Bůh lidem
přece nepočítal hřích." Můžete se na to podívat a vidět v tom odsouzení těch lidí za dnů Noe, ale
z pohledu lidstva to byla milosrdná věc, protože lidská rasa byla tolik kontaminovaná zlem, že Bůh
tu rakovinu zabil a ušetřil pouze Noeho a jeho rodinu. Bůh by byl spravedlivý, i kdyby zničil úplně
všechny, ale Bůh to udělal jako skutek milosrdenství. Sice to byl soud nad těmi lidmi té doby, ale
bylo to milosrdenství nad lidstvem. Ježíš říká, že jako to bylo za dnů Noe, tak to bude také
před příchodem Syna Člověka a právě v současné době se k tomu začínáme vracet, začíná to být
tak špatné, jako za dnů Noe. Ale přesto, jak jsou dnes věci špatné, tak tehdy to bylo ještě
nepoměrně horší. Bestialita byla tehdy na denním pořádku, měli sex se zvířaty. Ženy dovolovaly
zvířatům, aby s nimi měli sex, byla to běžná praktika. A Bůh to musel zastavit. Proto přišel Zákon.

Pokud by Bůh chtěl dát Zákon, proč by čekal 2000 let, než dal Zákon Mojžíšovi v době, kdy už
bylo výjimečné, že by někdo slyšel slyšitelný Boží hlas? Vždyť za dnů Adama Bůh s lidmi mluvil
a komunikoval každý den? Bylo by to přece mnohem jednodušší a ekonomičtější, ušetřilo by to
Bohu spoustu energie, kdyby Zákon dal hned Adamovi a Evě. Proč jim nedal 10 přikázání? Protože
to nikdy nechtěl! Bůh nikdy nechtěl, aby to všechno věděli. Zamyslete se nad tím. Zde v první řadě
sedí znovuzrození lidé naplnění Duchem Svatým a milují Boha. Ale pokud by jim Bůh ukázal, co se
stane v jejich životech, všechny zranění, tragédie, smrt rodičů, smrt kamarádů a příbuzných,
nemoci, choroby, odmítnutí lidí a to ještě vůbec nezahrnuje války, První světovou, Druhou světovou,
občanské války, milióny a milióny lidí, kteří zemřeli... Pokud by tohle všechno ukázal Adamovi a řekl
mu: "Ukážu ti, co tvůj hřích způsobil...", tak věřím, že by Adam namístě zemřel. Nemyslím, že by se
sebou byl schopný žít. Ale jediné, co Adam s Evou věděli, bylo, že jsou nazí. A to je relativně
nepodstatné v porovnání se znásilněními, vraždami, závislostí na drogách, homosexualitě, opilstvím
a tím vším, co se děje. Bůh nechtěl, aby věděli, jak moc je špatné, co udělali.

Bůh jim klidně mohl dát Zákon. Zákon dává poznání hříchu. [Římanům 3:19] Bůh jim ale nechtěl
dát poznání hříchu. Oni pouze věděli, že jsou nazí a už to stačilo, aby byli v odsouzení a styděli se.
Bůh nechtěl, aby věděli, jak strašné je, co udělali. Ale protože ostatní lidé viděli, že Bůh hříchy lidí
netrestá, tak si začali říkat: "Pokud Kainovi projde vražda, tak mě také." a tak dál. A budu ty Písma
procházet detailně, ale v Galatským 3 je napsané, že Zákon byl dán kvůli přestoupení. Takže Zákon
nebyl něco, co by Bůh chtěl použít. Bůh nechtěl, abyste museli mít ty přikázání a zákony, Bůh
původně nechtěl, abyste si uvědomili, jak jste hříšní a bezbožní. Zákon byl dán, protože lidé se
úplně přestali kontrolovat a Bůh musel udělat něco, aby omezil množství hříchu. A když Bůh dal
Zákon tak se naše svědomí srovnalo do normálu a přestali jsme se ospravedlňovat tím, že to přece
dělá každý. Najednou jsme si uvědomili: "Ale ne, pokud tohle je Boží standard, tak jsem vinen."
A Zákon přinesl poznání hříchu a přinesl odsouzení a vinu. To sice pomohlo omezit množství
hříchu, ale zároveň to hřích zmocnilo.

Nemůžu vám říct všechno, co vím, za jednu noc, ale zítra vám ukážu Písma, která budou
o Zákonu říkat věci, které většinu z vás budou šokovat. Zákon hřích posiloval. Zákon způsobil, že
hřích ožil. Zákon odsuzuje a zabíjí. Zákon nedává život! Zákon není dobrý. Zákon byl tehdy k užitku,
ale dnes není pro nás. A proto Bůh čekal 2000 let, než dal Zákon. A přitom je dneska každý
průměrný křesťan úplně zaměřený na život podle Zákona, přestože Bůh nikdy nechtěl, abyste
podle něj žili. Zákon nepřináší žádnou výhodu. Jediný smysl Zákona je ukázat vám, jak jste nehodní
a nedostateční, abyste činili pokání ze své samospravedlnosti a obrátili se k Ježíši jako ke spasiteli.
Ale jakmile se obrátíte k Ježíši, tak pro vás už Zákon není dobrý, naopak je špatný. Někteří z vás si
zrovna myslí: "Nemůžu uvěřit, že se toto opovážil říct!" Ale já vám pouze cituji parafrázovaná Písma.
Pokud jste dost stateční, abyste sem znovu přišli, tak vám ukážu Písma, které přesně dokazují, co
jsem právě řekl.

Pokud jste začali rozumět tomu, o čem dnes mluvím, tak vám to mohlo začít dávat na Boha jiný
pohled. Že Bůh netrestal hřích, protože by chtěl. Čekal 2000 let, ale musel dát Zákon, abychom
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zjistili, jak jsme mimo. Zákon oživil hřích, abychom si uvědomili, že to sami nezvládneme. Zákon
nám měl ukázat potřebu Spasitele. A Zákon sice ukázal, co bylo špatně, ukázal vám, jak jste byli
nedostateční a mimo, ale Zákon vás nemohl zachránit, zachránit vás může pouze víra v Boží
milosrdenství a Boží dobrotu.

Zítra budu na toto téma pokračovat. Nikdy nejsem hotový, prostě se přinutím skončit. Začneme
opět ráno a budu s vámi sdílet věci, o kterých věřím, že úplně změní váš život. Amen. Díky Ježíši!

Otče, děkujeme Ti za Boží Slovo, za zjevení těchto pravd, a modlíme se, aby Duch Svatý vzal
věci, o kterých jsem dnes večer mluvil, a ukázal lidem, kteří v této oblasti neměli jasno, že Ty jsi
dobrý Bůh a jsi Láska, že láska je Tvoje přirozenost, tvoje jádro a že jsi dal Zákon jako poslední
možnost, než mohl přijít Ježíš. A že když nyní Ježíš už přišel, tak už nejsme pod Zákonem, už
nežijeme podle Starého zákona. Díky, že už nemusíme zabíjet své neposlušné děti, že již žijeme
pod jinou smlouvou. Modlím se, aby tohle Duch Svatý lidem oživil a učinil jim to skutečností,
abychom otevřeli své srdce k porozumění a přijali nové zjevení Tvojí dobroty k nám. Děkuji ti Otče
a věřím, že se to právě děje. Prosím, aby všichni zde, kteří tě osobně neznají, abys jim pomohl
otevřít srdce a přijmout Tebe, dobrého Boha, který je k nám milosrdný a naše hříchy a nepravosti už
nebude nikdy připomínat. Otče, modlím se, aby lidé přijali toto odpuštění, aby dnes přijali moc
Ducha Svatého do svých životů. Děkujeme Ti za to ve jménu Ježíše. Amen.

Dovolte mi dát pozvání. Pokud neznáte Ježíše, možná jste člověk, který si myslí, že jste dobrým
člověkem, že se snažíte žít dobře a dodržovat ty přikázání, tak to vůbec není o tom snažit se žít
svatě. Problém nejsou vaše hříchy - množné číslo - ale váš hřích - jednotné číslo - to je vaše hříšná
přirozenost. A pokud byste z toho činili pokání a řekli: "Otče, odpusť mi tuhle hříšnou přirozenost,
odpusť mi, že jsem padlý člověk, že jsem se narodil do hříchu. Přijímám tvoje spasení/záchranu
jako dar." Pokud to dnes ze srdce řeknete, tak vaše přirozenost bude změněna a vaše nová
přirozenost nakonec změní i vaše jednání. Pokud neznáte Ježíše, tak mu dnes potřebujete dát svůj
život a učinit Ho svým Pánem. A pokud jste znovuzrození, ale nejste pokřtění Duchem Svatým, tak
potřebujete být Duchem Svatým pokřtěni. Křest Duchem Svatým obsahuje spoustu věcí a není to
pouze dar mluvit v jiných jazycích. Ale mluvení v jazycích je součástí křtu Duchem Svatým. Když
lidé v Bibli přijali křest Duchem Svatým, tak mluvili v jazycích.

Vím, že je zde směsice lidí z různých denominací a pravděpodobně ne všichni v Křest Duchem
věří. Někteří jste mě možná viděli v televizi, a protože se nechovám jako "letniční", neprskám,
neříkám neustále "Sláva Bohu!", tak jste si možná neuvědomili, že jsem pokřtěný Duchem Svatým,
ale já jsem pokřtěný Duchem Svatým, mluvím v jazycích, a říkám vám, že Křest Duchem a mluvení
jazyky je nezbytné. Potřebujete dar jazyků. Někdo může namítnout, že v jejich "církvi" tomu ale
nevěří - právě to je důvod, proč nejsem v jejich církvi. :D Někdo může namítnout: "Musíš mluvit
v jazycích, abys šel do nebe?" - Ne, do nebe můžete jít klidně bez mluvení v jazycích a můžete se
tam dostat i rychleji, pokud jimi nemluvíte, protože nebudete mít moc. Ježíš řekl: "Když na vás přijde
Duch Svatý, tak přijmete moc." Věřím, že můžete být znovuzrozeni a i pokřtění Duchem Svatým
a nemusíte mluvit v jazycích. Já jsem pokřtěný duchem a právě teď v jazycích nemluvím. Mohl bych
mluvit v jazycích, ale teď nemluvím. Znamená to, že nejsem pokřtěný Duchem? Ne, já jsem
pokřtěný Duchem Svatým, ale teď nemluvím v jazycích. Vy můžete být pokřtění Duchem Svatým
a nemluvit v jazycích. Ale proč byste to dělali? Je to skvělý a mocný dar. Můžete do kalhot strčit
pouze jednu nohu, ale jaký by to mělo smysl?

Řeknu vám, že křest Duchem Svatým je úžasný. Pokud bych nepřijal křest Duchem Svatým, tak
byste mě v televizi nikdy neviděli. Znovuzrodil jsem se deset let před tím, než jsem byl pokřtěný
Duchem Svatým a křest Duchem naprosto změnil můj život. Takže možná kvůli tomu, co učí vaše
církev, si nejste křtem Duchem jistí, já jsem si naprosto jistý a pokud si nejste jistí, tak vezměte
za slovo někoho, kdo si je jistý. Říkám vám, že potřebujete křest Duchem Svatým, protože to
do vašeho života uvolní moc.
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Takže pokud jste zde a pokud chcete Ježíše učinit svým Pánem, znovuzrodit se a mít
změněnou tu hříšnou přirozenost, nebo pokud jste již znovuzrození a nejste pokřtění Duchem
Svatým, nemluvíte v jazycích, tak bych se za vás rád modlil a pomohl vám křest Duchem přijmout.
Protože znovuzrození a křest Duchem jsou dvě věci, které potřebuje každý člověk. Je to absolutně
nezbytné. A pokud nejste znovuzrození nebo pokřtění Duchem, tak bych se s vámi rád modlil
a pomohl vám. ||

Řeknu vám, že křest Duchem Svatým změnil můj vnější život mnohem více, než spasení.
Spasení je samozřejmě základ, musel jsem se znovu narodit, nijak to nezmenšuji, ale spasení je
o vnitřní změně a křtem Duchem Svatým se to začne uvolňovat do vašeho života. Křest Duchem mě
změnil víc, než cokoliv jiného, a věřím, že křest Duchem Svatým má potenciál naprosto radikálně
změnit váš život. ||

Kdo chcete učinit Ježíše svým Pánem, tak vás povedu v modlitbě. Budu se modlit podobně, jak
byste se měli modlit vy, ale není v tom žádná magie, neznamená to, že když ty slova řeknete, tak se
to stane, musíte tomu ve svém srdci věřit. Ale pokud se budete modlit, jak vás povedu, a budete to
myslet naprosto vážně, potom se znovu narodíte, vaše přirozenost bude změněna a Bůh přijde
do vašeho života.

Takže vás všechny požádám, abyste opakovali po mně a nezapomeňte, že činíme pokání
z našeho hříchu - jednotné číslo a ne ze svých hříchů - množné číslo. Amen?

Takže řekněte: "Otče, lituji svého hříchu. Věřím, že Ježíš zemřel, aby odpustil můj hřích,
a přijímám to odpuštění. Ježíši, činím tě svým Pánem. Věřím, že jsi živý a nyní žiješ ve mně. Je mi
odpuštěno, jsem zachráněn, právě teď, ve jménu Ježíše. Amen."

Mysleli jste to vážně? Pokud jste to mysleli vážně, tak jste právě přešli ze smrti do života. To je
úžasné! Víte, navenek jste stále muž nebo žena, stále máte stejnou barvu pleti, nezměnila se vaše
výška, ale víte co? Vevnitř jste úplně nový člověk! Nemůžete to navenek vidět, ale právě jste se stali
novým člověkem. A Bible říká, že jste nyní chrámem Ducha Svatého. To je důležité, protože to
znamená, že pro tohle vás Bůh stvořil, abyste byli místo, kde přebývá Duch Svatý.

Takže nyní se budeme modlit a přijmete Ducha Svatého. Nemusíte mít sebemenší pochyby,
zda vám Bůh Ducha Svatého dá, protože Bůh vás pro to stvořil. Bůh to chce víc, než vy. Někteří lidé
učí, že nesmíte mít žádný hřích, že musíte ze svého života prvně odstranit všechen hřích, než vás
Bůh může naplnit Duchem Svatým. Pokud byste se mohli stát svatými bez Ducha Svatého, pak
byste Ho nepotřebovali! Nepotřebujete být "navenek svatí", naopak pokud máte ve svém životě
nějaký hřích, tím spíš vás chce Bůh naplnit Duchem Svatým, abyste měli moc ten hřích přemoci.
Takže nedovolte, aby vám v přijetí Ducha Svatého bránil nějaký pocit nehodnosti. Budeme se modlit
opravdu jednoduchou modlitbu a otevřeme svoje srdce a přivítáme Ducha Svatého, aby přišel
do těchto chrámů, a On slíbil, že to udělá.

Potom se za vás budou modlit zdejší služebníci. V Bibli je napsané, že Duch Svatý se také
předává vkládáním rukou. Jakmile na vás vloží ruce, tak chci, abyste o Ducha Svatého přestali
prosit a namísto toho věřili, že přišel. A prostě Mu začněte děkovat. Je úplně jedno, zda něco cítíte,
nebo ne. Když jsem přijal ducha Svatého já, tak sem necítil absolutně nic. Pouze jsem věřil vírou, že
jsem přijal. Takže se budeme modlit, vloží na vás ruce a potom chci, abyste zvedli ruce, protože
když zvednete ruce, tak to žehná Boha. Je to podobně, jako když vám někdo strčí do zad pistoli, tak
zvednete ruce na znamení, že se vzdáváte. Zvednout ruce je znamení poddání se Bohu. Takže
chci, abyste pak zvedli ruce a začali Bohu děkovat, že vám dal Ducha Svatého. Už Ho o to
neproste, ale děkujte Mu. Učiňte krok víry a děkujte Bohu.

Potom se ti lidé za vámi začnou modlit v jazycích a tehdy se přestaňte modlit ve svém jazyce
a začněte se také modlit v jazycích. Prostě se k nám připojte a začněte mluvit. Někteří si možná
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myslíte: "Ale já nevím, jak se modlit v jazycích. Co mám dělat?" - Někteří lidé čekají, že je Duch
Svatý přinutí modlit se v jazycích. Myslí si, že Duch Svatý nad vámi převezme kontrolu a že si
prostě nemůžete pomoct a jazyky jdou ven. Ale takhle to nefunguje. Ve Skutcích 2:4 je napsané, že
oni mluvili v jazycích, jak jim Duch dával. Duch Svatý za vás nemluví, on vás inspiruje a mluvit
musíte vy. Duch Svatý vás nebude nutit mluvit v jazycích. Je to úplně stejné, jako když jsem dnes
mluvil. Věřím, že skrze mě mluvil Duch Svatý. Ale Duch Svatý nepřevzal moje ústa a nepřinutil mě
mluvit. Pokud bych otevřel svoji pusu a řekl: "Ó, Bože, mluv dnes skrze mě." A potom měl otevřenou
pusu a s vyplazeným jazykem čekal, až mě Bůh přinutí mluvit, tak by se nestalo nic. Jen bychom
na sebe zírali. Já jsem mluvil. Byl jsem to já, a proto to bylo v texasštině, ale já věřím, že to Bůh
inspiroval. A úplně stejné to je s mluvením v jazycích.

Při mluvení v jazycích musíte mluvit vy. Vy musíte vydat zvuk a vírou věřit, že vám to dává
Duch Svatý. A slibuji, že jakmile se dostanete přes tu "novotu" a přestanete se poslouchat a říkat si:
"Je tohle z Boha?" Tak potom zjistíte, že to z vás prostě proudí a je to jiný jazyk, než je váš a Bůh
vám potvrdí, že to je z Něj. Ale vy budete muset vírou přijmout, že Bůh vám dal Ducha Svatého
a budete muset začít mluvit. Ok?

Bible říká, že věřící budou mluvit novými jazyky. Chci, abyste řekli: "Já jsem věřící a budu mluvit
v jazycích." Otče, děkuji ti za tyhle lidi, děkuji Ti za lidi, kteří se dnes znovuzrodili a jsou nyní
chrámem Ducha Svatého. Všichni zde jsme chrámem Ducha Svatého. Takže otvíráme dveře od
těchto chrámů a vítáme tě Duchu Svatý, abys právě teď přišel do našich životů a naplnil naše
nádoby. Přijď a přebývej ve svém příbytku. Chceme Tvoji moc, Tvoje pomazání, dar mluvení jazyky
a všechny ostatní, takže právě teď otvíráme svoje srdce, ve jménu Ježíše. Přijměte Ducha Svatého
ve jménu Ježíš. Vkládáme na vás ruce a uvolňujeme teď moc Ducha Svatého ve jménu Ježíš.

Díky Pane Ježíši, že moc Ducha Svatého proudí v našich životech! Začněte nyní mluvit
v jazycích. Díky Ježíši! Díky Otče!

Nestarejte se o to, jak to zní. Když se učí mluvit malé dítě, taky to nezní jako angličtina, ale otec
dítěte ví, že to malé dítě chce říct: "Táta." Váš nebeský otec naslouchá vašemu srdci a při mluvení
v jazycích obcházíte svůj rozum a modlíte se ze svého ducha. Obcházíte svoji nevěru, své pochyby,
modlíte se nebeským jazykem a uvolňujete víru. Mluvte, modlete se. Nemůžete se modlit zároveň
v angličtině a v jazycích, přestaňte mluvit anglicky a mluvte v jazycích.

Díky Ježíši, díky Otče. Otče, my souhlasíme a přijímáme. Díky Ježíši. Haleluja! Otče, děkuji Ti,
že jsi nám dal moc Ducha Svatého. Díky za dar mluvení v jazycích.

Promiňte, že to teď přeruším. Víte, i kdybyste právě teď nezačali mluvit v jazycích, tak věřím, že
jste přijali Ducha Svatého, protože Bůh slíbil, že vám Ho dá. Dostali jste Ho. Někdo může namítnout:
"Ale já jsem nezačal mluvit v jazycích." To nevadí, dostali jste Ducha Svatého. Je to stejné, jako
když dostanete pár nových tenisek - dostanete je s jazyky. Amen? Dostali jste to, Bůh vám to dal,
nyní to jen potřebujete uvolnit. Když jsem se já modlil za křest Duchem, tak jsem nezačal hned
mluvit v jazycích, protože jsem byl baptista a učili mě, že mluvení v jazycích je od ďábla, a měl sem
v sobě tolik obav a zmatků, že mi trvalo 3 a půl roku, než jsem začal mluvit v jazycích. Ale modlím
se v jazycích a všechno, co vím o křtu Duchem a mluvení v jazycích, jsem sepsal do knihy.
Pochybuji, že někdo někdy měl víc otázek a pochybností o mluvení v jazycích, než jsem měl já, ale
dostal jsem se přes to, takže bych tu knihu chtěl dát každému z vás a ta kniha vám věci ohledně
křtu Duchem vysvětlí.

Pokud někdo chcete, aby se s vámi někdo modlil, dokud nezačnete plynule mluvit v jazycích,
tak jsou zde lidé, aby vám v tom pomohli. Vedle v modlitební místnosti máme pro každého z vás
knihu, abyste věděli a měli úplný užitek z toho, co se dnes ve vašem životě stalo. Amen?

Sláva Bohu! Díky Ježíši. Bůh vám žehnej!
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Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 2
Kolik z vás zde večera večer nebylo? Skvělé, je zde spousta nových lidí. Chci vás povzbudit,

sežeňte si záznamy včerejšího večera a vůbec celé série. Včerejšek byl úvod a mluvil jsem o tom,
že většina lidí Bohu nerozumí a to z mnoha důvodů. Spousta lidí nemá jasno, jaká je skutečná Boží
přirozenost a jedním z důvodů je samotná Bible. Sice to zní hrozně, ale ve Staré smlouvě byl Boží
hněv a soud vůči hříchu a lidé umírali, ale v Nové smlouvě je to jinak. A pokud neporozumíte, proč
byla Stará smlouva, proč Bůh ve staré smlouvě ukazoval hněv, ale v Nové smlouvě to už nedělá,
tak budete mít o Bohu špatný dojem, takže je to potřeba vysvětlit. Minulý večer jsem dával mnoho
příkladů, kdy je vidět protiklad mezi věcmi ve Staré a v Nové smlouvě. Třeba když Eliáš svolal
z nebe oheň a v Novém zákonu, když učedníci chtěli udělat to samé, tak je Ježíš pokáral a říká jim:
"Nevíte, jakého jste ducha!" Ježíš pokáral lidi za to, že chtěli jednat jako lidé ve Starém zákonu.

Mluvil jsem také o přímluvě, jak se to dělalo ve Starém zákonu, ale v Nové smlouvě je
v 1 Timoteovi 2:5 napsané, že Ježíš je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem, a pokud se
v Nové smlouvě chcete přimlouvat, jako to dělal Mojžíš, David, Eliáš a podobně, tak jste
antikristové. Jste proti Ježíši. Mezi Starou a Novou smlouvou je zásadní rozdíl a je zarážející, že
tomu většina lidí nerozumí. Takže včera večer to byl úvod a mluvil jsem o 1 Janově 4:8, kde je
napsáno: "Bůh je láska." Láska je Boží jádro a Boží přirozenost. Když Adam s Evou zhřešili, tak se
na ně Bůh nevykašlal, neotočil se k nim zády, jak mnozí lidé věří, nevykopl je ze své přítomnosti.
Bůh je poslal pryč ze zahrady, aby nejedli ze stromu Života a nežili navždy v hříchu.

Bůh nechtěl, abychom žili navždy ve hříšném světě a v hříšném těle, které bylo hříchem
porušené. Bůh pro nás měl připravené něco lepšího. Takže v Genesis 4 vidíte, že Bůh stále
s člověkem chodil a mluvil a sdílel se s ním. Bůh Adama s Evou neodmítl ani nezavrhl, Bůh je sice
poslal ze zahrady pryč, ale stále je miloval a ani nechtěl, aby věděli, jak jsou hříšní. Bůh nechtěl, aby
měli vědomí hříchu [, aby si byli vědomí hříchu]. Bůh jim klidně mohl dát Zákon hned, jak zhřešili, ale
než dal Zákon, tak čekal 2000 let, protože nechtěl, abychom žili ve vědomí hříchu a pod Zákonem.
Díky za to hrobové ticho! :D

Tohle lidi úplně omráčí, protože církev prakticky učí, že Zákon je náš přítel a Bůh dal Zákon,
aby nám ukázal, co musíme dělat, abychom byli před Bohem spravedliví. Ale proto nebyl Zákon
vůbec dán. Zákon nebyl dán, aby vás osvobodil, Zákon byl dán, aby vám zacpal ústa, aby vás
spoutal a odsoudil. Zákon přišel, aby vás zničil a také aby oživil hřích. Vím, že si někteří z vás právě
myslí: "No tak to tedy ani náhodou!" - "Ale ano!" Podívejte se na to do 1 Korintským 15. kapitoly.
Ukážu vám několik veršů a budu s vámi sdílet, co o Starozákonním Zákonu říká Písmo. Zde se
mluví o vzkříšení a oslaveném těle a v 1 Korintským 15:55 je napsáno: Kde je, smrti, tvé vítězství?
Kde je, smrti, tvůj osten? 56 Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon.

Pokud bych vám tohle řekl, aniž bych vám ukázal, že to je z Bible, kolik z vás by tomu věřilo?
Kolik z vás by věřilo, že Zákon posiluje hřích? Většina křesťanů by reagovala, že to není pravda, že
Zákon přece hřích ničí a že Zákon ve vašem životě hřích zmenšuje. - Ale přitom je to úplný opak!
Zákon hřích posiluje. Ale proč by nám Bůh dal něco, co posiluje našeho nepřítele - hřích? Zákon
v boji s hříchem neposiluje nás! Zákon posiluje hřích v jeho válce proti nám. Proč by Bůh dal něco,
co posiluje hřích? Odpověď je taková, že hřích nás už porazil. Hřích nás již oddělil od Boha.
Přestože Bůh vůči hříchu neprojevoval svůj hněv a hřích netrestal, jak jsme včera četli v Římanům
5 - že když není Zákon, hřích se nepočítá. Bůh proti nám nedržel náš hřích, ale i když Bůh hřích
netrestal, tak hřích lidstvo ničil, protože hřích otvírá dveře ďáblu a dovoluje mu přijít a krást, zabíjet
a ničit. Takže i když Bůh hřích netrestal, tak hřích lidi ničil, protože do vašeho života otvírá přímý
vjezd pro ďábla.

Hřích lidi ničil, ale lidé se srovnávali a porovnávali s ostatními, takže si mysleli: "Já jsem
v pohodě, jsem lepší než tamten." A dnes slyšíte to samé. Slyšíte třeba: "Pokud do nebe půjdou
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pokrytci, kteří jsou v církvi, tak já se tam dostanu taky, nejsem ani zdaleka tak špatný." Jediný
problém je, že pokrytci v církvi se do nebe nedostanou. Ale lidi si tak věci omlouvají. Pokrytci v církvi
nejsou vaším standardem/měřítkem. Římanům 3:23 říká: "všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva."
Boží sláva je Ježíš a vy budete měřeni podle Ježíše. A i když jste možná lepší, než já, nebo někdo
jiný, tak kdo chce být nejlepší hříšník, který kdy šel do pekla? Všichni jsme zhřešili a chybí nám Boží
sláva. A pokud se srovnáte s Ježíšem, tak neprojdete. Takže se potřebujete přestat měřit/srovnávat
s ostatními lidmi. Musíte si přestat myslet: "No já jsem průměrný, pokud budou zachráněni jiní, tak já
také." Takhle se srovnávat nemůžete. Musíte se srovnávat s Ježíšem a musíte přijít k tomu, že
potřebujete Spasitele, protože jste zhřešili a nejste tím, čím Bůh zamýšlel, abyste byli.

Lidé si toho nejsou vůbec vědomi. Ztratili smysl toho, co je dobré a co špatné. Takže proč Bůh
dal Zákon? Aby vám ukázal hřích a aby hřích ožil, aby byl posílen pro lidi, kteří byli samospravedliví
a mysleli si: "Já jsem opravdu dobrý/úžasný." V Písmu vidíme příklad farizeje a celníka, kteří se
přišli modlit do chrámu. Farizej říká: "Otče, děkuji Ti, že nejsem jako ostatní. Postím se dvakrát
za týden, platím desátky z kopru a máty. Děkuji ti, že nejsem jako tenhle celník." - Farizej se
srovnával a říká, že je lepší než jiný člověk. A přitom ten celník ani nepozvedl oči, tloukl se do prsou
a říká: "Bože, buď milostiv mě hříšnému." A Ježíš říká, že ospravedlněný odešel ten celník, ne
farizej. Samospravedliví lidé, kteří si myslí: "Bože díky, že jsem lepší, než ostatní lidé..." Jak takové
lidi vyvedete z jejich omylu? Dáte jim Zákon a Zákon odsuzuje a posiluje hřích, způsobuje, že hřích
v lidech ožije.

Bůh dal Zákon kvůli samospravedlivým lidem, kteří byli oklamáni, protože se srovnávali
s druhými lidmi. Bůh dal Zákon, aby jim ukázal: "Vy si myslíte, že jste dobří lidé? Že si zasloužíte být
spravedliví na základě svých skutků a výkonů? Ukážu vám jaký je můj standard." A Boží standard
není schopný nikdo splnit. Nikdo zde není schopný zachovat Zákon. Právě teď si někteří lidé myslí:
"Ale já jsem věřil, že musíme dodržovat těch 10 přikázání..." Ale ono jich není pouze 10! Sice se
obvykle mluví o těch velkých deseti přikázáních, ale jsou to stovky přikázání. Najde se ale spousta
lidí, kteří bojují za dodržování deseti přikázání. Je zajímavé, že většinou tito lidé těch 10 přikázání
nedokáží ani vyjmenovat. Ale přitom věří, že by je měli dodržovat. - Pokud si myslíte, že byste je
měli dodržovat, tak byste je měli alespoň znát, ne?

Přesto má spousta lidí myšlení jako: "Musím žít podle deseti přikázání." Ale v Zákonu jsou
přikázání i ohledně oblečení, které máte nosit. Pokud na sobě máte oblečení, které je z bavlny
a polyesteru, tak jste porušili Zákon. Zákon říká, že musíte mít oblečení vyrobené z jednoho
materiálu. Nemůžete materiály míchat. Pokud na sobě máte něco, co je z více materiálů, tak jste
porušili Zákon. Lidé, kteří říkají, že máme žít podle Zákona, ani netuší, co Zákon vlastně říká. Pokud
máte na těle pihu, tak jste porušili Zákon. Pokud máte plochý nos, špatné záda, ploché nohy,
shrbená ramena, nebo pokud špatně vidíte, tak jste porušili Zákon. Proč Bůh takové věci řekl?
Protože nenávidí lidi s pihami na těle? Chce, abyste si nechali všechny skvrny vypálit? Ne, Bůh ty
věci řekl, aby ukázal, co je dokonalost. Aby pokud si myslíte, že si spravedlnost před Bohem
zasloužíte na základě svých skutků a výkonů, tak abyste věděli, že Bůh lidi nestvořil s pihami. Ty
skvrny jsou kaz a jsou následkem hříchu. Pokud máte pihu, tak jste znečištění.

Chce snad Bůh, abyste si všechny pihy vypálili? Ne, ale pokud chcete skládat svou naději
na sobě a svých skutcích, tak Bůh říká: "Dobře, myslíte si, že jste dobří? Tak zde vidíte, co je
dokonalost, takto sem učinil člověka." V Nové smlouvě vás Bůh miluje a přijímá tak, jak jste.
S pihami a podobně. Ale pokud chcete být samospravedliví, tak Bůh říká: "Dobře, pokud si chcete
něco zasloužit, pokud si myslíte, že na to máte, tak se podívejte, co je můj standard." - A Zákon vám
ukáže, že jsme Boží standard všichni minuli.

Mohl bych pokračovat, ale zde je napsané, že mocí/silou hříchu je Zákon. Hřích nás již dostal,
ale my jsme si toho nebyli vědomi a mysleli jsme si, že jsme opravdu dobří, protože se
porovnáváme s ostatními a mezi sebou navzájem. Takže Bůh nám ukázal, jaký je skutečný
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standard. Bůh tím říká: "Tvoje měřítko nejsou druzí lidé, ale můj standard." - "Nezabiješ,
nepokradeš,..." A Bůh nám dal tak svatý a dokonalý standard, že každého z nás odsoudil.
Neexistuje člověk, který by naplnil Zákon. Ale Zákon ani nebyl dán, abyste ho zachovávali. Zákon
byl dán, aby nám všem ukázal, že jsme všichni zhřešili a chybí nám Boží sláva. A další verš říká -
 Římanům 3:24 Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Kristu
Ježíši... Často zdůrazňujeme, že všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva a to je pravda, ale jde o to,
že nyní jsme byli všichni zdarma ospravedlněni. Spasení je pouze z milosti, protože jsme všichni
hříšníci a nikdo se nemůže zachránit sám.

Zákon zmocňoval/posiloval hřích. Podívejte se do 2 Korintským 3:6 který nás také učinil
způsobilými služebníky nové smlouvy, ne litery {to mluví o Staré smlouvě}, ale Ducha; neboť litera
{Starozákonní Zákon} zabíjí, ale Duch obživuje [/dává život]. Když vyučuji o Zákonu, tak za mnou
chodí spousta lidí a namítá: "Seš mimo, protože mluvíš o ceremoniálním zákonu ne
o legálním/morálním zákonu. Ve Starém zákonu jsou dva zákony a my jsme byli vykoupeni pouze
z ceremoniálního zákonu, takže nemusíme dodržovat pesach, svátky, přinášet oběti a další, jako
třeba mít oblečení z jednoho druhu materiálu. Byli jsme sice vykoupeni z ceremoniálního zákona,
ale stále musíme dodržovat Deset přikázání." - Podívejte se ale pozorně na následující verš. Verš
7 Jestliže pak služba smrti, literami vyrytá do kamenů, byla slavná... - Vyryto na kamenných
deskách bylo pouze deset přikázání. Ceremoniální zákon nebyl vyrytý na kamenných deskách, jen
ten legální/morální Zákon, čili deset přikázání. A všimněte si, že je to nazýváno služba smrti. Zákon
dával/sloužil smrt. V Novém zákonu je s Ježíšem spojen Život, ne smrt. Jan 10:10 Satan přichází,
aby kradl, zabíjel a ničil, ale Já jsem přišel, aby život měli a toho života hojnost.

Život pochází od Boha, smrt od ďábla, a přesto Zákon ve Starém zákonu, který byl vyrytý
na kamenných deskách, byl službou smrti. Pokud věříte Bibli, tak tohle téma je pro mnoho lidí
problematické, vzhledem k tomu, jak byli učeni. Většina lidí nedovolí, aby se jim Bible pletla do toho,
čemu věří. Něco byli učeni a věří tomu, co je jejich náboženství naučilo, takže je jim jedno, co Bible
říká, a říkají: "Tomu ale my nevěříme..."

Jednou jsem pracoval v domě u jedné ženy, maloval jsem místnosti. Celou dobu jsem jí svědčil.
Ona byla baptistka a chodila do První baptistické církve. Mluvil jsem s ní celý týden, co jsem tam
pracoval, a ona se nakonec zeptala: "Proč jsi vlastně odešel od baptistů? V baptistické církvi
potřebujeme dobré mladé lidi, jako jsi ty." A já jí říkám: "No přijal jsem křest Duchem Svatým a oni
mě vyhodili. Právě když jsem už mohl být použitelný, tak mě z církve vyhodili." A ona říká: "Co to má
být ten křest Duchem Svatým? To mluvíš o tom mluvení v jazycích?" A já říkám: "Ano, jazyky jsou
součástí křtu Duchem. Mluvím v jazycích, ale je to mnohem víc." A ona říká: "No, tak to by tě z mé
baptistické církve taky vykopli." A já jsem se jí zeptal: "Ale jak to je možné?" A nalistoval jsem
1 Korintským 14:39 "nikomu nebraňte mluvit v jazycích." Ukázal jsem jí to v Bibli, a říkám jí: "Zde je
napsáno: nikomu nebraňte mluvit v jazycích." A ona říká: "To sice jo, ale v Bibli je spousta věcí,
kterým [jako baptisté] nevěříme!" Ta žena byla alespoň upřímná.

Jak se chcete bavit s člověkem, který má postoj: "No, v Bibli je spousta věcí, kterým
nevěříme."? A takových lidí je spousta. Pro lidi je často důležitější, co si sami myslí a co byli učeni,
než to, co říká Bible.

V 2 Korintským 3:7 je napsané, že Zákon vyrytý na kamenných deskách byla služba smrti.
Zákon zabíjel a odsuzoval a způsobil, že hřích ožil. Zákon posiloval hřích. Zákon neposiloval vás,
ale posiloval hřích! 2 Korintským 3:7-8 Jestliže pak služba smrti, literami vyrytá do kamenů, byla
slavná, takže synové Izraele nemohli pohledět do Mojžíšovy tváře kvůli slávě jeho obličeje, která
byla pomíjející, jak by tím spíše neměla být slavná služba Ducha? - I když vidíte, co je zde napsané
a já zde mluvím proti Zákonu, tak Zákon byl svým způsobem dobrý. Bylo úžasné, čeho Bůh skrze
Mojžíše dosáhl. Ale co teď máme my skrze Krista, je nekonečně větší a lepší. A pokud se lidé chtějí
vrátit pod Zákon a žít podle Zákona, namísto žít podle Ducha, tak to vůbec nedává smysl. Napadá
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mě snad jediný důvod - ti lidé nemají skutečné zjevení toho, jak úžasné je to, co pro nás Ježíš
udělal, a ti lidé stále žijí podle Starého zákona.

Dnešní průměrný křesťan žije stále podle Starého zákona. A Starý zákon měl svoji slávu a je to
lepší, než Boha vůbec neznat, ale služba Ducha je dnes nekonečně lepší, než k Bohu přistupovat
podle Zákona. Následující verš říká: 9 Jestliže totiž služba odsouzení měla slávu, služba
spravedlnosti se ve slávě rozhojňuje mnohem více! - Zde se opět mluví o starozákonním Zákonu.
Zákon je zde nazván službou smrti a odsouzení. Shrňme si ty tři verše, které jsem zde použil.
1 Korintským 15:56 říká, že Zákon posiluje/zmocňuje hřích a zde jsme četli, že Zákon byla služba
smrti a odsouzení. Pokud si to dáte dohromady s Římanům 8:1 A proto již není žádné odsouzení
pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. - Pro nás již není žádné
odsouzení, Bůh nás již neodsuzuje, ale Zákon je [stále] služba odsouzení.

Slovo "odsouzení" je pro většinu lidí jen náboženský termín. Mimo náboženství se moc
nepoužívá. V náboženství je to klišé a většina lidí neví, co to slovo vlastně znamená. Znamená to
prostě "prohlásit něco za nepoužitelné/nezpůsobilé". Když vláda odsoudí budovu, tak vám ji
nedovolí obývat, je nezpůsobilá k užívání, je to "odsouzená" budova. Obdobně "odsouzení" vám
dává pocit, že jste nezpůsobilí k používání, nepoužitelní. Víte, odkud to pochází? Odsouzení je ze
Zákona! Bůh nikdy nechtěl, abyste se tak cítili. Bůh nechce, abyste se cítili nezpůsobilí.

Dnes jsem se modlil s jedním člověkem a bylo to skvělé. Byl osvobozen a podobně. Ten člověk
miluje Boha z celého srdce, ale je odsouzený a žije život v odsouzení. Miluje Boha, ale odsouzení
ho paralyzuje. Víte, spousta z vás jste slyšeli moje svědectví, a co zde říkala Audrey, která vidí také
zázraky a podobně. Když kážete Evangelium, tak Bůh potvrzuje Slovo znameními a zázraky. Viděl
jsem slepé oči otevřené, hluché uši otevřené, lidi vzkříšené z mrtvých. Náš syn byl vzkříšen
z mrtvých a možná i moje žena Jamie, ale to nemáme lékařsky potvrzené, ale díky Bohu, že je živá
a je dnes se mnou. Myslím, že mohla být vzkříšená z mrtvých minulý říjen. Ale i tak, viděli jsme
veliké zázraky a většina z vás tomu věří. Tohle je pátek ráno, není to rutinní nedělní shromáždění.
Vy jste fanatici nebo vás sem nějaký fanatik přitáhl. Amen?

Takže jste fanatici a věříte v Boží nadpřirozenou moc, jinak byste zde v pátek ráno nebyli.
Pokud by zde někdo padl mrtvý na zem, a zeptal bych se: "Kolik z vás věří, že Bůh toho člověka
může vzkřísit z mrtvých?" Tak by se přihlásila většina. Ale pokud bych řekl: "Pokud tomu věříte, tak
sem pojďte a modlete se za něj.", tak bych asi ztratil většinu z vás. Někteří by vyskočili a přiběhli by,
ale vsadím se, že u většiny lidí zde, kteří věří, že Bůh může toho člověka vzkřísit z mrtvých, tak
jakmile bych řekl: "Pokud tomu věříte, pojďte ho vzkřísit.", tak se vaše víra změní na strach, vaše
nadšení opadne. Co se stalo? Přestali jste věřit, že Bůh dělá zázraky? Ne, ale když vám řeknu,
abyste se za něj šli modlit vy, tak najednou ztratíte víru. Víte proč? Protože se necítíte být hodni,
necítíte se být použitelní. Přesně tohle Bible nazývá "odsouzení". Necítíte se být způsobilí.
Nepochybujete o Bohu, ale pochybujete o tom, že by vás Bůh mohl použít, a to je odsouzení.
Většina z vás věří věcem, které ale neprožíváte a divíte se, proč se nedějí. A nedějí se ne protože
by je Bůh nemohl udělat, ale protože jsme odsouzení. Zákon nás odsuzuje. Zákon je služba
odsouzení.

Pokud se cítíte nepoužitelní, nezpůsobilí, říkáte si: "Jak bych mohl jít a sloužit, já si to
nezasloužím..." - Mám pro vás novinku - nikdo si to nezaslouží! Bůh si ještě nikdy nepoužil někoho,
kdo by byl kvalifikovaný. Bůh nás nepoužívá, protože bychom si to zasloužili. Ale garantuji vám, že
proto většina z vás má před lidmi strach a ostych, protože si myslíte, že si to nezasloužíte, že nejste
dostatečně svatí a nejste dostatečně dobří. Ale nikdo není dostatečný! Vůbec nikdo. Už dávno jsem
zjistil, že když přijde ďábel a snaží se mě odsuzovat a říká: "A proč si myslíš, že tě Bůh použije?"
Dříve jsem s ním diskutoval, říkal jsem mu: "Jsem lepší a snažím se víc, než kdy jindy. Modlím se,
studuji Slovo..." - a jakmile se začnete ospravedlňovat svými skutky, tak jste prohráli, protože ďábel
na vás vždycky něco najde. Nikdo z nás není takový, jaký by měl být. Takže jakmile ďábel přijde
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a začne obviňovat, hned si uvědomím: "Ano, já si to nezasloužím! Ale díky Bohu za Ježíše! Myslím,
že těm lidem řeknu o Ježíši!" :D Amen? Budu se za ty lidi modlit ve jménu Ježíš a uzdravím je skrze
to, kdo je Ježíš, namísto kdo je Andrew Wommack. A lidi, tohle mě tak osvobodilo!

Pokud jste pod Zákonem, tak Zákon ukazuje na váš hřích. Zákon poukazuje na vaše selhání.
Pokud jste pod zákonem, jste si vědomí hříchu a jste zaměření na sebe, nikoliv na to, co pro vás
Ježíš udělal! Ukážu vám k tomu Písmo v Římanům ve 3. kapitole. Římanům 3:19 Víme pak, že
cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla zacpána všechna ústa a aby všechen
svět byl vinen před Bohem. - V tomto verši je napsáno tolik, škoda že nemám čas to s vámi všechno
sdílet, ale všimněte si, že cokoliv Zákon říká, říká těm, kteří jsou pod Zákonem! Ukazuje, že pod
Zákonem nejsou všichni. Bůh nikdy nezamýšlel, aby Zákon znali pohané, tj. lidé, kteří nebyli židé.

Možná jsou zde lidé, kteří jsou fyzicky židé, ale drtivá většina Těla Kristova nejsou židé. Čtete to
na mnoha místech, třeba je napsáno že: "Bůh prostíral své ruce k lidu neposlušnému
a odmlouvavému, takže se dal poznat pohanům." A dneska drtivá většina Církve nejsou židé
a nikdy jsme neměli být učeni Zákon a všechny ty obřady, rituály a věci, které máme dělat. Vím, že
to spoustu lidí nepotěší, ale musím to říct. Dnes je spousta křesťanů z pohanů, kteří se snaží stát se
mesiánskými židy. A to je prostě špatně. Vůbec se židovstvím nemusíte zabývat. Ano, je nějaký
přínos, pokud budete studovat věci jako pesach, když si uvědomíte, co ty symboly znamenají a jak
jsou naplněny v Kristu. Je dobré těm věcem rozumět, sám o některých z nich učím, ale jinak to
nemá žádný užitek. Vím, že to některé nepotěší, ale nemá absolutně žádný smysl, abyste nosili
modlitební šál nebo jarmulku a dělali všechny možné židovské věci a dodržovali židovské svátky!
Ježíš vás od toho všeho osvobodil a není to zdravé! Je to návrat do otroctví.

Vím, že se to některým lidem nelíbí a budou se snažit říkat: "Ale já to dělám s dobrým
postojem..." - Nikdy jsem nepotkal žádného takového člověka, který by nebyl zákonický až hrůza.
Právě židé pronásledovali první novozákonní křesťany, protože byli svobodní. Církev se setkává
v neděli namísto v sobotu, aby se oddělila od Starozákonního Zákona. Jedno z deseti přikázání je,
že musíte zachovávat sobotu, ale novozákonní církev nezachovávala sobotu a záměrně se
setkávali v neděli, v den vzkříšení, aby se oddělili od Starozákonního zákona. A mohli bychom
pokračovat. Navíc, Zákon ani nebyl dán nám! Ale přitom neustále žijeme ve strachu ze Zákona.

Někteří budou tvrdě hájit: "Věřím, že se musí dodržovat sobota!" A držíte sobotu od pátečního
západu slunce, do sobotního západu slunce? Protože to je sabat. Udivuje mě, jak si křesťané prostě
vybírají, co chtějí. Říkají: "Věřím, že musíme zachovávat sobotu a neděle je pro nás sobota." Ne,
neděle není sobota. :D Sobota je od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce, není to
neděle! Jak můžete říkat, že zachováváte sobotu, když porušujete samotné přikázáni o sobotě?
Některým z vás se nelíbí, co říkám. Ale víte co? Pokud se nevypořádám s takovými náboženskými
tradicemi a vy se je budete neustále snažit míchat do Nové smlouvy, tak to je problém. Pokud si
myslíte, že musíte zachovávat 10 přikázání, že musíte světit sobotu, ale potom ji zachováváte
v neděli, pak to přikázání porušujete! Snažím se snad říct, že všichni musíme začít zachovávat
sobotu od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce? Ne, říkám, že sobota je nyní
naplněna v Kristu. Mluví o tom Židům 4. kapitola. Mám skvělé vyučování nazvané "Náš sobotní
odpočinek", které by vás úplně dostalo, potřebujete si ho sehnat.

Takže Zákon nebyl dán všem. Ale účelem zákona bylo, aby všem byla zacpána ústa a aby
všechen svět byl vinen před Bohem. Zákon vás měl učinit viné a zavřít vám ústa. Zákon měl umlčet
řeči jako: "Díky Bože, že nejsem jako jiní lidé, jako tenhle celník. Postím se dvakrát týdně..." Zákon
byl dán, aby vám zacpal ústa. Slyšel jsem lidi říkat: "Až budu jednou stát před Bohem, tak se
zeptám, proč se dělo tohle, tamto, proč jsi dovolil tohle a tamto..." To je hloupé. Až budete
před Bohem stát a uvidíte, jak je úžasný a uvidíte Jeho slávu, tak sklapnete. Budete tam mlčky stát
a myslet si: "Díky Ježíši, ještě že jsem se nezeptal na tu hloupou otázku." Jakmile uvidíte Boží
úžasnou slávu, tak všechny vaše otázky a stěžování si bude pryč, padnete na svou tvář a vyznáte:
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"Ježíši, ty jsi Pán!" Amen?

K tomu je Zákon. Zákon vás přinutí skončit se samo ospravedlňováním sebe a všemi řečmi, jak
vy máte pravdu, a Bůh se mýlí. Job toho měl spoustu co říct, dokud nespatřil Boha. A když uviděl
Boha, tak říká: "Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem, aniž bych měl o věcech páru, ale už mlčím. A byl
z ticha." Zákon byl dán, aby vám ukázal váš hřích a obvinil vás před Bohem, aby vám zavřel ústa
a přestali jste se sami ospravedlňovat. Pokud použijete Zákon za tímto účelem -
 pro samospravedlivé lidi, kteří si myslí, že jsou sami o sobě dobří a můžou se před Bohem ukázat,
nebo že jim Bůh něco dluží, tak potom používáte Zákon správně. Zákon byl dán, aby vám zavřel
ústa a vzal vám vaši samospravedlnost, důvěru v sebe sama a přivedl vás až na váš konec. Proto
Bůh dal Zákon.

Římanům 3:20 Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo;
neboť skrze Zákon přichází poznání hříchu. - Zákon vám dává poznání hříchu, Zákon vám nedává
poznání odpuštění, nedává vám poznání Boží lásky. Zákon vám nikdy neposlouží ničím dobrým,
protože i když uděláte 100 věcí a 99 z nich je správných, tak Zákon vypíchne tu jednu věc, kterou
jste udělali špatně. Zákon vždy ukazuje a zaměřuje vás na vaše selhání. Zákon vás nikdy nebude
povzbuzovat ohledně dobrých věcí. Všichni děláme spoustu dobrých věcí, ale spousta lidí si to
nemyslí.

Jednou jsem viděl video kazetu, kde se jeden pastor v neděli ráno zeptal: "Kolik z vás dnes
zhřešilo?" A téměř všichni měli ruce nahoře. Jeho žena se také přihlásila a on se jí ptá: "A co jsi
udělala, jak jsi zhřešila?" A ona odpověděla: "Zrovna mě nic nenapadá, ale vím, že neustále hřeším
a nejsem taková, jakou by mě Bůh chtěl mít." - Lidé mají vědomí hříchu. A ten pastor říká: "Mnoho
z vás si neuvědomuje, že jste dnes udělali mnoho dobrých věcí." Vy jste přišli na shromáždění
v pátek ráno. Víte, že to je dobrá věc, když dáte Boha na první místo? Ale spoustu lidí by to ani
nenapadlo. Ale udělali jste dobré věci, například jste si vyčistili zuby. Víte, že to je dobrá věc?
Jednak se staráte o to, co vám Bůh dal, a navíc těšíte druhé lidi, protože nemusí čichat váš špatný
dech. A to je dobrá věc. :D Většina z vás se i oblékla. :D A to je také dobrá věc. Mohli jste sem přijít
bez oblečení a mohli jsme zde mít striptýz. :D Udělali jste spoustu dobrých věcí. Máte oblečené
slušné oblečení, máte upravené vlasy.

Udělali jste dnes dobré věci, ale pokud bych se zeptal, tak většina lidí by nebyla schopná říct
ani jednu. Ale kdybych se zeptal, zda jste zhřešili, tak i když o ničem nevíte, tak si budete myslet:
"Hmm, musel jsem v něčem zhřešit..." - Protože máme vědomí hříchu. Víte, odkud to pochází? Ze
Zákona. Zákon vás činí vědomé si hříchu. Zákon vás nikdy nepochválí, nikdy vám neřekne, že se
vám něco povedlo, že jste udělali dobrou věc, nikdy vám neřekne nic dobrého, pouze vám ukazuje,
že jste špatní, špatní a špatní. Někteří z vás by nikdy nepřijali, když o vás někdo řekne něco
dobrého, ale přijmete všechno špatné a všechnu kritiku, protože jste si vědomí hříchu - protože
žijete pod zákonem. A pod zákonem vás nutí žít náboženství. Amen. Kážu lépe, než posloucháte.
:D

Spousta z vás jste si vědomí hříchu a vědomí hříchu je ze Zákona. Zákon vás obviňuje a přináší
poznání hříchu, nikoliv poznání odpuštění nebo poznání Boha, ale poznání sebe a vašeho hříchu.
Verš 21 Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky... -
 To znamená, že v Nové smlouvě můžeme být před Bohem spravedliví bez Zákona. Dnešní
náboženští lidé říkají, že něco takového není možné, že musíte Zákon zachovávat, že musíte
podle Zákona žít, musíte si být vědomí každého hříchu, neustále musíte vyznávat všechny hříchy
a podobně. Říkají, že abyste byli ve správném postavení před Bohem - tj. spravedliví, tak to
všechno musíte dělat a musíte si být vědomí Zákona. Ale zde je napsané, že můžete být spravedliví
bez Zákona, bez vaší vlastní dobroty, bez vašich dobrých skutků, bez toho, abyste se snažili
o dosažení nějakého standardu. Lidi, to je radikální!
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Právě mluvím o skutečné Boží přirozenosti a vnímám velký odpor proti tomu, co říkám, protože
jsme byli učeni, že Bůh je jiný. Byli jsme učeni, že Bůh je přísný a pokud všechno do puntíku
nesplníte, tak Bůh neodpoví na vaše modlitby a je to důvod, proč nejste uzdraveni nebo proč si vás
Bůh nebude používat, a tak dál... A to je všechno Zákon, který nás učinil tolik si vědomých hříchu,
a my jsme tolik zaměření na sebe, ale Bůh se na vás nezaměřuje! Bůh se nedívá na vaše skutky,
nejedná s vámi podle vašich výkonů/skutků. Jediná věc, která Boha nějak ovlivní, je, když vydáte
svůj život Ježíši a učiníte Ho svým Pánem, a potom vás Bůh vidí jako spravedlivé a svaté.

Jan 4:24 říká, že Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. A to je
z toho důvodu, že Bůh s vámi nejedná na základě vašich skutků, výsledků a výkonů, nejedná
s v vámi na základě těla. Pokud by s námi Bůh jednal podle našich skutků, tak by každý z nás byl
jen hromádka popela, každý by byl souzen, protože každý člověk zhřešil a chybí mu Boží sláva. Ale
Bůh je duch a dívá se na vás v duchu a jedná s vámi na základě toho, kdo jste v Kristu. A v Kristu
jste absolutně úžasní! Pokud jste se znovu narodili - pokud máte novou přirozenost, tak jste nyní
Boží spravedlností, jste svatí a čistí. A Bůh se na vás dívá v duchu. A to je právě důvod, proč mnozí
lidé neprožívají Boží požehnání, protože se nevidí v duchu, ale vidí se v těle, protože Zákon vaši
pozornost zaměřuje na váš hřích, na vaše selhání a ukazuje vám všechno, co je špatně.

Když k Bohu přichází průměrný člověk, tak přichází jako: "Ó, Bože, je mi to tak líto, přicházím
k Tobě dnes tak pokorně. Ó, Bože, já si to nezasloužím, dnes jsem opět selhal..." A pokračuje
ve vyjmenovávání hříchů, jakoby si myslel, že když vyjmenuje svoje hříchy rychle, tak si jich Bůh
nevšimne. A má mentalitu: "Musím všechno vyznat, musím Bohu říct, jak jsem bezbožný, protože
pokud nevyznám všechny hříchy, tak si mě Bůh podá." Ale to není pravda. Tohle je snaha přijít
k Bohu v těle, ne v duchu. Pokud se snažíte vyjmenovat všechny hříchy a mluvit o svých selháních,
tak to znamená, že k Bohu chcete přicházet v těle. V duchu jste spravedliví a svatí. Efeským 4:24
říká, že v duchu jste byli stvořeni spravedliví a ve svatosti pravdy. Ve svém duchu jste spravedliví
a opravdu svatí. Takže pokud Boha uctíváte v duchu, pokud k Němu přicházíte na základě ducha,
tak nemáte z čeho činit pokání! Pokud k Bohu přicházíte a říkáte Mu, jak je vám to líto, tak to
znamená, že přicházíte v těle a snažíte se Boha uctívat v těle. Přicházíte k Němu ve své vlastní
spravedlnosti, na základě vaší dobroty a právě to je důvod, proč vás Bůh nepřijímá a proč
neprožíváte Boží lásku a přijetí. Máte zákonické myšlení. Přesně tohle právě Zákon dělá. Zákon
zaměřuje vaši pozornost na vás samotné a na to, jak je vám to líto... Ale Bůh nechce, abychom
k Němu takto přicházeli. Ale tohle je způsob, který je učena drtivá většina křesťanů.

Zákon bude vždycky ukazovat pouze váš hřích. Zákon nebude nikdy ukazovat vaši
spravedlnost. Všimněte si, že ve verši 21 se píše, že spravedlnost bez zákona byla dosvědčovaná
Starým zákonem. Jinými slovy, Starozákonní Zákon vám říkal, že je pouze dočasný, bylo
prorokováno, že přijde nová smlouva. Jeremiáš 31 říká, že přichází den, kdy Bůh odpustí jejich vinu
a na jejich hřích již nevzpomene. David v Žalmu 32 říká: "Blahoslavený je ten, komu Hospodin
nepočítá hřích." - nejen že nepočítal nebo nepočítá, ale nebude počítat hřích. David o tom
prorokoval a říká, že po tom dni touží. Starozákonní Zákon prorokoval svůj konec a my máme žít
pod Novou smlouvou, a většina lidí sice o Nové smlouvě mluví, ale ve skutečnosti do ní míchají věci
ze Staré smlouvy a neukazují na jasný rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Lidé stále žijí pod
odsouzením, hněvem, vinou, s vědomím hříchu a jsou zaměření na sebe. Zákon posiluje hřích
a Zákon je službou smrti a odsouzení, a většina křesťanů nevyužívá přínosů Nové smlouvy, protože
Starozákonní Zákon nebyl odmítnut a odstaven.

Starozákonní Zákon nebyl špatný, to my jsme byli špatní. Zákon nebyl dán, abyste ho
dodržovali, ale Zákon byl dán pro lidi, kteří byli podvedeni, aby jim ukázal jejich potřebu Spasitele.
Ale jakmile tato potřeba byla ukázána, jakmile se obrátíme k Bohu, tak nyní už máme k Bohu
přicházet jako duch k duchu, ne jako tělo k duchu. A máme mít úplně novou cestu, kterou k Bohu
přistupujeme, než měli lidé ve Starém zákonu. V Nové smlouvě je nepřijatelné, abychom Boha

32



chválili, jak to dělal David, nebo jak Boha chválil Mojžíš a další Starozákonní lidé. Zkoušet to je
špatně, protože máme něco mnohem lepšího!

Projdu pár dalších veršů. Podívejte se na Římanům 4:14 Jestliže jsou totiž dědici ti, kteří jsou ze
Zákona, pak je zmařena víra a zrušeno zaslíbení. - Pokud se snažíte k Bohu přicházet na základě
Zákona, potom je vaše víra zmařena a je neproduktivní. Tohle zní, jako kdyby to popisovalo životy
většiny křesťanů. Jejich víra neprodukuje správné výsledky. Takoví lidé sice věří, že Bůh ty věci
může udělat, ale nikdy je nezažijí. Víte proč? Protože Zákon jejich víru zmaří a zaslíbení, což je Boží
Slovo, a zaslíbení v Božím slově činí neúčinnými. Hodně křesťanů ví o uzdravení, ale velmi málo
z nich v uzdravení působí. Víte proč? Protože Zákon činí vaši víru a zaslíbení neúčinné. Lidé věří
v prosperitu, ale velmi málo křesťanů ji prožívá. Věříte v radost a pokoj, ale neprožíváte je... Existuje
více důvodů, ale ve většině případů je hlavním důvodem, že lidé nerozumí Nové smlouvě, stále jsou
zaměřeni na svůj hřích a myslí si, že musí být dost dobří, aby si zasloužili Boží přízeň.

A ve verši 15 (Zákon přece působí hněv; neboť kde není Zákon, není ani přestoupení.) -
 Spousta z vás se bojí Božího hněvu a přitom jste už znovuzrození a neměli byste mít z Boha
strach! Nemluvím o úctě a respektu, ale mluvím o strachu z odmítnutí, o strachu, že Bůh na vaši
modlitbu neodpoví. A v tomto strachu žije většina křesťanů, protože mají myšlení Zákona. Byli
vychováni pod Starozákonním Zákonem, namísto pod Novosmluvní milostí. Tohle jsou radikální
věci. Podívejte se do 6. kapitoly, verš 14 Neboť hřích nad vámi nebude panovat, protože nejste pod
Zákonem, ale pod milostí. - Hřích nad námi nepanuje, protože nejsme pod Zákonem! Jde to vůbec
říct jasněji? NEJSTE pod Zákonem! - "Ale já věřím, že Zákon musíme dodržovat." - NEJSTE POD
ZÁKONEM! - "A co to tedy znamená? Máme ho snad zahodit?" - Nejste pod Zákonem, čemu z toho
že "Nejste pod Zákonem" nerozumíte? Vy nejste pod Zákonem! A protože nejste pod Zákonem, tak
nad vámi hřích nepanuje. Pokud vám panuje/vládne hřích, tak jste pod Zákonem. Pokud nemůžete
hřích přemoci, pak jste pod Zákonem.

Římanům 1:16 Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení
každého, kdo věří... - Zde se mluví, že evangelium - že milost je Boží moc. Slovo "evangelium" se
na různých místech používá jako milost. Ve Skutcích 20:24 a také v Galatským 1:5-6 slovo
"evangelium" odpovídá Boží milosti. "Nestydím se za evangelium - za Boží milost, protože
evangelium je Boží milost ke spasení." Pokud ve vašem životě nepůsobí tato moc, abyste mohli
přemoci hřích, přemoci depresi, odrazení, zklamání, nemoci, choroby, chudobu, tak je to proto, že
jste pod Zákonem a ne pod milostí! Milost vás zmocňuje. Milost vás nezmocňuje, abyste šli a žili
v hříchu, ale abyste hřích přemohli.

Titovi 2:12 Boží milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili
v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně... Lidé, kteří berou vyučování o milosti a dělají z toho,
že můžeme pít, klít a podobně, a táhnout s lidmi, kteří to dělají, že můžeme být homosexuálové, že
můžeme smilnit a podobně, protože jsme pod milostí, tak ti lidé vůbec netuší, co je milost, a vůbec
pod milostí nežijí. Boží milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti, ale mění váš motiv. Já
už nežiji "svatě", aby mě Bůh přijal, ale žiji svatě, protože mě Bůh přijal a jsem za to tolik vděčný,
a zjistil jsem, že je lepší žít svatě, než žít v hříchu. Já žiji ve svatosti, která je ovocem/výsledkem
spasení, ne kořenem/příčinou spasení. V tom je obrovský rozdíl.

Někdo se zeptá: "A jaký je v tom rozdíl? Přece máš stejně žít svatý." - Obrovský rozdíl. Pokud
se snažíte žít svatě, abyste od Boha něco získali, tak jste zákoničtí a pod Zákonem, a satan si vás
podá a umlátí vás, protože ať jste zapálení a odhodlaní, jak chcete, tak selžete. A jakmile selžete,
tak na vás přijde odsouzení, vina, hněv a pocit nehodnosti, a vaše víra bude zmařená/neúčinná
a zaslíbení pro vás budou neefektivní. Ale pokud nežijete svatě, abyste něco od Boha získali, ale
v díkůčinění kvůli tomu, co On již udělal, tak pokud děláte správné věci ze správného motivu, tak
když potom selžete, tak řeknete: "Otče, já tohle nechci dělat, chci dělat, co je správné, protože to je
lepší cesta a já využívám možnosti nesloužit ďáblu a mít lepší svědectví, ale děkuji ti, že mě miluješ,
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i když to minu..." A nedostanete se pod žádné odsouzení, nemáte pocit viny, a hřích nad vámi nemá
moc, takže můžete vstát a jít dál, protože víte, že vás Bůh miluje bez ohledu na vaše výkony. Takže
mezi těma dvěma je obrovský rozdíl.

Udivuje mě, jak je to pro lidi těžké pochopit, když o tomhle mluvím. Asi to bude kvůli zákonictví,
kdy Zákon je v lidech natolik zažraný, že je pro ně těžké si představit, že je někdo může milovat
nezávisle na jejich výkonu. Dnes jsem se modlil s jedním člověkem, který se potýkal s alkoholem
a cigaretami. Byl natolik upřímný, že mi to řekl, a já jsem cítil, jakou má Ježíš pro tohoto člověka
lásku a soucit, žádné odsouzení, ani trocha. Ale řeknete takovému člověku snad: "Je v pořádku se
opíjet a dělat další věci, které ničí tvoje tělo?" - Ne, nic takového jsem mu neřekl. Není to dobré, ale
nijak to neovlivní Boží lásku k němu. Naopak Bůh mě nechal prorokovat, že tento muž je povolán ke
službě a že má na svém životě pomazání. A byl to člověk, který zápasil s alkoholem, ale přesto byl
Bohem pomazaný. Zákoníci by teď křičeli: "Tak to ani náhodou! Bůh by nikdy nepoužil člověka,
který má ve svém životě hřích..." - A právě proto si Bůh ty zákoníky nepoužívá.

Bůh si mě používá bez ohledu na to, jaký jsem. Nepoužívá si mě pro to, kdo jsem! Tohle je tolik
osvobozující, jen pokud byste tomu opravdu porozuměli... Mohli bychom procházet ještě spoustu
Písma, ale zbývá mi už jen pár minut. Podívejme se do Římanům 7:6 Nyní jsme však zproštěni
Zákona... - Čemu z toho "Nyní jsme zproštěni Zákona" nerozumíte? Jsme osvobozeni od Zákona!
To znamená, že Zákon nebyl nic dobrého! 6Nyní jsme však zproštěni Zákona, když jsme zemřeli
tomu, čím jsme byli drženi... - To mluví o naší hříšné přirozenosti, která je mrtvá a je pryč. Zákon byl
dán lidem s hříšnou přirozeností. Pokud nemáte hříšnou přirozenost, potom jste
zproštěni/osvobozeni od Zákona. Pokud jste znovuzrození, potom jste vysvobozeni od Zákona,
abyste sloužili Bohu v novosti Ducha a ne ve starobě litery. Římanům 7:7 Co tedy řekneme? Že
Zákon je hřích? V žádném případě! - Já neříkám, že Zákon je hřích. Zákon měl svůj význam. Chtěl
bych mít víc času, anebo umět mluvit rychleji, protože o tomto je v Písmu tolik napsáno a vím, že jak
o tomto mluvím, tak vás napadají otázky.

1 Timoteovi 1:5 Vždyť koncem/cílem přikázání je láska z čistého srdce, dobrého svědomí
a nepředstírané víry... Konec přikázání znamená "konec přikázání"! 6od čehož někteří zbloudili, když
se uchýlili k prázdnému tlachání. - To znamená k pustému žvanění. 7Chtějí být učiteli Zákona,
přitom však nechápou ani to, co říkají, ani to, na čem trvají. - Tohle popisuje většinu náboženství.
Náboženství učí Zákon a říká: "Díky Otče, že jsi nám dal 10 přikázání, díky, že jsi nám ukázal, jak
jsme bezbožní. Díky, že jsi nám ukázal všechny věci, které musíme dělat a plnit, díky, že jsi mi
ukázal, že si musím vypálit všechny pihy a že už nesmím používat svoji levou ruku, ale pouze
pravou..." a pokračují dál a dál. Ale Bůh nedal Zákon pro tohle. Takoví lidé vůbec nerozumí tomu, co
říkají, ani na čem trvají. Verš 8 Víme ovšem, že Zákon je dobrý, užívá-li ho někdo náležitě... - Takže
existuje správné použití Zákona. Verš 9 a s vědomím toho, že Zákon není uložen spravedlivému... -
 Kdo je spravedlivý člověk? Každý znovuzrozený člověk byl stvořený spravedlivý a opravdu svatý.
[Efeským 4:24] Ježíš se stal hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
[2 Korintským 5:21]

Pokud jste znovuzrození, tak jste spravedlivý muž nebo žena, a Zákon není pro spravedlivého
člověka. Zákon je dán nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým
a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec, 10 smilníkům, homosexuálům,
obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým
učením... - Zákon není pro znovuzrozené lidi, kteří byli učiněni spravedlivými. Zákon je pro lidi, kteří
neznají Pána, kteří si myslí, že jsou ve srovnání s jinými dobří, takže jsou v pohodě a Bůh je musí
přijmout. Pro všechny takové je zde Zákon, který jim ukazuje, jak jsou mimo, a ukazuje jim, že
potřebují Zachránce.

Jednou jsem byl na setkání v Houstonu, bylo tam asi 200 lidí a přišel tam jeden člověk, chvíli
poslouchal, potom vystoupil a začal na mě křičet. Snažil jsem se mu odpovědět, ale on
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neposlouchal, byl mimo, buď opilý, nebo na drogách. Takže jsem mu nakonec přikázal: "Sedni si
a buď z ticha!" A ten člověk si hned sedl na zadek. Když setkání skončilo, tak jsem za tím člověkem
šel, a mluvil jsem s ním o tom, jak ho Bůh miluje a chce ho proměnit, jak se Bůh může dotknout jeho
života. Mluvil jsem s ním o Boží dobrotě a ten člověk říká: "Já Boha nepotřebuji, já jsem Bůh!" Takže
víte co? Právě na tohle byl dán Zákon, aby ukázal lidem, kteří si myslí, že jsou Bůh: "Tak ty si
myslíš, že jsi Bůh?" Takže jsem vzal Zákon a bil jsem jím toho člověka. Ukázal jsem mu, jak je
v Božích očích jeho pýcha a samospravedlnost jako špinavý hadr, a jak má štěstí, že z něj Bůh ještě
neudělal hromádku popela. Vzal jsem Slovo a doslova jsem jím tohoto člověka rozřezal na kousky.
A během pár chvil plakal a volal: "Bože, odpusť mi!" A tohle je smyslem Zákona. Zákon byl dán
lidem, kteří si myslí, že jsou dobří. Zákon je zde pro to, aby vás ubil, aby vám zacpal ústa. Ale
Zákon není pro spravedlivého člověka!

Vraťme se do 7. kapitoly Římanům. Římanům 7:7 Co tedy řekneme? Že Zákon je hřích?
V žádném případě!... - Zákon není hřích, pokud ho použijete za správným účelem. Pokud Zákon
použijete, abyste člověka přivedli na místo, kdy si uvědomí, že potřebuje spasení, a ten člověk se
odvrátí od samospravedlnosti k Bohu, tak použít Zákon za tímto účelem je v pořádku. ...Avšak hřích
jsem nepoznal jinak než skrze Zákon. Vždyť ani o žádosti bych nevěděl, kdyby Zákon neříkal:
"Nebudeš žádostivý!" 8Hřích se pak skrze to přikázání chopil příležitosti a způsobil ve mně veškerou
žádost. To slovo "žádost" zde znamená: "Nekontrolovatelná, neuspokojitelná, neomezená chtivost."
Zákon ve skutečnosti způsobuje, že máme chtivost. Někteří si myslí: "To není možné!" - Ale je!

Jednou jsem mluvil na toto téma a poslouchal to jeden kazatel. Dotýkalo se ho to, ale zápasil se
zákonickou mentalitou, pod kterou byl celý život vychováván. Z okna viděl, že jeho syn a jeho
kamarádi si hráli na zahradě a řekl si, že to půjde vyzkoušet. Šel za nimi na zahradu, zavolal si je
a říká: "Pěkně si hrajete." Hráli si bez problémů už asi hodinu a on jim říká: "Hrajte si jakkoliv, ale
v žádném případě nesmíte plivat na tuto květinu." a ukázal na ni. Vrátil se do domu a sledoval je
oknem. Potom říkal: "Ty děcka si předtím hráli víc než hodinu a ani si nevšimli, že tam nějaká
květina je. Ale jakmile jim řekl, že na tu květinu nesmí plivat, tak na ni hned polovina dětí plivla
a ostatní polovina tam stála a přáli si, aby měli odvahu na ni také plivnout."

A přesně takhle to je. Pokud začnete kázat: "Nesmíte cizoložit!" a budete kázat proti cizoložství,
tak způsobíte, že v srdcích lidí ožije chtíč po cizoložství. Tohle je smysl Zákona. Zákon hřích
posiluje a oživuje. Právě k tomuto verši se snažím dojít. Podívejte se na verš 8 Hřích se pak skrze to
přikázání chopil příležitosti a způsobil ve mně veškerou žádost. Bez Zákona je tedy hřích mrtev. 9Já
jsem pak kdysi žil bez Zákona, ale když přišlo přikázání, hřích ožil 10a já jsem zemřel. Zákon oživil
hřích, Zákon totiž oživuje hřích. Pokud začnete kázat proti hříchu, pokud začnete kázat proti pití
alkoholu, tak to v lidech vzbudí žádost po pití. Začnete kázat proti nemorálnosti a lidé začnou být
nemorální. Vím, že někteří z vás si asi myslí, že to je opačně, že kázání proti těm věcem způsobí,
že se od nich odvrátíte.

Budu teď muset skončit, budu pokračovat večer, ale ještě řeknu tohle. Vyrůstal jsem
v náboženství pod velmi silným Zákonem. Minulý měsíc mě bylo 64 a za celou tu dobu jsem nikdy
nezaklel, nikdy jsem nepil alkohol a nekouřil. Byl jsem celý život mistr "spravedlivý" a "svatý"
podle náboženských standardů. Ale víte, že dřív to bylo kvůli strachu z trestu? Když jsem byl malé
dítě, tak jsem míval sen, že jsem kouřil cigaretu a někdo mě u toho chytil, dali mě policajtům a ti mě
dali mé mámě a to bylo horší, než policie, a skončil sem v pekle. Hořel jsem kvůli kouření cigarety
v pekle. Tento sen jsem míval pravidelně a budil jsem se celý zpocený a vyděšený, že jsem kouřil
cigaretu. Někteří z vás si myslí: "Tys byl pěkně divný!" Ano, byl jsem divný, to z vás udělá
náboženství. A kvůli tomu množství odsouzení jsem sice neudělal některé hříchy, které jste vy
udělali, ale víte, že jsem pravděpodobně měl větší žádost, myslel na ty věci víc a byl na ně mnohem
citlivější, než kdokoliv z vás, kdo jste třeba cizoložili? Přišel jsem třeba někam na záchod, kde bylo
vyryté sprosté slovo, a já jsem z toho byl obviněný dva týdny, jen protože jsem to viděl. Někteří
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z vás to tam vyryli a vůbec vás to netrápilo. :D Ale mě to trápilo dva týdny. Hřích měl nade mnou
vládu. Sice jsem neudělal ten skutek, ale byl jsem tolik citlivý na odsouzení, že mě stačilo to vidět,
nebo někoho slyšet, jak o tom mluvil.

Hřích nad vámi panuje kvůli Zákonu. Jakmile jsem porozuměl Boží milosti, tak jsem byl
osvobozen. Ne osvobozen, abych šel a pil alkohol, kouřil a dělal všechny možné špatné věci, ale byl
jsem osvobozen nejen od špatných skutků, ale i od žádosti po nich. Byl jsem osvobozen ze strachu
z nich, z odsouzení, viny. Poznání Boží milosti mě úplně osvobodilo.

Věřím, že mě Bůh vedl, abych mluvil na toto téma, ne kvůli lidem, kteří nepřišli, ale kvůli všem,
kteří přišli. Právě zde sedí lidé, kteří si možná ani neuvědomují, že doteď žili pod Zákonem. Takoví
lidé jsou si vědomí hříchu a to přináší hněv, odsuzuje je to, způsobuje to, že v nich ožívá hřích
a zápasí se spoustou různých věcí, se kterými by už vůbec neměli mít problém, a je to protože žijí
pod Zákonem, protože Zákon vyvyšovali jako pozitivní a zbožnou věc, ale jediné správné použití
Zákona je, aby vám ukázal, že potřebujete Spasitele. A jakmile přijdete k Ježíši, tak Zákon přestává
být tím, co vás vede dobrým směrem, protože potom se Zákon stává negativní věcí - tj. pokud se
budete snažit žít ve smyslu výkonu a dělat a zachovávat všechny věci, které Bůh řekl.

Wow, tohle je úžasné. Večer budu pokračovat a povzbuzuji vás, abyste zítra ráno opět přišli.
Pořiďte si záznamy a poslouchejte je, tohle jsou věci, které potřebujete slyšet více, než jen jednou.
Většina z vás tyhle věci pravděpodobně nikdy neslyšela, ale i kdybyste je slyšeli, kolik znáte dalších
lidí, kteří to potřebují slyšet, a může je to osvobodit? Tyhle vyučování jsou skvělým způsobem ke
sdílení se s ostatními lidmi. Asi se nedá ani odhadnout, co by byl schopen udělat Pavel, kdyby měl
k dispozici CD a DVD, kdyby se jeho věci neustále přehrávali. Povzbuzuji vás, abyste si ty záznamy
sehnali.

Pokud je zde dnes někdo, kdo nezná Ježíše osobně jako svého Pána, tak jsem sdílel dostatek
evangelia, že byste měli být schopni přijmout spasení. Do pekla vás nepošlou vaše hříchy, ale to, že
odmítnete Ježíše. Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy a nabízí vám záchranu jako dar, úplně
zdarma, a vy ji můžete přijmout tím, že svůj život vydáte Ježíši a učiníte Ho svým Pánem. Znovu se
narodíte a přejdete ze smrti do života. A jakmile se znovu narodíte, potřebujete přijmout křest
Duchem Svatým. Nemusíte přijmout křest Duchem Svatým, abyste se "dostali do nebe", ale abyste
mohli mít obnovenou mysl a žili vítězný život, tak ve svém životě potřebujete mít moc Ducha
Svatého. Žít křesťanský život bez Ducha Svatého není jen těžké, to je úplně nemožné! Sami to
prostě nezvládnete.

Dnes jsem sdílel věci, které jsou proti běžnému myšlení, protože všechno, co děláme, je
založené na našem výkonu. Váš zaměstnavatel vás přijme, platí vám a povyšuje vás na základě
vašich výkonů. Justiční systém s vámi jedná podle vašeho chování, podle vašich skutků -
 podle vašeho výkonu. Je to smutné, ale vaši kamarádi a přátelé v práci, prostě všichni - celý svět je
založen na výkonech, takže abyste porozuměli milosti, která je úplně nezávislá na vašich výkonech,
tak potřebujete moc Ducha Svatého. Nemůžete těmto věcem sami porozumět. 1 Korintským 2:14
říká, že přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha a jsou pro něj bláznovstvím, ani je nemůže
poznat, protože jsou poznávány duchovně.

Musíte tyhle věci přijímat duchem, a pokud jste nepřijali křest Duchem Svatým, potom vám
garantuji, že o to, co jsem dnes mluvil, přijdete. I kdyby vám to ve vašem srdci svědčilo a říkali jste si
v srdci: "Tohle je dobrá zpráva!", tak to bez Ducha Svatého ztratíte. Potřebujete, aby vám Duch
Svatý dal porozumění a zjevení těchto věcí. A křest Duchem zahrnuje spoustu věcí a jedna z nich je
mluvení v jazycích. Mluvit v jazycích je jedna z nejúžasnějších věcí, které můžete udělat, abyste
přijali zjevení. Zjevení o věcech, které jsem dnes sdílel, jsem dostal, když jsem se modlil v jazycích
a když jsem studoval Boží Slovo a prosil Boha o zjevení. A Bůh vám to takto zjeví. Pokud nemáte
dar jazyků, tak ho bez výjimky potřebujete. Všichni zde potřebují být znovuzrození a pokřtění
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Duchem Svatým, což obsahuje také mluvení v jazycích.

Je zde dnes někdo, kdo říká: "Potřebuji jedno nebo obě? Potřebuji to přijmout?" Pokud ano,
zvedněte ruku. Sláva Bohu. Podívejte, já vás nežádám, abyste se připojili k nějaké církevní
organizaci, žádnou církev pro vás nemám, jen se s vámi chci modlit a chci vám pomoct. Viděl jsem
jen pár rukou a vím, že včera přišla a přijala spasení a křest Duchem spousta lidí, ale pokud
nemluvíte v jazycích, tak byste měli přijít a přijmout křest Duchem. Slibuji, že vám to úplně změní
život. Pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout, ale nezvedli, přijďte dopředu a budeme
se s vámi teď modlit a pomůžeme vám přijmout spasení a křest Duchem Svatým. Díky Ježíši!

37 nove-stvoreni.cz



Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 3
Otevřme si knihu Židům. Pro ty, kdo jste zde předtím nebyli, tak mluvím o tom, jaký Bůh

opravdu je. Je o tom potřeba mluvit, protože satan je mistr v oklamávání. Minulou noc jsme začali
v Genesis 3, kde satan Adamovi s Evou říká: "Bůh vám zakázal jíst z toho stromu, protože vás
nemiluje a nechce vám něco dát, nechce, abyste byli jako On." - satan začal zpochybňovat
a překrucovat Boží přirozenost a charakter. Pokud by Adam s Evou věděli, jak moc je Bůh dobrý,
tak by na to satanovi nikdy neskočili a nikdy by z toho stromu nejedli. V určitém smyslu by je mohlo
omlouvat, že neměli takové zjevení, jako máme my. Ale dnes Bůh poslal svého syna Ježíše, Ježíš
za nás zemřel, vzal naše hříchy a my bychom už neměli na podobné lži naletět, ale přitom průměrný
dnešní člověk vůbec nerozumí, jak moc ho Bůh miluje. Lidé říkají, že je Bůh miluje, ale vzápětí
dodávají, že je miluje až tak, že jim dal rakovinu, že způsobil, že jejich dítě se narodilo postižené, že
Bůh způsobil, že jejich podnikání zkrachovalo, že jim rozbil manželství...

Ať již se to stalo jakkoliv tak skutečná Boží přirozenost a charakter byla lidmi, satanem
a náboženstvím, překroucena a převrácena. Pokud bychom opravdu věděli, jak moc nás Bůh miluje,
tak bychom se jen radovali a neustále bychom slavili. Ale náboženství nám brání uvidět velikost
Boží lásky a žít v ní. Takže jsem odhaloval špatné věci a viděli jsme, že aby satan dal lidem o Bohu
špatnou představu, tak použil i spoustu věcí z Bible. Protože ve Staré smlouvě vidíme, že byl Boží
hněv a zloba proti hříchu, a lidé berou ta místa a říkají, že Bůh je na vás nahněvaný a že vás bude
soudit a trestat. A ve Staré smlouvě Bůh dal Zákon a Zákon trestal hřích, ale to neukazuje
skutečnou Boží přirozenost. Včera jsem ukazoval, že Bůh prvních 2000 let lidem nepočítal hřích.
Potom přišel Zákon a věci se změnily, ale Galatským 3 říká, že to bylo pouze dočasné, dokud
nepřišel Ježíš.

Dnes ráno jsem použil spoustu Písma, abych ukázal, že Starozákonní Zákon není pro nás, a že
bychom k Bohu neměli přistupovat způsobem, kterým to dělali Starozákonní lidé. Právě jsem řekl
věci, které jsou úplně v protikladu s tím, co si většina lidí myslí, takže pokud jste neslyšeli, co jsem
vyučoval, tak to pro vás může být nepřijatelné, ale povzbuzuji vás, abyste si, než to zavrhnete,
sehnali záznamy a prošli si ty místa v Písmu, protože jsem všechny výroky podepřel místy v Písmu.

Teď večer vám ukážu pár věcí z knihy Židům, protože se tam opět mluví o tom samém. Komu je
napsána kniha Židům? Židům. Byla napsána židům a speciálně židovským křesťanům, aby je
dostala ze Starozákonního Zákona a mohli začít Bohu sloužit podle Novosmluvního vztahu. Je zde
spousta skvělých věcí, ale pro spoustu křesťanů to není zrovna nejoblíbenější kniha v Bibli.
Pro mnoho lidí je matoucí, protože nerozumí milosti. A celá kniha Židům mluví o Boží milosti. Takže
pokud nemáte zjevení Boží milosti, tak je vám kniha Židům cizí. Pokud ale Boží milosti rozumíte, tak
je pro vás mistrovským dílem, které vysvětluje Boží milost.

V první kapitole se píše o tom, že Bůh k nám v těchto posledních dnech mluvil skrze Ježíše,
a že Ježíš je opravdovým a nejlepším zjevením, které nám Bůh o sobě kdy dal. V Židům 1:3 se
o Ježíši říká: 3On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem své moci udržuje všechno,
co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti
na výsostech... - Zde je napsané, že Ježíš byl vyjádřením Boží podstaty/osobnosti. A když se
podíváte na kontext, tak se mluví o tom, že andělé nám dali určité zjevení Boha, Mojžíš nám dal
část zjevení Boha a byly zjeveny další kousky, ale Ježíš je dokonalým zjevením Boha. Ježíš
nahrazuje/překonává jakékoliv jiné zjevení o Bohu. Druhá kapitola mluví o tom, že právě proto se
musíme držet toho, co nám o Otci zjevil Ježíš, nehledě na vše ostatní.

Třetí kapitola mluví o tom, že Ježíš je Apoštol a nejvyšší kněz naší víry a že ho máme
poslouchat. Čtvrtá kapitola mluví o "sobotním odpočinku" a sobotní odpočinek je jedna z věcí, ze
kterých jsem nejvíc nadšený. Hodně jsem na toto téma vyučoval a mám celé vyučování nazvané
"Náš sobotní odpočinek". Pokud čtvrtá kapitola Židům není jednou z vašich nejoblíbenějších kapitol
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v Bibli, tak si to vyučování potřebujete poslechnout. Sobotní odpočinek je úžasná věc a ukazuje
vám, že v Nové smlouvě sobota není určitý den, ale vztah s Bohem. Jsou lidé, kteří zachovávají
určitý den, ale přitom sobotu porušují, protože neodpočívají v Ježíši, neodpočívají v tom, co Otec
udělal. Tito lidé dělají věci z vlastní snahy/síly a snaží se zasloužit si Boží přízeň a tím sobotu
porušují. Sobota byla naplněna v Kristu.

V páté kapitole pisatel Židům mluví o tom, že je mnoho věcí, které by chtěl říct, ale nemůže,
protože jsou líní naslouchat. Šestá kapitola je napomenutí, aby zmoudřeli a zanechali dětských věcí,
aby šli do Božího Slova a uviděli ty věci, protože nyní máme Novou smlouvu. Následuje sedmá
kapitola a v sedmé kapitole se dostává k hlavní pointě a snaží se nám ukázat, že již nejsme pod
Starozákonním Zákonem, a jeden ze způsobů, kterým to ukazuje je, že Ježíš není knězem
z pokolení Levi. Starozákonní Zákon říká, že pokud by Bohu chtěl obětovat někdo jiný, než kmen
Levi a to ještě specificky z domu Aronova - musel být přímým potomkem Árona, tak takový člověk
propadne Božímu soudu. A máme příklady. Třeba král Uziáš chtěl obětovat a byl raněn
malomocenstvím. Takže v Zákonu bylo jasně ustanovené, že pokud jste chtěli být knězem, museli
jste být z kmene Levi. Ale sedmá kapitola Židům říká, že Ježíš je podle Melchisedechova řádu
a z kmene Juda, ne z kmene Levi. To je velmi důležité, protože to znamená, že Ježíš nezapadá
do Starozákonního Zákona. Potom pisatel cituje z Žalmu 110:4, kde David prorokuje, že Ježíš bude
navěky knězem podle Melchisedechova řádu. Takže to bylo prorokováno už ve starém Zákonu.

Pisatel Židům píše, že Ježíš pochází z kmene Juda, je podle Melchisedechova řádu, a v Židům
7:12 Mění-li se totiž kněžství, nastává nutně i změna Zákona. Takže pokud Ježíš není Levita, což
není, protože pochází z kmene Juda a byl potomkem Davida, tak jaké měl vlastně právo být
knězem? Protože byl knězem podle Melchisedechova řádu. A zbytek této kapitoly vám ukazuje, že
Melchisedechovo kněžství nahrazuje to Levitské a dokazuje to na základě Genesis 14. kapitoly. To
jsou důležité věci, ale já se chci dostat k tomuto: Židům 7:18 Dochází tedy jednak ke zrušení toho
předchozího přikázání pro jeho slabost a neužitečnost. - To slovo "zrušení" zde je velmi silné slovo.
Pokud například zrušíte manželství, tak pak jednáte, jako by nikdy nebylo. Po stránce zákona
můžete prohlásit, že nebyli nikdy manželé, i když mají doma ještě manželský certifikát. Pokud
zrušíte manželství, tak legálně se jako by nikdy nestalo. To slovo "zrušit" zde má ale ještě silnější
význam, z toho řeckého slova máme slovo, jehož význam je "úplný opak". Pokud použijete to slovo,
tak říkáte, že to je úplný opak něčeho. Zde je napsané, že zde je úplné zrušení Zákona a pokračuje
to v opačném směru, než byl Starozákonní Zákon. Opět, tyto verše ukazují, že Starozákonní Zákon
a milost Nové smlouvy nejdou dohromady, že jsou v protikladu.

Nechce se mi to ani říkat, ale vím, že jsou zde lidé, kteří si říkají: "Takže ty říkáš, že Zákon je
hřích? Že Zákon nebyl dobrý?" S tím jsme se vypořádali dnes ráno, ale ne všichni zde ráno byli.
Takže Ne, tohle neříkám. Zákon měl svůj účel - aby vás přivedl na váš konec, aby vám ukázal vaši
hříšnost a učinil vás vědomé si hříchu, aby vám zacpal ústa, aby vás obvinil, aby způsobil, že hřích
ožil. Zákon posiloval hřích, působil smrt, působil odsouzení - všechno tohle jsou citace Písem, které
jsme dnes ráno probírali. Zákon měl svůj účel - aby vás dostal z vaší samospravedlnosti
a sebespasení, abyste museli být závislí pouze na Bohu. Pokud použijete Zákon k tomuto účelu, tak
je to v pořádku. Ale pokud zkusíte dávat Zákon, tj. výkonnostní mentalitu, lidem, kteří již učinili
Ježíše svým Pánem, tak Zákon přestává být dobrá věc a stává se negativní věcí. Protože Zákon se
zaměřuje pouze na vás a vaše selhání.

Zákon vám neukazuje na Spasitele, na Jeho milost a Jeho odpuštění. Zákon je naprosto
kontraproduktivní a v úplně opačném směru, je úplným opakem milosti. Zákon a milost jsou
protiklady. Nemůžete žít podle Boží milosti a zároveň se snažit žít podle Starozákonního Zákona.
Jsou navzájem v opačném směru. Je to jako byste chtěli jít zároveň na východ i na západ, to prostě
nejde, není to možné. Vím, že co říkám je radikální a někteří lidé si myslí, že to nemůžu myslet
vážně, ale já vám to zde čtu z Písma! Židům 7:18 Dochází tedy jednak ke zrušení toho předchozího
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přikázání pro jeho slabost a neužitečnost. - To je velmi silná pasáž z Písma. A od tohoto místa
pokračuje a mluví o tom, jak se musíme odvrátit od Starozákonního Zákona a začít k Bohu
přistupovat podle Nové Smlouvy.

Přeskočím do 8. kapitoly, kde pisatel shrnuje prvních sedm kapitol knihy Židům. Židům
8:1 Avšak to hlavní na tom, o čem se tu mluví, je, že máme takového nejvyššího kněze, který se
posadil po pravici trůnu Velebnosti v nebesích. 2On je služebníkem svatyně a toho pravého stánku,
který postavil Pán a ne člověk. - Od tohoto místa ukazuje rozdíl mezi stánkem, který udělal Mojžíš,
a skutečným stánkem, který je v nebi. Když byl Mojžíš na hoře, tak mu Bůh ukázal nebeský stánek,
protože v nebi je fyzický chrám. Mojžíš ho viděl a učinil stánek podle chrámu, který je v nebi. A zde
se mluví o tom, že Mojžíš udělal stánek na Zemi, který byl symbolem a připomínkou nebe, ale v nebi
je skutečný stánek a Ježíš nyní slouží ve skutečném Božím chrámu jako náš nejvyšší kněz. Ježíš
není nějaký symbol, Ježíš je skutečnost. A právě o tom se zde mluví.

Židům 8:3 Každý nejvyšší kněz je přece ustanoven, aby obětoval dary a oběti, a tak bylo
potřeba, aby i tento měl co obětovat. 4Kdyby totiž byl na zemi, nebyl by ani knězem, neboť zde jsou
kněží, kteří obětují dary podle Zákona. 5(Ti slouží obrazu a stínu nebeských věcí, jak bylo Mojžíši od
Boha sděleno, když měl dokončit stánek. Řekl mu přece {toto je citace z Exodus}: "Hleď, abys
všechno udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na této hoře.") 6Nyní pak obdržel {zde se mluví
o Ježíši} o tolik významnější službu, nakolik je také prostředníkem lepší smlouvy, která je založena
na lepších zaslíbeních. - Máme něco lepšího, než Starozákonní Zákon a je podivuhodné, kolik
křesťanů chce zůstat pod jhem Starozákonního Zákona. Verš 7 Kdyby totiž ta první smlouva byla
bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. Zde následuje další z citací ze Starého zákona a je
z Jeremiáše 31:31.

Židům 8:8 Kárá je přece a říká: "Hle, přicházejí dny, praví Pán, kdy uzavřu s domem Izraelovým
a s domem Judovým novou smlouvu. 9Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den,
kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Vždyť oni v této mé smlouvě nezůstali
a já jsem o ně přestal dbát, praví Pán. - Chtěl bych hned pokračovat ve čtení, ale dovolte mi to
vysvětlit. Bůh s nimi nedělá stejnou smlouvu, jako byla ta první, protože ta první byla závislá
na jejich výkonu. Museli ji poslouchat/dodržovat, byla podmínečná - pokud budete dělat toto, potom
Já udělám toto. A Bůh říká, že to nefungovalo. Ne protože by Boží zaslíbení bylo špatné, ale
protože my jsme Zákon nedokázali dodržet. My jsme prakticky zrušili Zákon sami, protože jsme mu
nedokázali dostát. Takže když Bůh připravuje Novou smlouvu, tak Nová smlouva je úplně jiná, než
ta Stará, a není založená na vašem výkonu, na vašich skutcích, ale na tom, co udělal Ježíš. Ježíš
vám získal vztah s Bohem Otcem, a když Ježíše učiníte svým Pánem, potom se s Ním stanete
spoludědici a není to na základě vašeho výkonu/skutků, ale na základě vašeho přijetí a vaší víry
v Ježíše. A dokud Ježíš zůstane věrný, potom máte všechny výhody této smlouvy. A garantuji vám,
že Ježíš zůstane věrný!

Takže toto je Nová smlouva, která je založená na úplně jiném kritériu - jediná podmínka je, že
hoden musí být Ježíš, ne vy. A to je obrovský rozdíl oproti Staré smlouvě. Verš 10 Toto je tedy
smlouva, kterou po těchto dnech uzavřu s domem Izraelovým, praví Pán: Dám své zákony do jejich
mysli a napíši je na jejich srdce; a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 11 A nebudou už učit
každý svého bližního a každý svého bratra a říkat: `Poznej Pána!´, protože mne všichni budou znát -
 od nejmenšího až po největšího z nich. - Ve Starém zákonu omezoval vaše chování pouze Zákon.

Víte, že můžete vzít Zákon a přinutit zákonické lidi, aby ho do určité míry plnili? Protože se
jedná o tělesné a přirozené věci. Můžete kázat Zákon, můžete kázat Malachiáše 3:8 zákonickému
člověku a říct mu: "Můžeš snad okrádat Boha? Ale ty ho okrádáš! Ptáš se: Jak Ho okrádám?
Na desátcích a darech pozdvihování. - Jsi prokletý, Bůh si tě podá! Zaplať nebo jinak...!" A namísto,
abyste mluvili o Bohu Otci, tak Ho reprezentujete jako mafiána. "Zaplať nebo ti zlomím nohu
a půjdeš do nemocnice!" - A takto byl Bůh často prezentován. Ale v Nové smlouvě Bůh říká: "Ať
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každý dává, jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí ani z donucení." Bůh vás chce přitáhnout
svojí láskou a ne vnějšími věcmi. A tohle místo v Písmu o tom mluví - že nebudete potřebovat, aby
vám o Bohu říkali jiní lidé, ale Bůh bude mít s vámi osobní vztah a vy budete ve svém srdci vědět,
co je dobře a co špatně.

Člověk, který je opravdu znovuzrozený, v sobě má intuitivní vedení Ducha Svatého, které mu
ukazuje, co je dobré a co špatné. U vás to nemusí být až tak zřejmé, protože náboženství posiluje
hřích a hřích v lidech oživuje, ale pokud jste opravdu znovuzrození, tak pokud žijete v hříchu, tak je
vám mizerně. Vaše srdce totiž není takové. Tohle je jedna ze známek, že jste se opravdu
znovuzrodili. Sice možná děláte ještě některé z těch věcí, jako jste dělali dřív, ale než jste se znovu
narodili, tak vám to bylo jedno. Ale nyní vám na tom záleží a trápí vás, že to ještě děláte. To protože
Bůh změnil vaše srdce a každý z nás má nyní osobní vztah s Bohem, ne že posloucháte jen
někoho, kdo vám o Bohu říká. Vy můžete a máte slyšet od Boha přímo.

Verš 12 Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si
již nikdy nevzpomenu. - Víte, že se to zdá být až příliš dobré, aby to byla pravda? Tohle je úplně
v protikladu s tím, co říká náboženství. Náboženství nebude kázat, že Bůh je milostivý k vašim
nepravostem a že si na vaše nepravosti a nezákonné činy nikdy nevzpomene. Náboženství káže,
že se na vás Bůh hněvá, že Mu došla trpělivost a že vás chce poslat do pekla. Náboženství káže, že
Bůh neodpoví na vaše modlitby a nemáte radost a pokoj, protože Bůh má proti vám váš hřích, a že
vám hřích počítá. Ale zde je napsané, že v Nové smlouvě, která byla prorokována Jeremiášem v 31.
kapitole, bude k vašim nepravostem Bůh milostivý a na naše hříchy ani na naše nezákonné činy si
již nikdy nevzpomene.

Minulý týden jsem připravoval televizní program a přišla jedna žena, která u nás byla rok
na biblické škole a potom skončila. Přišla si poslechnout, co jsem vyučoval a mluvil jsem z knihy
Římanům. Když jsem skončil, tak ta žena přišla s pláčem a říká: "Tohle jsem tolik potřebovala, tohle
bylo přímo od Boha pro mě." A říkala mi, že skončila biblickou školu, protože byla těhotná a není
vdaná. Říkala, že žila ve hříchu a potřebovala vědět, že ji Bůh miluje. A já jsem jí dal ruku
kolem ramen a říkám jí: "Bůh tě miluje, Bůh na tebe není naštvaný. Co jsi udělala, není dobře
a ublížilo ti to, a ty se od toho potřebuješ odvrátit, protože to pro tebe není dobré. Tohle není dobré
prostředí na výchovu dítěte." Sloužil jsem jí láskou a tato žena činila pokání a je zpátky v ohni
a hledá Pána. Boží dobrota ji přivedla k pokání. Ale náboženství by na ni nastoupilo: "Ty jedna
hříšnice, podívej se, co jsi udělala! Je na tobě Boží hněv!" Ano, co udělala, bylo špatně, ale je zde
rovnováha. Někteří lidé vezmou milost a řeknou: "Ne, to není špatně, neříkejte jim, že to je hřích,
teď pod milostí přece všechno projde." - Ne, stále to je špatné. Ale Bůh ji miloval a byl milostivý
nad její nepravostí a její hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene.

Když k Ježíši přivedli ženu, kterou chytili při cizoložství v Janovi 8, tak říká: "Kdo je z vás
bez hříchu, první hoď kamenem." A potom se obrátí k té ženě a ptá se jí: "Ženo, kde jsou tvoji
žalobci? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ona musela vidět Ježíšovu lásku a soucit,
vydala Mu svůj život a nazvala Ho Pánem. A Ježíš říká: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již
nehřeš." Ježíš nazval, co udělala hříchem. Bylo to špatné a Ježíš to neschvaloval, ale byl milostiví
k její nepravosti a její hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. Náboženství drží hříchy proti lidem,
drží jim je nad hlavou a používá je, aby lidi manipulovalo a říkalo jim: "Bůh tě nepožehná, pokud
neuděláš tohle a tohle a tohle..." - Ale tohle není Nová smlouva! Nová smlouva je - lidi, měli byste si
to napsat a pověsit na zrcadlo, abyste to měli na očích. Nová smlouva je: "slituji se nad jejich
nepravostmi a na jejich hříchy ani na jejich nezákonné činy si již nikdy nevzpomenu." Stará smlouva
držela váš hřích proti vám, ale Nová smlouva je, že Bůh je milostivý a na vaše hříchy již
nevzpomene.

Víte, Bůh nám úplně odpustil, ale problém je, že většina z nás neodpustila sobě. Většina z vás
se stále zabýváte sami sebou. Dokonce lidé říkají věci jako: "Jsem prostě starý hříšník spasený
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milostí." Ano býval jsi hříšník, ale pokud ses znovu narodil, potom jsi spasený milostí a nyní jsi
spravedlností Boží a Bůh tě vidí spravedlivého a svatého! Přestože máš ještě ve svém životě
problémy, tak Bůh tě vidí v duchu a v duchu jsi úplně nový člověk. A pokud se někdy začneš vidět
v Kristu, namísto aby ses viděl skrze Zákon, který se zaměřuje na všechny tvé chyby, tak potom bys
byl tolik nadšený z toho, kým ses stal v Kristu, že by se to projevilo ve tvém jednání - žil bys svatě
a bylo by to produktem a ovocem tvého spasení, ne produktem tvé snahy/úsilí. Ale většina lidí se
vidí jako hříšníci a chodí s vědomím hříchu a kvůli tomu jejich život také tak vypadá. Pokud se vidíte
jako neodpovídající, špinaví a poskvrnění, tak přesně tak budete žít. Amen.

Podívejte se na další verš. Verš 13 Když tedy mluví o nové, prohlašuje tu první smlouvu
za starou; a to, co stárne a chátrá, je blízké zániku. - Tohle se vrací k verši 8, kde pisatel cituje
z Jeremiáše 31. Sledujte, jak silné výrazy zde používá. Tohle rozzuřilo židy, kteří propagovali 10
přikázání a Zákon, kteří prosazovali dodržování různých pravidel a pokud jste to nedělali, tak vás
ukamenovali. A zde pisatel Židům píše, že máme Novou smlouvu s lepšími zaslíbeními. Je to lepší
smlouva! Byla prorokována ve Starém zákonu, a bylo prorokováno, že Bůh bude milosrdný k naší
nespravedlnosti a naše hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene. A když přišla Nová smlouva, tak
Stará smlouva je již stará a blízká zániku. To jsou silná slova, kterým běžný člověk v Těle Kristově
vůbec nerozumí a pro spoustu lidí to je pohoršující. Ale Stará a Nová smlouva nejsou slučitelné!

A v kapitole 9 - nezapomeňte, že rozdělení na knihy a verše přidali do Bible lidé kvůli orientaci,
není na tom nic špatného, ale nemyslete si, že tohle je nějaká úplně nová myšlenka nebo že zde
začíná něco nového. Mluví se stále o stejném tématu, je to jeden souvislý dopis a pisatel zde píše:
Židům 9:1 Také ta první smlouva ovšem měla pravidla bohoslužby i svatyni, ale pozemskou. 2Byl
totiž zřízen první stánek, v němž byl svícen, stůl a chleby předložení, a ten se nazýval svatyně.
3Za druhou oponou pak byl stánek nazývaný nejsvětější svatyně. - Pokud nevíte, jak to vypadalo,
rád bych vám ukázal obrázek. Stan setkávání, který udělal Mojžíš, byl stan, který byl umístěn
ve středu celkem velkého prostoru svatostánku, a ten prostor byl celý ohraničený hradbou ze
závěsů. Stan uprostřed byl rozdělen na dvě části. Jedna část byla svatyně a druhá svatyně svatých.
A ve svatyni svatých byla truhla úmluvy, v té části přebýval Bůh, a nesměl tam vejít nikdo,
kromě nejvyššího kněze, který tam jednou za rok v den smíření přinesl oběť. Vně stanu, ale stále
v tom velkém ohraničeném prostoru byl bronzový oltář, kde se obětovala zvířata a podobně.
Do toho stanu mohl vejít pouze kněz a to pouze do první části. Byl tam svícen, který neustále hořel,
byl tam stůl chlebů předložení a kadidlový oltář, který symbolizoval modlitby. Do té první části mohli
kněží kdykoliv, ale do svatyně svatých pouze jednou za rok. A o těch dvou částech se zde mluví.

Verš 4 K ní patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž
byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Tohle už mluví o svatyni
svatých a všimněte si verše 5Nad ní pak byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici.
O těchto věcech nyní nelze mluvit dopodrobna. - Co to znamená? Mluví zde o těch všech částech
Starozákonního svatostánku a ukazuje vám, že to byla fyzická věc, která reprezentuje, co je reálně
v nebi, ale když se dostane k cherubům Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici, tak říká, že o nich
nyní již nemůžeme mluvit. Víte, proč ne? Cherubové totiž nejsou malí tlustí andělíčkové s lukem
a šípy, jak jsou někdy zobrazováni. Když se podíváte do Genesis 3, tak když Bůh poslal Adama
a Evu ze zahrady, tak ke vchodu postavil cheruby s ohnivými meči, aby se tam nikdo nedostal
a nemohl jíst ze stromu života a žít navždy.

Cherubové jsou váleční andělé. V Ezechieli 1:10 jsou popsáni a jsou to mocní andělé. Tito
cherubové byli nad slitovnicí nejen jako dekorace nebo nějaký symbol, ale doslova znamenali, že
cesta do svatyně svatých byla střežena Bohem, a pokud by tam přišel někdo, kromě nejvyššího
kněze, tak by na místě zemřel. A dokonce, i pokud se nejvyšší kněz řádně neočistil, pokud měl
problém v srdci, tak by zemřel. Historik prvního století Flavius píše, že nejvyšší kněz byl uvázaný
na laně za kotník, protože když by vešel a nebyl by čistý, tak kdyby padl mrtvý, tak pro něj nikdo
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nemohl jít. Takže by ho případně tím lanem vytáhli. To by vás asi vedlo k opatrnosti, že? A k tomuto
tam byli ti cherubové, aby lidem bránili přijít do Boží přítomnosti, protože lidé toho nebyli hodní,
nebyli očištění.

Starozákonní oběti nikdy nikoho neočistili, byly symbolem toho, co se stane skrze Ježíše. Ještě
nebyla naplněna realita skutečného očištění, a pokud někdo tu symboliku nedodržoval
do posledního puntíku, tak to znamenalo jeho smrt. Ale v Nové smlouvě už o cherubech nemůžete
mluvit, protože jste byli očištěni, a podle Židům 4:16 nyní máme smělost přistoupit k Božímu trůnu,
abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Již se nemusíte bát, že by
vás nějaký anděl zastavil. Pokud byste chtěli přijít do Boží přítomnosti a nějaký anděl by vám
zahradil cestu a zeptal by se: "Co tě činí hodným?", tak byste ho mohli ve jménu Ježíše
napomenout, protože jste byli očištěni. Takže mezi vámi a Boží přítomností již nestojí žádní
cherubové, tak to bylo ve Starém zákonu.

Když Ježíš zemřel, tak se roztrhla odshora dolů chrámová opona, která oddělovala svatyni od
svatyně svatých. Historik Flavius o chrámové oponě píše, že byla z velmi pevného materiálu a byla
protkaná zlatem, že byla jako jeden celek a prakticky nezničitelná. A tato opona byla roztržena
odshora dolů. Flavius píše, že by ji nedokázali roztrhnout desítky zapřažených koní. Tato opona
byla vysoká skoro 20m, a i kdyby ji někdo dokázal roztrhnout, nebyl by schopný se dostat tak
vysoko. Tohle ukazuje na to, že chrámovou oponu roztrhl Bůh. Když Ježíš zemřel, tak bylo
odstraněno oddělení člověka od Boha, andělé byli vzati ze slitovnice a my nyní můžeme přistupovat
do Boží přítomnosti se smělou důvěrou, bez jakéhokoliv strachu nebo napomenutí. To je úžasné!

Nedávno dávali na History Channel nově zpracované příběhy z Bible, mě se to sice moc
nelíbilo, ale bylo tam pár dobrých věcí. Zamyslel jsem se na tím, že když při smrti Ježíše bylo
zemětřesení a podobně a také byla roztržena chrámová opona, tak jak ji mohli lidé, při zachováni
dobrého svědomí, sešít dohromady a pokračovat, jako by se nic nestalo, i když bylo jasné, že to
souvisí s Ježíšovou smrtí? To muselo být úplně jasné a zjevné, že když se roztrhla chrámová
opona, tak nás od Boha již nic neodděluje a máme smělost vstoupit do Boží přítomnosti. Ti lidé se
museli chovat pokrytecky. V jistém smyslu to dnes některým lidem nemůžeme mít za zlé, protože
tam nebyli, neviděli to, možná to ještě nemají zjevené, ale pokud se v Nové smlouvě vracíme
k náboženským tradicím a praktikám, pak jsme úplně stejně vedle jako oni, když se po roztržení
opony vrátili ke svému náboženství. Ježíš to ale všechno změnil! Bůh již od nás není oddělen! Vaše
hříchy vás již od Boha neoddělují!

Vím, že si někteří myslíte: "To je rouhání!" Protože Bůh přece v Izaiáši 59 říká: "Hle,
Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by neslyšel, nýbrž
vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář
před vámi, aby neslyšel." A víte co? To je absolutně pravda. ALE když Ježíš přišel, tak tu hradbu
zničil a odstranil rozdělení, zaplatil za to a pod Novou smlouvou vás vaše hříchy od Boha neoddělují
- a to ani věčně, ani Bohu nebrání odpovědět na vaše modlitby! Bůh ve vašem životě nejedná
na základě vaší vlastní svatosti a vaší vlastní samospravedlnosti. Tohle by nás mělo úplně
rozradostnit! Ale náboženství nás učilo tolik špatných věcí, že někteří mají úplně strach je zanechat,
protože kdyby si přece přestali držet vědomí hříchu a toho, jak jsou bezbožní, tak co by jim vlastně
bránilo, aby nežili v hříchu? - Láska?

Láska způsobí, že budete pro Boha žít mnohem víc, než vás k tomu může přinutit jakýkoliv
strach. Ale jsou lidé, kteří Bohu slouží pouze ze strachu a vůbec ani netuší, jak by mohli Bohu
sloužit z lásky. Myslí si, že kdyby se zaměřili pouze na Boží lásku a to, jak moc je Bůh miluje,
a přestali mít strach z trestu nebo z odmítnutí, tak by Bohu [dobrovolně] nesloužili. To by mohlo
nastat pouze ve dvou případech. 1) Pokud nejste znovuzrození, protože pokud jste znovuzrození,
tak Bůh změní vaše srdce a vy chcete žít pro Boha. 1 Janův 3:3 A každý, kdo v něm má tuto naději,
očišťuje se, jako je čistý on. - Pokud jste opravdu znovuzrození, tak je ve vás touha žít pro Boha.
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Možná se vám to moc nedaří, protože neznáte pravdu, ale pokud jste znovuzrození, tak chcete žít
pro Boha, a jakmile porozumíte Boží lásce, tak láska vás neosvobodí, abyste hřešili, ale láska vás
osvobodí od hříchu. Láska vás vyvede ze života v hříchu a začnete Bohu sloužit z lásky a milosti, ne
ze zákonictví a strachu ze soudu a trestu. Takže buď nejste znovuzrození, anebo 2) Jste pod
Zákonem. Zákon oživuje a podporuje hřích. Viděli jsme to v Římanům 7. kapitole. Zákon způsobuje,
že nad vámi panuje hřích. Římanům 4:15. A mohli bychom pokračovat.

Takže v Nové smlouvě jsou cherubové odstraněni, protože opona je roztržená, a my máme
smělost vstoupit do Boží přítomnosti bez očekávání trestu nebo napomenutí. Nemám ani slova,
abych vyjádřil, jak moc je toto důležité. Škoda že takto většina křesťanů nežije. Většina křesťanů se
před Bohem krčí a říkají: "Bože, odpusť mi prosím, je mi to líto... Smiluj se nade mnou..." - A tímto
přístupem si vůbec nepovažujete to, co Ježíš vykonal. Stále máte vědomí hříchu a myslíte si, že se
na vás Bůh hněvá a dostane vás. Stále máte u kotníku uvázané to lano, aby vás mohli vytáhnout,
pokud byste padli mrtví. Potřebujete se toho lana zbavit! Potřebujete se zbavit takového myšlení,
protože Bůh se na vás už nehněvá! Bůh je milostivý k vašim nepravostem a vaše hříchy
a nepravosti již nevzpomene! Lidi to je úžasná, ale úžasná zpráva!

Židům 9:6 Od doby, kdy to bylo takto zřízeno, vcházejí kněží neustále do prvního stánku
a konají bohoslužbu. 7Do toho druhého však jen jednou za rok vchází samotný nejvyšší kněz, a to
ne bez krve, kterou obětuje sám za sebe i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. 8Tím Duch Svatý
poukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do svatyně. - Tohle
ukazuje na to, že dříve jsme byli od Boha odděleni a ta opona byla symbolem tohoto oddělení, které
bylo kvůli našemu hříchu. Ale v Kristu je opona roztržena a oddělení již skončilo. Potřebujeme se
dostat přes vědomí hříchu a strachu z Boha. Vůbec Bohu nedovolujeme, aby nás miloval a žehnal
nám, protože stále věříme, že je zde oddělení, že Bůh se na nás kvůli našemu hříchu hněvá. Ale
pravda je, že vaše hříchy a nepravosti již nevzpomene! Ve verši 9 říká, že stánek byl jenom
náznakem pro nynější čas, pro čas než přišel Ježíš.

Židům 9:9 Byl to jen náznak pro nynější čas: podle něj se obětují dary a oběti, jež tomu, kdo
koná bohoslužbu, nemohou dát dokonale čisté svědomí. 10Šlo jen o pokrmy, nápoje, různá omývání
a tělesná nařízení, uložená lidem jen do času nápravy. - Pokud tomu porozumíte, tak každý verš
používá symboliku nebo slova, které se týkaly tehdejšího času, a ukazuje, že to bylo pouze
pro tehdy, ne pro teď, a navíc pouze dočasně. Bylo to pouze do času nápravy a to je čas, ve kterém
právě žijeme. Čas nápravy znamená, že všechno bylo změněno. Dnes bychom měli Bohu sloužit
jinak, než Bohu sloužili lidé pod Starou smlouvou, protože máme mnohem lepší smlouvu.

Židům 9:11 Kristus však, jako nejvyšší kněz budoucího dobra, přišel skrze větší a dokonalejší
stánek, neudělaný rukama, to jest ne rukama tohoto stvoření. - Zde se mluví o stánku v nebi. Verš
12 Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil JEDNOU PROVŽDY do nejsvětější svatyně, a to ne
s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. A tohle je jeden ze zásadních a největších rozdílů
mezi Starozákonním Zákonem a Novosmluvní milostí. Ve staré smlouvě museli lidé pro usmíření
obětovat oběť pokaždé, když zhřešili. Nepomohly vám oběti z minulého roku. Pokud jste zhřešili,
museli jste obětovat novou oběť, abyste pokryli svůj hřích. Také jste museli obětovat, když byl
úplněk, když se vám narodilo dítě a podobně. A potom šel nejvyšší kněz jednou za rok, v den
smíření, do svatyně svatých, aby přikryl i hříchy, kterých si lidé nebyli vědomi a se kterými se
nevypořádali.

Neustále byla prolévána krev. Když Šalomoun zasvěcoval chrám, tak obětoval desetitisíce
zvířat. Neustále tekla krev. A pokud pod Starou smlouvou někdo zhřešil, tak aby mu ten hřích byl
odpuštěn, tak ho musel dostat pod krev. Víte proč? Protože oběti ve Starém zákonu nikdy nic
neodpustily, byly pouze symbolické, byly předobrazem, ale ve skutečnosti nic nedělaly. Potřebovali
jsme mít tuto symboliku neustále na očích, abychom nezapomněli, že odplata za hřích je smrt, ale
že díky Boží milosti jste nemuseli zemřít vy, ale mohli jste zabít zvíře. Pokaždé, když jste podřízli
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hrdlo beránka, jste si museli připomínat, že jste měli být na jeho místě. Bůh dovolil, aby namísto mě
zemřel zástupce. Obětování bylo neustálým připomínáním si, že potřebujete Zachránce, že
potřebujete někoho, aby zaplatil za vaše hříchy. A tento symbolizmus se vyskytuje opakovaně.

Židům 9:12 Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil JEDNOU PROVŽDY do nejsvětější
svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. - Jednou provždy a věčné! Věčné
znamená věčné! To znamená navěky, to znamená, že již nepotřebujete další oběť za své hříchy!
Přitom ale dnešní církev hlásá, že pokaždé, když zhřešíte, tak ten hřích musíte vyznat a dostat pod
krev, jinak vám Bůh neodpustí a nebude vám žehnat. A jsou dva extrémy. Ultra-letniční věří, že
ztrácíte spasení pokaždé, když zhřešíte, a pokud byste zemřeli dřív, než ten hřích vyznáte
a dostanete pod krev, tak umřete a jdete do pekla, i kdybyste byli znovuzrození 40-50 let, hledali
Boha a chodili s Ním. Říkají, že pokud zhřešíte a máte nevyznaný hřích, tak kdybyste zemřeli, tak
jdete do pekla. Tradiční denominační přístup je obdobný, ale s menšími následky - že neztratíte své
spasení, ale pokud máte nějaký nevyznaný hřích, tak vás Bůh neuzdraví, nebude odpovídat
na vaše modlitby, nemůžete mít radost, Bůh vás nebude žehnat. Je to ten samý princip, jenom
s menšími následky. Ale zde je napsané, že vstoupil JEDNOU PROVŽDY a získal věčné vykoupení.
To znamená, že Bůh odpustil všechny vaše hříchy a to jak minulé, přítomné, tak ty, které jste ještě
neudělali, všechny již byly odpuštěny!

Vím, že je zde mnoho z vás, kteří byli vychováváni jako já, a právě v sobě křičíte: "To je
kacířství! To je blud!" a zůstáváte zde, jen abyste to dokázali. "Jak by ti Bůh mohl odpustit hřích,
ještě než ho uděláš?" Radši se modlete, že Bůh může odpustit hříchy dřív, než jste je udělali,
protože Ježíš za vaše hříchy zemřel pouze jednou a to před 2000 lety! Takže pokud Bůh nemůže
odpustit hříchy dřív, než je spácháte, tak vám nemůže být odpuštěno! Nevím, jak to dělá, ale Bůh
vám může odpustit hříchy dřív, než je učiníte. A pravda je, že Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy!
Za minulé hříchy, přítomné, i za hříchy, které jste ještě neudělali, všechny již byly dány pod krev,
všechny jsou již vyřízené. Nemusíte k Bohu chodit a dávat svoje hříchy pod krev. A pokud byste
zemřeli s nevyznaným hříchem, tak nejdete do pekla. Pokud bych si myslel, že by to tak bylo, tak
bych vás ihned po vašem znovuzrození zabil. Možná bych šel sice do pekla, ale byl by to jediný
způsob, jakým byste se vy mohli dostat do nebe. Víte, že věci, které si o mě právě někteří myslí,
jsou hřích? To se tedy radši modlete, abyste neměli po cestě domů autonehodu, protože byste nešli
do nebe! :D Ale ať se vám to líbí, nebo ne, tak jsem váš bratr, jdu do nebe a tam budu
pravděpodobně v příbytku vedle vás. :D

Žít pod tím, že musíte mít absolutně všechno vyznané, jinak jdete do pekla, nebo Bůh nebude
odpovídat na vaše modlitby - takhle se absolutně nedá žít. A to je důvod, proč je dneska většina
křesťanů bezmocná, protože sice ví, že Bůh existuje, ví, že Bůh má moc, ale necítí se, že udělali
všechno dobře a jejich svědomí je odsuzuje. A je pravda, že jste neudělali všechno správně, ale
nerozumíte, že Bůh je milosrdný k vašim nepravostem a na naše hříchy ani na naše nezákonné činy
již nikdy nevzpomene, a že Ježíš jednou provždy vešel do svatyně a zaplatil za vaše hříchy - a to
za minulé, přítomné i budoucí. Pro Ježíše nebudou vaše budoucí hříchy nic nového. Podívejte se
na to z logistického pohledu. Na planetě jsou možná miliardy křesťanů a všichni každý den
vyznávají více hříchů. "Ó Ježíši, odpusť mi tohle.. Ó Bože, znovu jsem se přejedl... Ó Bože, znovu
jsem udělal tamto... Zase jsem byl žádostivý..." A tito lidé opakovaně prosí za odpuštění. Pokud
máte milióny a milióny lidí, kteří vyznávají tisíce hříchů každý den, tak by pro Ježíše bylo nemožné,
aby za každý ten jeden hřích aplikoval krev. Navíc Bible v Židům 6 říká, že Ježíš je posazen po Boží
pravici, takže nepracuje. Ježíš neaplikuje neustále krev za všechny vaše vyznávané hříchy, Ježíš je
posazen na trůnu.

Ježíš na kříži říká: "Je dokonáno!" Ježíš se už s vaším hříchem vypořádal! Ježíš zaplatil
za hříchy celého světa! A Ježíš už skončil s obětí za vaše hříchy. Pokud jste zde a potřebujete se
znovu narodit, tak Boha nemusíte prosit: "Bože, odpustil bys mi prosím moje hříchy? Prosím Tě,
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odpusť mi moje hříchy." - To je špatně. Díky Bohu, že je milostivý a přeloží si naši nevěru na víru,
ale vy nemusíte Boha prosit, aby vám odpustil vaše hříchy. Bible říká, že vám již odpustil. Když je
člověk spasen, tak neříká: "Odpustil bys mi, prosím přijď do mého srdce..." Ve Skutcích 16 se
žalářník ptá Pavla a Silase: "Co mám udělat, abych byl zachráněn?" A jejich odpověď nebyla: "No,
čiň pokání a popros Ježíše, aby ti odpustil tvé hříchy a aby přišel do tvého srdce." Odpověděli mu:
"Věř v Ježíše Krista." Věřit čemu? Že je Spasitel, že zaplatil za tvé hříchy, že je dokonáno a přijmi
to. Vy věříte a přijímáte, ale neprosíte Boha, aby to udělal. Věříte, že to již udělal. Opravdové
křesťanství není o tom "zkoušet Boha k něčemu přemluvit/přinutit", ale je o tom zjistit, co Bůh již
udělal a přijmout to jako dar, který je zdarma.

Je to hotové, Ježíš již zaplatil za naše hříchy! Ježíš vstoupil jednou provždy do svatyně a získal
nám věčné vykoupení. Ne vykoupení do doby, než zase zhřešíte a kdy budete zase potřebovat být
znovu vykoupeni. Nebo do doby než se budete muset znovu znovuzrodit, nebo vám bude muset být
znovu všechno odpuštěno. NE, on získal VĚČNÉ vykoupení. Čemu na tom slovu "věčné"
nerozumíte? Věčné vykoupení!

Židům 9:13 Vždyť jestliže krev býků a kozlů a popel z jalovice, skrápějící poskvrněné, posvěcuje
k čistotě těla, {to byl Starozákonní Zákon} 14čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha
obětoval sám sebe neposkvrněného Bohu, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému
Bohu?

Bratři a sestry, velmi málo křesťanů má očištěné svědomí od mrtvých skutků. Většina křesťanů
žije neustále s poskvrněným svědomím a v odsouzení ze svých mrtvých skutků a špatného jednání.
Přál bych si umět mluvit dostatečně rychle, protože to všechno nestihneme, ale v Židům 10:2 je
napsané, že byste již neměli mít žádné vědomí hříchů. Neměli byste mít vědomí hříchů! To zní, že
to je až příliš, a většina křesťanů to ani nevidí jako pozitivní věc. ''Ale přece vědomí hříchů je moc
dobré! Udržuje mě pokorného..." - Písmo říká, že byste už neměli mít žádné vědomí hříchů. Měli
byste mít své svědomí očištěné od mrtvých skutků.

Židům 9:15 A proto je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou povoláni, mohli přijmout
zaslíbení věčného dědictví, neboť již nastala smrt k vykoupení z přestupků spáchaných za první
smlouvy. - Opět velká část Těla Kristova věří, že máte zaslíbení a dědictví pouze, pokud se chováte
dobře, a pokud něco pokazíte, tak o to přijdete a to ať již věčně, že půjdete do pekla, anebo
v přítomnosti, že Bůh vás nebude slyšet, neuzdraví vás, nebude vám žehnat, nebude ve vašem
životě jednat, prostě o dědictví přijdete. Zde je ale napsané, že máte věčné dědictví kvůli tomu, co
udělal Ježíš, ne kvůli tomu, co jste udělali vy. A je zde v pěti verších zdůrazněno, že Ježíš vstoupil
jednou provždy a zaplatil za všechny vaše hříchy - za minulé, přítomné i budoucí, už je dokonáno.

Kvůli času to trochu proskáču. Židům 9:24 Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama
(jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás.
25Ne proto, aby obětoval sám sebe znovu a znovu, tak jako nejvyšší kněz každoročně vchází
do nejsvětější svatyně s cizí krví 26(protože tehdy by musel od založení světa trpět mnohokrát),
{Pokud by Ježíš musel zaplatit za každý jednotlivý hřích, který jste udělali, potom by musel zemřít
opakovaně miliónkrát a milionkrát.} ale nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích
jednou provždy. - Když Ježíše učiníte svým Pánem a dáte Mu svůj život, tak přijímáte odpuštění
za všechny svoje hříchy - za hříchy minulé, přítomné i budoucí, všechny jsou vymazány. 27A jako je
lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud, 28tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal
na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil.

Shrnu to. Pokud to budete číst celé v kontextu, tak zde mluví o tom, že Starozákonní Zákon stál
na některých základních principech a jeden z nich byl, že kněz musel být knězem z rodu Levi, ale
Ježíš to zrušil tím, že se stal knězem podle Melchisedechova řádu z kmene Juda. A když se mění
kněžství, musí se změnit i Zákon. Potom pisatel cituje Starozákonní proroctví z Jeremiáše 31
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a ukazuje, že bylo prorokováno, že přijde Nová smlouva, která bude na základě lepších zaslíbení,
a v této smlouvě bude Bůh milostivý k vašim hříchům a nepravostem a již je nevzpomene. Potom
pisatel ukazuje na svatostánku, že opona byla roztržena, že přístup do Boží přítomnosti už nestřeží
cherubové, a my nyní máme úplný přístup k Bohu. Ukazuje, že Ježíš byl obětován jako živá oběť,
že je beránek Boží, a že Ježíš zaplatil za každý hřích, který jste kdy udělali, nebo který uděláte.
Jedinkrát zaplatil za všechny vaše hříchy a hřích byl zničen. Hřích již není mezi člověkem a Bohem
problém. Bůh na vás kvůli vašemu hříchu není naštvaný.

Opět jsou zde lidé, kteří si myslí: "Ale tohle nemůžeš říkat! Ty povzbuzuješ lidi, aby hřešili!
Dáváš jim svolení hřešit!" - Já vám řeknu, že lidé hřeší v pohodě bez jakéhokoliv svolení! A já
nedávám nikomu svolení hřešit. Pokud byste porozuměli, o čem jsem mluvil, byli byste Bohu tolik
vděční za to, že Ježíš vás tolik miloval, že zaplatil za všechny vaše hříchy a neučinil to nijak
podmíněné tím, abyste si to nějak zasloužili. Bůh věděl, že si to nejste schopní zasloužit, že nejste
schopní Zákon dodržet. Ježíš vám prostě odpustil! A pokud byste tomuto porozuměli, byli byste tak
vděční, že byste Bohu mimoděk sloužili mnohem víc, než kdy záměrně.

Díky Bohu, že mi dal příležitost kázat toto Evangelium. Díky Bohu, že mi dal zjevení.

Lidé, kteří kážou milost, jsou mimo jiné napadáni, že ospravedlňují hřích. Ale víte, mě bylo
právě 64, nikdy jsem nezaklel, nepil jsem alkoholické nápoje, nekouřil, žil jsem "svatě, svatě, svatě"
a nepovede se vám obvinit mě, že používám milost, abych ospravedlnil nemorální život. Žiji v tomto
ohledu "svatěji" než by většinu z vás napadlo žít. A není to ze strachu, ale z milosti. Titovi 2:12 říká,
že milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě
rozvážně, spravedlivě a zbožně. Boží milost ve mně působí, že Bohu sloužím z lásky, ne ze strachu
z trestu nebo odmítnutí. Milost nenechává lidi žít v hříchu! Když své ženě přinesu květiny, když
pro ni udělám něco pěkného, když jí řeknu, že ji miluji a podobně, tak to v ní nevypůsobí, že by mi
chtěla udělat něco, co by mě zranilo. Čím víc někoho opravdu milujete, tím víc to v tom člověku
vypůsobuje touhu tuto lásku opětovat a přijímat. Ale náboženství nás učilo, že pokud lidem
řekneme, že Bůh je miluje a že na ně není naštvaný, tak půjdou a budou žít v hříchu. Ale takhle to
s vaší ženou nefunguje, takhle to nefunguje ani s vašimi dětmi. Když dětem řeknete, jak jsou skvělé,
že jste na ně pyšní a podobně, tak to způsobí, že se k vám přitáhnou. Ale náboženství nám nějak
dokázalo vnutit, že k Bohu musíme lidi přivádět strachem, namísto abychom je přitahovali láskou.

Říkám vám, žijeme pod Novou smlouvou a Římanům 1:16 říká, že Evangelium, že tato dobrá
zpráva o Boží dobrotě, je Boží mocí ke spasení. Lidi k Bohu přitáhne Evangelium. Evangelium
změní lidské životy. A svět nebyl církví víc zasažen, protože nekážeme Evangelium! Kážeme
Zákon, kážeme zákonictví a to způsobuje, že jsou lidé naštvaní a cítí odsouzení a vinu. A smyslem
Zákona je, aby vás obvinil, ale Zákon lidem nezjevuje Ježíše. Musíme kázat Boží dobrotu a Boží
milost. Byly vám odpuštěny všechny hříchy.

Budu muset končit, ale najděte si Jana 16. Zde Ježíš mluví noc před ukřižováním. Ježíš
učedníkům říká, jak bude ukřižován, že je opustí. Verš 6 Ale protože jsem vám pověděl tyto věci,
naplnil vaše srdce zármutek. - Učedníci byli rozčarovaní a mysleli si, že je Ježíš opustí. Nerozuměli,
o čem mluvil. A potom Ježíš říká: 7 Já vám však říkám pravdu: Je pro vás užitečné {to znamená, že
to je pro vaše dobro, je to výhodnější}, abych odešel. Jestliže totiž neodejdu, nepřijde k vám
Utěšitel; jestliže však odejdu, pošlu ho k vám. - Mohl bych z toho dlouho kázat, ale většina z nás by
také byla radši, kdyby se Ježíš nějak ztělesnil a přišel sem v těle. Většina lidí by měla radši Ježíše
v tělesné podobě, než mít Ducha Svatého. Většina lidí by radši Ježíše viděla fyzickýma očima,
v Jeho fyzickém těle, než mít Ducha Svatého. Ale Ježíš říká, že ve skutečnosti je pro vás lepší,
abyste měli Ducha Svatého a byl s vámi On, než abyste s vámi měli Ježíše v jeho pozemském těle.
Tohle ukazuje na obrovskou hodnotu a důležitost toho, že dnes je zde Duch Svatý s námi, ale jen
velmi málo lidí si to uvědomuje. Škoda že si neuvědomujeme, co máme, protože to je mnohem
lepší, než kdyby s námi byl přítomný Ježíš ve svém fyzickém těle. Duch Svatý má mnohem větší
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potenciál, než kdyby zde byl Ježíš ve svém fyzickém těle! Pro některé lidi je těžké tomuhle věřit.

Vzápětí Ježíš mluví o tom, co bude Duch Svatý dělat. Jan 16:8 A on, až přijde, bude světu
podávat důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. - Slyšel jsem lidi o tomhle mluvit různým
způsobem a Písmo někdy může být aplikováno více způsoby, ale slyšel jsem, že Duch Svatý
z těchto věcí bude usvědčovat svět - ve smyslu nespasené lidi. Ale já věřím, že to slovo svět je zde
ve významu "všechny", každého, kohokoliv. A sledujte verš 9. Ježíš věděl, že lidé to vezmou
a budou to chtít nábožensky zneužít, takže tomu předešel a vysvětlil to, aby to nemohl nikdo použít
špatně. Verš 9 O hříchu, že nevěří ve mne. - Hřích, ze kterého Duch Svatý usvědčuje je ten, že
nevěří v Ježíše. Není to hřích cizoložství, lhaní, krádeže, neplacení desátků, tenhle a tamten hřích...
Duch Svatý usvědčuje z hříchu, že lidé nevěří v Ježíše. Protože všechny ostatní hříchy byly
zaplaceny.

1 Janův 2:2 A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. - Ježíš
zaplatil za hříchy celého světa! Hřích je již vyřešen! Hřích již byl zničen a to minulý přítomný
i budoucí! Hřích už není problém, jde o to, zda věříte/následujete Ježíše. To je jediný hřích, který
někoho pošle do pekla. Hřích lži, cizoložství, homosexuality nebo podobně, to nikoho do pekla
nepošle. Sice to otevře dveře ďáblu a dovolí mu to přijít a udělat váš život mizerným, ale Ježíš
zaplatil za hříchy celého světa. Jediný hřích, který není pokryt, je odmítnutí této platby. A právě
ohledně tohoto Duch Svatý lidi usvědčuje. "Přijal jsi, co Ježíš pro tebe udělal? Učinil jsi Ho svým
Pánem?"

To je úplně něco jiného, než církev hlásá. Církev říká: "Jsi hříšník, jdeš do pekla!!!" Ale pravda
je, že Ježíš za vaše hříchy zaplatil. Měli bychom říkat: "Ano jsi hříšník, hřešíš, ale slyšel jsi dobrou
zprávu, že Ježíš již za tvoje hříchy zaplatil?" - A oni odpoví: "Člověče, no to je úžasný, myslíš, že
jako můžu jít a dál hřešit?" - "Ne, tvoje hříchy byly zaplaceny, ale potřebuješ tu platbu přijmout.
Učinil jsi Ježíše Pánem svého života? Přijal jsi od Něj nový život, pro který jsi byl stvořený?" Naše
poselství by mělo být: "Potřebujete přijmout tuto dobrou zprávu - opona byla roztržena a vy nyní
můžete přijít skrze Ježíše přímo k Bohu. Ježíš je jediná cesta k Otci. Potřebuješ poznat Ježíše.
Ježíš zaplatil hříchy celého světa a každý se s Ním potřebuje setkat. Je Ježíš Pánem tvého života?
I když Ježíš zaplatil za tvoje hříchy, tak pokud nepřijmeš, co pro tebe udělal, tak půjdeš do pekla,
protože jsi Ho odmítl." A když tomuto porozumíte, tak je to o to tragičtější, když lidé umírají a jdou
do pekla, protože Ježíš zaplatil za jejich hříchy a všechno potřebné pro jejich záchranu již bylo
uděláno.

Neustále potkávám lidi, kteří nemůžou uvěřit, že by jim Bůh mohl odpustit, a vůbec už
nerozumí, že Bůh jim dokonce už odpustil. To je už hotová věc. Není to otázka: "Ježíši, odpustil bys
mi mé hříchy?" Ježíš to již udělal, otázka zní: "Věříš tomu? Učiníš ho svým Pánem? Budeš Ježíše
následovat?" - "Věř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům?", anebo budeš neustále
škemrat a čekat, kdy to Bůh udělá? Bůh to již udělal! Bůh již odpustil tvoje hříchy!

Mnoho z vás žije ve vědomí hříchu a Bůh ani netuší, o čem mluvíte. V Žalmu 103 je napsáno,
že nám odpustí naše hříchy a vzdálí je od nás, jak je daleko východ od západu. Jeremiáš 31
a Židům 8 říká, že bude milostivý k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nikdy
nevzpomene. Někteří z vás kulháte životem s hanbou, vinou, táhnete si životem tuhle kouli u nohy
a myslíte si, že to je váš úděl, že jste byli tak špatní, že za to musíte po zbytek života pykat. A já teď
mluvím v lásce, nemíním se vás nijak dotknout, ale co děláte je, jako byste fackovali Ježíše. "Ježíši,
ty jsi nezaplatil dostatečně, já musím trpět za to, co jsem udělal..."

Jednou ke mně v Dallasu po takovémto kázání přišel jeden muž, byl to Španěl z Mexika.
V Mexiku je Římsko-katolická církev trochu jiná, než zde, a já zde nechci nikoho odsuzovat, jen
někteří z vás si to asi neumíte představit. V Mexiku je to jiný náboženský systém, ale i zde je také
něco podobného, jen v menším. V Římsko-katolické církvi mají různé liturgické období, období
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půstů, musí zapírat sebe a zdržovat se některých jídel, a víte, co je pointa? Platit za své hříchy.
A v Římsko-katolické církvi v Jižní Americe dokonce ukřižovávájí lidi. Dají je na kříž, ukřižují je
a někteří z těch lidí zemřou, jiné sundají, ještě než zemřou. Muž, který za mnou přišel, si vyhrnul
rukávy a ukázal mi své ruce, které byly zjizvené, a potom si vyhrnul kalhoty a ukázal mi zjizvené
nohy, vypadalo to hrozně. Když byl v Římsko-katolické církvi, tak se plazil 5 kilometrů po rozbitém
skle, aby platil za své hříchy. A kvůli tomu je dodnes plný jizev.

Oni se snaží platit za své hříchy a my si můžeme říkat: "Ale to nemusíte dělat!" A já souhlasím,
ale stejně tak vy nemusíte sedět s vědomím hříchu a trápit se, cítit se nehodní, a že vás Bůh
nemůže použít, kvůli tomu, co jste udělali. V jistém smyslu děláte úplně to samé, co dělají tamti lidé.
Cítíte se, že vy musíte zaplatit za své hříchy. Přitom Ježíš již za vaše hříchy zaplatil a dokonce si je
ani nepamatuje! Ježíš si jich není ani vědomý. Vy říkáte: "Ó Bože, já jsem Tě před dvaceti lety tak
zklamal, vím, že už si mě nikdy nebudeš moct použít..." Ale Bůh si to ani nepamatuje! Vy trestáte
sami sebe a necháváte takto jednat satana, protože Zákon vás zaměřuje na hřích. Zákon vám dává
poznání hříchu, Zákon se zaměřuje na vás a obviňuje vás. A nejhorší je, že za většinu kázání
vědomí hříchu a zákonického myšlení, může sama církev.

My jsme svobodní od Zákona! Bůh nás vykoupil, odpustil všechny naše hříchy, jak minulé, tak
přítomné, tak budoucí. A pokud někdo vezme, co jsem dnes večer kázal, a řekne: "Člověče, to bylo
skvělé, můžu jít a žít v hříchu!" - Tak se potřebujete znovuzrodit, protože nejste znovuzrození ani
náhodou. Když se znovu narodíte, tak Bůh změní věci, po kterých toužíte. Pokud jste skutečně
znovuzrození, tak chcete žít pro Boha, možná jste sice odsouzení a nevíte, jak na to, ale Boží láska
vás osvobodí od hříchu, neosvobodí vás k tomu, abyste hřešili. Znovuzrození změní váš život.
A pokud bychom tomuto opravdu porozuměli - vím, že ne každý bude moci zítra přijít, ale sežeňte si
alespoň záznamy - budu mluvit o ceně, kterou Ježíš zaplatil za vaši svobodu a osvobození od
Starozákonního Zákona. Tomu také drtivá většina lidí vůbec nerozumí.

Lidé jsou tolik zaměření na svůj hřích, že vůbec nevidí cenu, která byla za naše hříchy
zaplacena. A ta cena, která byla zaplacena, byla natolik obrovská, že přemohla náš hřích.
Představte si tsunami, která se přežene přes malou sazeničku. Tak podobně to je. Boží zaopatření,
které Bůh dal skrze Ježíše, zaplatilo vaše hříchy miliónkrát víc. Nedlužíte vůbec nic! Ježíš to
všechno zaplatil! Bůh na vás není vysazený, nemá špatnou náladu. Bůh vás miluje a je ohledně vás
vášnivý. Řeknete: "Ale já si to nezasloužím!" - Ano, vy sice ne, ale Ježíš vám to zasloužil! Ježíš vám
dal všechno přijetí, které si zasloužil, všechno přijetí, kterého se Mu dostalo, Ježíš nasměroval
k vám.

A pravda je, že Bůh vás miluje úplně stejně, jako miluje Ježíše! Protože když jste učinili Ježíše
svým Pánem, tak jste se stali novým člověkem a Bůh poslal Ducha Ježíše do vašeho srdce a volá:
"Abba, Otče!" Když se na vás Bůh dívá, tak vidí Ježíše, jste nové stvoření! Vy se díváte
na zevnějšek a vidíte všechny své chyby a selhání, ale Bůh se na vás dívá v duchu a v duchu jste
stejní, jako Ježíš. Bůh je z vás nadšený, těšíte Ho a miluje vás. Bůh z vás není naštvaný. A pokud
byste tohle uviděli a zůstávali v tom, co pro vás Ježíš udělal, tak by vás to úplně osvobodilo od
hříchu, a začali byste žít svatě, protože byste rozuměli, jak moc vás Bůh miluje, a zlomilo by to
všechny pouta ve vašem životě. Naopak když se budete zaměřovat na vaše problémy a to, co je
s vámi špatně, tak to ty problémy pouze posiluje/umocňuje.

Lidi, to je úžasné! To je skoro až moc dobrá zpráva, aby to byla pravda - to je Evangelium!
A tohle lidi osvobodí. Říkám vám: "Bůh vás dnes miluje mnohem víc, než si kdo z nás umí
představit!" Medituji na tímto přes 45 let a stále cítím, že je mnohem víc. Nikdo z nás nemá úplné
zjevení, jak moc nás Bůh miluje. Ale Bůh vás miluje mnohem víc, než si umíte představit,
bez ohledu na to, jací jste. Je to kvůli Ježíši, protože Ježíš vám odpustil. Stejně jako té ženě, kterou
chytili při cizoložství. Ježíš ji neodsoudil. Nepochválil ji za to, co udělala, řekl jí, že to byl hřích a říká
jí, ať již nehřeší. Ale ukázal jí lásku a milosrdenství a díky tomu věřím, že ta žena začala žít
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pro Boha - učinila Ho svým Pánem.

Pokud porozumíte tomu, co se vám dneska snažím říct, tak to způsobí, že budete pro Boha žít
mnohem víc, než kdy předtím. Amen. Lidé se toho bojí. Bojí se opustit manipulaci a kontrolování
lidí, myslí si, že odsouzení je k tomu, aby lidi drželo na správné cestě. A odsouzení možná způsobí,
že budete navenek vypadat dobře, ale vevnitř na tom budete mizerně - a Bůh se dívá k srdci. Lidé
se dívají na zevnějšek. Náboženství je spokojené, pokud máte upravené vlasy, pokud máte sukni
správné délky, pokud řeknete: "Chvála Bohu!", pokud chodíte do církve a platíte desátky, tak je jim
jedno, co je ve vašem srdci, ale Bůh se dívá do vašeho srdce. A Bůh chce mít vaše srdce. Pokud
někdy bude mít vaše srdce, pak bude mít i to, jak se oblékáte, a všechno ostatní se také spraví.
Potřebujeme Bohu dovolit, aby s lidmi jednal On. To je úžasné.

Otče, modlím se, aby nám všem Duch Svatý pomohl porozumět této úžasné Nové smlouvě,
kterou jsi nám dal. Pomoz nám porozumět našemu osvobození a svobodě od Zákona. Otče, pomoz
nám porozumět, že nás miluješ a že jsi zaplatil za všechny naše hříchy, za hříchy minulé, přítomné
i budoucí. Děkuji ti, že nyní už mezi Tebou a námi nestojí cherubové, že jsi vymazal tu bariéru, která
nás rozdělovala, a že nyní smíme přijít směle k Tobě Otče, k trůnu milosti, abychom přijali pomoc
v čas potřeby. Otče, děkuji Ti a modlím se, aby tohle Duch Svatý lidem ukazoval, aby to dnes
odhaloval našim srdcím, abychom přijali tuto Novou smlouvu a vyšli z područí smrti a odsouzení
Staré smlouvy. Děkuji Ti Duchu Svatý, že nám to ukazuješ a Tvoje služba je zde vítaná. Díky Ježíši.

Dám za chvíli výzvu, pro lidi, kteří chtějí dát svůj život Ježíši, nebo chtějí přijmout křest Duchem
Svatým, ale právě teď vím ve svém srdci, Bůh mi říká, že je zde spousta lidí, kdo jste prosili stokrát
o odpuštění, zkoušeli jste se vykoupit z toho, co jste udělali tím, že jste se snažili dělat dobré věci,
abyste přemohli ty špatné, zkusili jste spoustu různých věcí, ale nikdy jste neodpustili sobě a žijete
s pocitem hanby. V jistém smyslu se to týká většiny lidí, ale jsou zde lidé, které tohle úplně
ochromuje. Prostě žijete s vinou, odsouzením a hanbou, a Duch Svatý k vám dnes mluvil, a pokud
byste byli upřímní a přiznali: "Ano, mám vědomí hříchu, žiji pod tou Starou smlouvou a nevstoupil
jsem do Nové. Ta myšlenka, že Bůh by byl milosrdný k mé nepravosti a že by moje nepravosti
a hříchy již nikdy nevzpomněl..." - některým z vás právě v hlavě hlodá malý červík. Nikdy jste takto
nepřemýšleli. A dnes večer to potřebujete přijmout. Jak jsem se modlil, tak mě Bůh zastavil a řekl,
že to lidé potřebují právě teď přijmout.

Takže pokud jste to vy - a jak jsem říkal, každý by to mohl být do určité míry, ale já mluvím
k těm, pro které je to totálně nové zjevení a víte, že dnes večer to bylo slovo právě pro vás, aby vám
pomohlo, abyste byli osvobozeni od viny, kterou nesete už dlouhou dobu. Pokud jste to vy, tak si
stoupněte tam, kde zrovna jste, pokořte se. Budu se modlit a věřím, že vám Bůh odpustí. Někteří
z vás si myslí: "Ale já si nechci stoupnout, nechci lidem přiznat, že jsem žil pod vinou
a odsouzením." Ale já vás žádám, abyste veřejně povstali, protože se potřebujete pokořit a toto
vysvobození přijmout. Ještě někdo? Vím, že si stejně někdo nechce stoupnout a říká si, že to prostě
přijme v sedě. Já se budu specificky modlit, aby to nefungovalo, pokud zůstanete sedět. :D Pro tuto
modlitbu si budete muset stoupnout. Ještě někdo? Díky Ježíši.

Otče, děkuji Ti za tyto lidi a věřím, že dnes lámeš toto vědomí hříchu. Otče, žádám Ducha
Svatého, aby pro tyto lidi udělal zázrak a odstranil tuto vinu a odsouzení. Děkuji Ti Ježíši. Bůh mě
ukazuje, že někteří z vás jsou zlí a nepřístupní, a je to protože se cítíte tolik viní a tolik odsouzení,
že Bohu nedovolíte, aby vás miloval, protože se cítíte, že jste to úplně zvorali, a nemůžete dát
druhým to, co sami nemáte. Takže pokud byste se teď pokořili a řekli: "Otče, je mi líto, že jsem si
necenil toho, co Ježíš udělal, myslel jsem si, že můj hřích byl větší, než co Ježíš zaplatil, ale dnes
přijímám Novou smlouvu." Pokud teď Bohu otevřete svoje srdce a dovolíte Mu, aby skrze vás tekla
Boží láska, tak budete tolik plní lásky, že namísto abyste byli naštvaní a zlí, tak budete úplně
proměněni a Boží láska z vás bude proudit.

50



Nemůžete dát něco, co jste sami nepřijali. Pro některé z vás, kteří stojíte, bylo těžké milovat
druhé lidi a nedokážete vytrvat ve vztahu, protože sami nejste schopní od Boha lásku přijmout.
Otevřete svoje srdce a dovolte Bohu, aby vás miloval. Jakmile přijmete Jeho lásku, tak ji budete
schopní dávat obratem dál. Otče, promlouvám to nad těmito lidmi a děkuji, že v lidech odstraňuješ
ten hněv, zahořklost a nenávist. Otče, děkuji Ti, že odstraňuješ jejich hanbu a vinu. Lámeme depresi
a rozdvojení osobnosti a všechny věci, ke kterým to vedlo, všechny ty věci teď lámeme ve jménu
Ježíše. Otče, děkuji Ti, že tahle vina již nadále nedrží nikoho z nich v zajetí, že jsme od ní svobodní.
Děkuji Ti, že jsi zaplatil za všechny naše hříchy, za všechny naše nepravosti. Děkuji Ti, že jsme
právě teď díky krvi Ježíše naprosto čistí od všech hříchů, jak minulých, přítomných i budoucích.

Otče, věřím, že dnes je zlomena vina, hanba a odsouzení v životech lidí, a že lidé už nebudou
nadále žít v odsouzení, vině a hanbě, že jdou vpřed, že vychází z hanby/studu. Duchu Svatý, věřím,
že v těchto lidech, kteří se pokořili, působíš zázrak. Ty jsi řekl, že pokud se pokoříme, tak nás
povýšíš, takže věřím, že nás pozvedáš nad tuto hanbu, vinu a odsouzení, a že chodíme ve vítězství.
Děkuji Ti, že to zde dnes večer děláš, ve jménu Ježíše. Amen.

Můžete se posadit. Víte, pokud váš život nepatří Ježíši, tak jsem vám dnes kázal Evangelium.
Ježíš již zaplatil za vaše hříchy. Není to otázka, zda vám odpustí, nebo ne, On vám již odpustil. Nyní
je na vás, zda to přijmete. Odpuštění hříchů z Ježíšovy strany samo o sobě nezmění, kam míříte, co
se týká nebe nebo pekla, dokud sami vírou nepřijmete, co Ježíš udělal. Ježíš již zaplatil, všechno je
hotové, je na vás, zda to přijmete tím, že Ježíše učiníte svým Pánem. Pokud Ježíše učiníte svým
Pánem, tak to neznamená, že slibujete, že nikdy neuděláte nic špatně, protože to nemůžete
dodržet. Selžete, ale je to o tom, že chcete, aby byl vaším Pánem, že chcete, aby On určoval váš
život, a On bude milosrdný k vašim nepravostem a vaše hříchy a nepravosti již nikdy nevzpomene.
Ale musíte se před ním chtít sklonit a předat mu svůj život. Pokud jste to nikdy neudělali, tak to
potřebujete udělat. To je spasení.

A pokud jste již znovuzrození, potom potřebujete křest Duchem Svatým. Říkal jsem to včera
a zopakuji to - bez Ducha Svatého nemůžete rozumět věcem, o kterých jsem mluvil. Tohle není
způsob, jakým lidé přemýšlí, protože všechno v tomto světě je založené na vašem výkonu, ale
u Boha je vše založené na přijímání toho, co udělal Ježíš. Všechno je závislé na Jeho výkonu, ne
na vašem. Bez křtu Duchem Svatým těmto věcem nemůžete úplně porozumět a uchovat si je. Bible
v Janovi 14:26 říká, že když Duch Svatý přijde, tak vás naučí všem věcem, uvede vás do veškeré
pravdy a připomene vám všechno, co Ježíš říkal. Duch Svatý vám tyhle věci musí ukázat.
Potřebujete křest Duchem Svatým a to zahrnuje i mluvení v jazycích - to není všechno, co křest
Duchem Svatým obsahuje, ale je to součást. A řeknu vám, že pokud se nemodlíte v jazycích, tak to
potřebujete. Někteří z vás jsou teď možná překvapeni: "Netušil jsem, že jsi jeden z těch..." :D Ano
nekřičím, neprskám a nejsem "typický" letniční s upoceným čelem, takže někteří z vás asi
nepoznali, do čeho se dostali, ale říkám vám, že jsem pokřtěný Duchem Svatýma a modlím se
v jazycích. Modlil jsem se v jazycích dnes a i teď večer. A řeknu vám, že bez moci Ducha Svatého
bych těmto věcem nikdy neporozuměl. Potřebujete křest Duchem Svatým, není to volitelné. Sice
bez křtu Duchem můžete jít do nebe, ale proč byste to dělali? Pokud chcete vítězit v tomto životě,
potřebujete křest Duchem Svatým.
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Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 4
Otevřme si Izaiáše 40. Tento víkend vyučuji o tom, že nás Bůh miluje, a že Boží přirozenost je

láska - 1 Janova 4:8. Spousta lidí v tom ale má zmatek, protože se dívají na život a v životě se děje
spousta špatných věcí. A zatím jsem se tomu nevěnoval a mám obavy to vůbec zmiňovat, protože
se bojím, že na tohle téma začnu kázat, protože je to moje oblíbené téma. Jsou totiž lidé, kteří učí,
že Bůh všechno řídí. A lidé říkali i zde Ashley, že co se děje její dceři, je Boží vůle a že by se to
přece nemohlo dít, pokud by to Bůh nedovolil. A podle mého odhadu je tohle nejhorší doktrína
v Těle Kristově. V Těle Kristově převažuje myšlení, že za vším je Bůh. Pokud máte tu doktrínu, že
Bůh je svrchovaný a že všechno řídí, tak potom lidé ze všeho viní Boha. Viní Boha za smrt,
za nemoci, za rozvody, za všechno možné. Málem o tom již vyučuji, ale každopádně - podobné věci
dávají lidem o Bohu špatnou představu. Lidé pak viní Boha za všechno špatné, co se jim stane.
Protože lidé berou věci ze Starého zákona, kde Bůh trestal lidi malomocenstvím, anděl tam za noc
zabil 185000 lidí v syrské armádě a podobně. Lidé ty věci vidí a myslí si, že Bůh teď stojí za všemi
problémy. A tohle pak vytváří zkreslený obraz o Boží skutečné přirozenosti.

Snažil jsem se vám ukázat, že Bůh nezačal lidi trestat od počátku. Když Adam s Evou zhřešili,
tak jim Bůh hříchy nepočítal. Římanům 5:13 říká, že dokud nebyl Zákon, tak hřích byl sice na světě,
ale hřích se nepočítá, kde není Zákon. A prvních 2000 let Bůh s lidmi jednal podle milosti. Abraham
si vzal za ženu svoji poloviční sestru, což podle Leviticus 18 byla sexuální ohavnost a trestala se
smrtí, takoví lidé museli být ukamenováni. Abraham žil v sexuální ohavnosti a přesto je nazýván
"Božím přítelem". Bůh Abrahamovi nepočítal jeho hříchy. A to není všechno, co Abraham udělal.
Abraham také lhal o své ženě a dovolil by, aby si ji 2x vzal někdo jiný. A Izák potom udělal to samé
a přitom Izák byl Boží požehnaný. A pak se ukáže Jákob a ten si vezme za ženy dvě sestry, Ráchel
a Liu. A podle Leviticus 18 takového člověka musíte ukamenovat. A namísto, aby byl Jákob
ukamenován, tak zápasil s Božím andělem, zvítězil, Bůh změnil Jákobovo jméno na Izrael a z něho
potom pocházel Izraelský národ, a Bůh mu žehnal. Bůh lidem prvních 2000 let nepočítal jejich
hříchy. Ale když přišel Zákon, tak jim Bůh začal hříchy počítat.

Bůh chránil Kaina, prvního vraha na Zemi. Ale první člověk, který porušil Zákon, sbíral o sabatu
dřevo, aby si mohl udělat oheň a uvařit jídlo, byl bez milosti zabit. Takže vidíte, že když přišel Zákon,
tak zde vidíme rozdíl. Když přišel Zákon, tak Zákon začal lidi soudit. A je velmi smutné, že většina
lidí má představu, že Bůh je takový, že je zlý, že je těžké ho uspokojit a že proti nám drží naše
hříchy. Že pokud uděláte něco špatně, tak vám Bůh nepožehná, a potrestá vás. Ale po 2000 let Bůh
se světem jednal v milosti, ne v soudu. Potom přišel Zákon a Zákon byl dán, protože lidé brali
chybějící Boží trest jako souhlas/schválení jejich jednání. Takže lidé zahodili všechny standardy
a žili jako zvířata. A Bůh doslova musel něco udělat, aby omezil množství hříchu na Zemi, jinak by
nezbyla žádná panna, skrze kterou by se Ježíš mohl narodit. Tak špatné to s lidstvem bylo. Takže
jako krajní řešení dal Bůh Zákon, který do lidí vložil strach a přinutil je odvrátit se od nepravosti.
Myslím, že je to v Přísloví 16:6, že ze strachu se lidé odvrací od zlého, ale milostí a pravdou je
očištěna nepravost. Strach vám sice může zabránit něco udělat, ale nemůže vás osvobodit. Strach
vás nepřivádí do vztahu s Bohem. Ale Bůh dal nakonec Zákon, aby do lidí dal strach, ne aby je
osvobodil, ale aby je svázal.

Včera ráno jsem používal spoustu Písma, abych ukázal, že Zákon způsobil, že hřích ožil, že
Zákon hřích posiloval, že Zákon je služba smrti, služba odsouzení. Zákon vás obviňuje a zavírá vám
ústa. Zákon přináší poznání hříchu a podobně. Používal jsem k tomu spoustu veršů. Zákon nebyl
dán, aby vám pomohl, ale Zákon byl dán, aby vám zacpal ústa. V Galatským 3 je napsané, že jsme
byli střeženi pod Zákonem, než přišla víra skrze Ježíše Krista. Zákon byl naším vychovatelem, ale
když nyní přišla víra, tak už nejsme nadále pod vychovatelem. A my bychom neměli žít se strachem
z Božího hněvu, trestu a odmítnutí. Neměli bychom se pokoušet naplnit nějaký standard, aby nás
Bůh miloval a mohl odpovědět na naše modlitby. Co jsem právě vyjádřil je moc důležité.
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A když říkám takové věci, tak se najdou lidé, kteří si myslí: "Takže ty říkáš, že na hříchu
nezáleží? Říkáš, ať hřích ignorujeme?" Ne, říkám přesný opak! A dnešní ráno se to pokusím ukázat
- v žádném případě neříkám, že hřích není špatný, dá se k tomu v Bibli najít spousta míst, třeba
Izaiáš 59:1 Hle, Hospodinova ruka není krátká, že by nezachránil, ani jeho ucho není zalehlé, že by
neslyšel, 2nýbrž vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly
jeho tvář před vámi, aby neslyšel. V Písmu je proti hříchu napsána spousta věcí. Hřích je hrozná věc
a já hřích nezlehčuji, a už vůbec neříkám, že můžeme hřích ignorovat, protože jsme nyní pod Novou
smlouvou. Říkám úplný opak. Hřích je hrozný, ale za naše hříchy bylo zaplaceno, a ta platba je tak
obrovská, že úplně zrušila dluh hříchů celého lidstva. Bůh již s lidstvem nejedná na základě jejich
hříchů.

Už jste našli Izaiáše 40? Takže se teď podívejte do 2. Korintským páté kapitoly. :D Snažím se
dostat do Izaiáše 40, ale 2 Korintským 5:17 Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré
věci pominuly, hle, vše je nové! 18To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše
Krista a dal nám službu toho smíření. - Zde je napsané, že Bůh nás se sebou už SMÍŘIL! Není tam
napsané, že všechny ty věci jsou z Boha, který nás může smířit, nebo který nás chce smířit. Ne,
Bůh nás už se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. Kazatelé/služebníci
by měli kázat, že jste už byli smířeni! To slovo "smířeni" znamená "usmířit", "opět spřátelit" nebo
"přivést do harmonie". Pokud svoje bankovní konto smíříte, neboli sladíte s tím, co vám pošle
banka, tak je uvedete do harmonie. Když hrajete na kytaru, tak musíte smířit - sladit struny k sobě
navzájem, aby nebyly rozladěné a dalo se to poslouchat. Slovo "smířit" znamená, že jsme s Bohem
byli opět učiněni přáteli, že se na nás Bůh nehněvá a že jsme už přátelé. A hříchy mají zaplacené
dokonce i lidé, kteří Ježíše nepřijali. 1 Janova 2:2 A on je oběť slitování za naše hříchy, a nejen
za naše, ale i za celý svět. Ježíš zaplatil za hříchy celého světa! A včera ráno jsem sdílel z Židům 9,
ale už jsem se nedostal do desáté kapitoly, což by bylo ohromné, ale v Židům 9 je napsané, že
"jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti." Ježíš zaplatil za hříchy minulé,
přítomné a dokonce i za budoucí.

Ježíš zaplatil za hříchy, ale to neznamená, že jsou všichni zachráněni, protože ne každý svoji
víru vloží v to, co Ježíš vykonal. Efeským 2:8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana
není z vás -- je to Boží dar; - Boží milost je ke každému člověku úplně stejná - ať je dotyčný člověk
znovuzrozený nebo ne, tak Boží milost se zjevila všem. Titovi 2:11 Boží zachraňující milost se
zajisté zjevila všem lidem. - Boží milost je stejná ke každému člověku, ať již ke křesťanu nebo
nevěřícímu, ať ke zbožnému člověku, nebo k bezbožnému. Milost je stejná ke všem lidem, ale ne
každý je zachráněn, protože musíte do Boží milosti vložit svoji víru. Víra společně s milostí uvolňují
Boží moc. Ale milost je stejná ke všem. Pokud by nebyla, potom by to nebyla milost. Pokud by Bůh
dával milost pouze lidem, kteří si to zaslouží, potom by to nebyla milost. Milost je podle definice
něco nezaslouženého, něco, pro co člověk nic neudělal, je to nezasloužená přízeň. Takže milost je
stejná ke všem lidem, protože Bůh svojí milostí zaplatil hříchy celého světa, ale lidé to musí
přijmout. A my bychom měli kázat toto poselství - že Bůh vám již odpustil, že za vás zemřel, že
zaplatil cenu za vaše vykoupení, za nový život, přijmete, co pro vás udělal? Vydáte Mu svůj život,
učiníte Ho svým Pánem a přijmete život, který vám nabízí? Ale všeobecně církev namísto Boží
milosti káže: "Jdete do pekla! Obraťte se nebo budete hořet! Bůh se na vás hněvá!" Církev nekáže
Boží milost a přitom Římanům 2:4 říká, že Boží dobrota vede lidi k pokání. Více lidí získáte dobrou
zprávou, nikoliv kyselou. A pokud bychom kázali Boží milost, tak milost je Boží moc ke spasení -
 Římanům 1:16.

2 Korintským 5:19 totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou... - A zde je dál
napsané, jak to udělal. Jak nás Bůh mohl opět učinit přáteli, jak nás uvedl do harmonie? Jak se
může svatý Bůh přátelit s nesvatým člověkem? Máte to tam napsané. Bůh byl v Kristu, když
smiřoval svět se sebou a udělal to tak, že lidem nepočítá jejich hříchy. Bůh nepočítal - to slovo
počítat znamená "připsat na váš účet, mít proti vám" - Bůh už nemá váš hřích proti vám! A slovo
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o tom smíření svěřil nám, takže my nemáme držet hříchy lidí proti nim. Verš 20 Proto tedy jako
Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. -
 Bůh se smířil s vámi a nyní je na vás, abyste se s Bohem smířili vy. Bůh je k vám laskavý, není
na vás naštvaný, akceptujete to? Přijmete Jeho milost? Anebo se budete nadále snažit dělat věci,
abyste uspokojili naštvaného Boha? Verš 21 Vždyť Toho {tím je myšlen Ježíš}, který nepoznal hřích,
učinil hříchem za nás, abychom se my v Něm stali Boží spravedlností.

Jak nás Bůh usmířil? Řekl si snad: "Myslím, že už nebudu držet hříchy lidí proti nim. Asi se
změním, už nebudu rozhněvaný, už nebudu soudit hřích, už hřích nebudu trestat, prostě změním
pravidla."? Ne, tohle Bůh nemůže, protože je svatý a spravedlivý! A odplata za hřích je smrt.
[Římanům 6:23]. Takže jak nám může svatý Bůh najednou už nepočítat hříchy? Bůh to neudělal tak,
že by hřích začal přehlížet, nerozhodl se najednou, že hřích není špatný, ale Bůh učinil svého Syna
Ježíše hříchem za vás a Ježíš za váš hřích zaplatil a vytrpěl, co jste měli trpět vy a já. Ježíš trpěl
za naše hříchy. Bůh prostě nezačal hřích přehlížet, Bůh za hřích zaplatil.

Bůh zaplatil za naše hříchy, a pokud si myslíme, že nějak také musíme za své hříchy zaplatit,
tak to je naprosto šílené. To je naprostá neúcta k Bohu. To je jako bych si šel něco koupit, dával
bych jim u pokladny svoji kreditku, když v tom by přišel Ježíš a řekl by, ať to dají na účet Jemu.
A pokud by za to Ježíš zaplatil, tak i když já dostanu ten nákup a já jsem měl platit, tak pokud to
Ježíš zaplatil, tak by z mé strany bylo naprosto hloupé, abych trval na tom, že musím také něco
zaplatit, že přece to zboží je moje a já si ho odnesu. To je přece blbost. Je to jako byste začali platit
měsíční splátky za něco, co je již dávno zaplacené. Pokud byste to dělali, asi byste nebyli
v pořádku. Ale vy si myslíte: "Ale já sem si přece tu věc vzal domů, je moje, slouží mně, takže za to
musím něco udělat." - A to je špatné myšlení. Pokud je ta věc zaplacená, tak je prostě zaplacená!
Ježíš se stal hříchem za nás.

1 Petrova 2:24 On sám na svém těle vnesl naše hříchy na dřevo, abychom zemřeli hříchům
a ožili spravedlnosti - "jeho ranami jste byli uzdraveni." - Ježíš nesl moje hříchy na svém těle na kříž
a už není žádný důvod, abych za své selhání musel nést hanbu a trpět oddělení, protože Ježíš za to
zaplatil. Když říkám takovéto věci, tak si lidé myslí: "Ty právě zlehčuješ hřích!" A já si zase myslím,
že lidé, kteří si to myslí, zlehčují cenu, která byla za mé hříchy zaplacena! Někteří lidé vyvyšují hřích
nad to, co Ježíš udělal. Ale podívejte se do Izaiáše 40. Vidíte, dostal jsem se tam. Izaiáš
40:1 Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. 2Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se
naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky
dvojnásobně za všechny své hříchy. 3Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte
v pustině silnici pro našeho Boha! - Chtěl bych mít čas a zabývat se tím dopodrobna, ale tohle mluví
o Janu Křtiteli. V Matouši 3, Markovi 1 a v Lukáši 3 jsou citovány tyto verše a je tam napsané, že
Jan Křtitel byl naplněním těchto proroctví. Přečtu vám něco z Lukáše 3. Nebudu to procházet celé.

Lukáš 3:1 Patnáctého roku vlády císaře Tiberia, když byl Pontský Pilát vladařem v Judsku...
[a tak dále] 2za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše, se na poušti stalo Boží slovo k Janovi, synu
Zachariášovu. 3Ten šel do celého kraje kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,
4jak je napsáno v knize slov proroka Izaiáše, který řekl: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu
cestu! Napřimujte jeho stezky! 5Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy;
křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty hladké. 6 A veškeré tělo spatří spasení Boží." Pokud byste
četli dál Izaiáše 40, tak toto je z něj citace. A mluvím o tom, protože Izaiáš 40 nemluví o tehdejší
době, kdy to Izaiáš psal, ale Izaiáš jako prorok prorokoval o příchodu Mesiáše a o tom, co bude Jan
Křtitel mluvit. "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Každé údolí bude vyplněno
a každá hora a pahorek budou sníženy; křivé věci budou přímé a hrbolaté cesty hladké."
A v podstatě od Izaiáše 40. kapitoly až téměř do konce knihy Izaiáše, se mluví o Nové smlouvě,
a jsou tam proroctví o Ježíši. Tak s tím se teď podívejme do Izaiáše 40:2, kde se mluví o tom, co
Jan Křtitel bude říkat: Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná
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služba, že je zaplaceno za jeho viny; vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své
hříchy. - Tohle se nenaplnilo za doby Izaiáše, Izrael po tomto šel do Babylónského zajetí, kde byli
70 let. Nikdo nikdy netrpěl a nezaplatil dvojnásobně za svoje hříchy - ani židé v době holocaustu.
Toto bylo proroctví o tom, co udělá Ježíš. Říká se zde: Potěšte, potěšte můj lid a řekněte jim, že
jejich hříchy jsou prominuty, že za jejich viny je zaplaceno a že Ježíš zaplatil dvakrát tolik, než byla
cena hříchu celého lidstva. To je krutý výrok!

A opět, spousta lidí si myslí, že to nedává smysl, protože hřích byl vždycky tolik vyvyšován
a vždy se mluvilo o tom, jak je smrtelný - a já věřím, že hřích je hrozný, a pravděpodobně hřích
nenávidím víc, než většina lidí zde. Někteří z vás si myslí: "Jak to můžeš tvrdit?" V knize Izaiáš v 6.
kapitole byl Izaiáš uchvácen v Boží přítomnosti. Izaiáš 6:1 V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl
Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. 5I řekl
jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů,
a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů! - Když uvidíte Boží slávu, tak okamžitě, ve srovnání
s Jeho slávou, získáte zjevení o své nehodnosti. A já jsem Boží slávu viděl, byl jsem uchvácen
v Boží přítomnosti a činil jsem pokání a seděl v popelu. Já hřích nenávidím a věřím, že hřích je
špatný, mnohem více, než pravděpodobně věří většina lidí. Ale přesto, jak hřích je špatný, tak o to
větší je Ježíšova oběť a smíření. A většina lidí nezveličuje, co udělal Ježíš, ale zveličují hřích
a mluví o hříchu a o tom, jak je hřích špatný. A já vůbec nezmenšuji špatnost hříchu, ale to smíření,
ta cena, která byla zaplacena za vaše vykoupení, je dvojnásobek toho, co jste dlužili!

Modlil jsem se s jedním člověkem a on měl oblečené tričko s nápisem: "Jedna kapka Jeho krve
očistila všechny mé hříchy." Ale jediná kapka Ježíšovy krve zaplatila za víc, než jsou všechny hříchy
celého lidstva! Pokud byste dali na jednu misku vah všechny hříchy lidské rasy, holocaust, všechny
ty šílené a bezbožné věci, třeba jak nedávno jeden člověk držel tři dívky 10 let v zajetí, všechny ty
hrozné věci, které udělal, tak pokud byste vzali všechno, co lidská rasa kdy udělala nebo udělá, tak
jediná kapka Ježíšovy krve, by to všechno okamžitě převážila. Ježíšova krev je cennější než
cokoliv. Jednou jsem tohle řekl a někoho to pěkně vytočilo: "Jak se opovažuješ něco takového říct!
Ježíš musel prolít všechnu svoji krev! Nebyla to jen nějaká kapka a každá kapka byla důležitá!" -
 Takovým lidem odpovídám: "Zachovejte chladnou hlavu!" :D Vůbec totiž nechápou, co se tím
snažím ukázat. Říkám, že Ježíš byl tolik svatý a tak čistý, že jediná kapka Jeho krve měla větší
cenu, než nepravosti celé lidské rasy. Ježíš zaplatil dvojnásobek, než bylo potřeba. A pokud byste
opravdu porozuměli, co Ježíš udělal, aby zaplatil za naše hříchy, tak to by úplně zlomilo to vědomí
hříchu a tu nehodnost, kterou máte. Ale lidé se primárně soustředí na hřích a přestoupení, namísto
aby se soustředili na vykoupení a na zaplacenou cenu. A proto se spousta lidí cítí jako - přestože
Ježíš zaplatil, tak já musím také zaplatit, musím trpět, a kvůli tomu, co jsem udělal, se teď musím
belhat životem... A řeknu vám, že tohle Ježíše vůbec nectí! A můžete klidně svých hříchů litovat, jak
chcete, a říkat co chcete, ale pokud byste Ježíše opravdu ctili, tak řeknete: "Jsem svobodný, jsem
očištěný a neponesu nadále hanbu a vinu!" - Protože Ježíšovo smíření - ta cena, kterou Ježíš
zaplatil, je nekonečně vyšší, než vaše přestoupení! Lidi, to je mocné! A zbytek knihy Izaiáše mluví
o podobných věcech.

Izaiáš 52 mluví opět o Ježíši, jsou to proroctví ohledně Ježíšova příchodu. Izaiáš 52:13 Hle, můj
otrok bude mít úspěch, bude vyvýšen, povznesen a velice zveleben. A dále mluví o tom, že stejně
jako židé trpěli a byli zesměšňováni, tak Ježíš vzal naši hanbu, to je v 53. kapitole, kam se za chvíli
také dostanu. Ježíš se stal hříchem za nás a trpěl úplně všechno, čím jsme kdy trpěli my. Verš 14
Tak jako mnozí se nad ním zhrozí -- tak nelidsky zohaven bude jeho vzhled, jeho vzezření
nepodobné lidským synům... - Tohle mluví o tom, že Ježíš byl zohaven více, než kdy byl zohaven
kdokoliv jiný. Byl jsem v kině na filmu "Umučení Krista" a já za něj Mela Gibsona nekritizuji, věřím,
že udělal, co mohl, ale na tom filmu nevidíte, čím Ježíš skutečně prošel, protože se odehrávalo
mnohem víc věcí, než jen bití od Římanů. Jak je napsané v tomto verši: "tak nelidsky zohaven bude
jeho vzhled, jeho vzezření nepodobné lidským synům." Pokud si to vyhledáte, tak to znamená, že
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ani nevypadal jako člověk. V tom filmu je sice Ježíš brutálně zbitý, ale stále na kříži vypadá jako
člověk. Ale podle tohoto místa v Písmu Ježíš ani jako člověk nevypadal.

Jednou jsem se setkal s člověkem, jehož obličej byl doslova sežraný rakovinou a mohli jste
vidět dovnitř, bylo odhalené živé maso, krvácel, obličej měl omotaný ručníkem. Nic nechutnějšího
jsem asi v životě neviděl. Ale Písmo říká, že Ježíš vypadal ještě hůř! Ježíš ani nevypadal jako
člověk. A věřím, že to nebylo jen od bití od Římanů, ale že do Ježíšova fyzického těla vstoupila
každá nemoc a choroba lidské rasy, a že to bylo mnohem horší, než co mu udělali Římané. Věřím,
že cokoliv se kdy komu stalo a všechny nemoci a choroby, to všechno vstoupilo do Ježíšova těla,
takže když byl na kříži, tak ani nevypadal jako lidská bytost. Bylo to miliónkrát horší, než je ve filmu
Mela Gibsona ukázané. A opět, já ho nekritizuji - protože jak byste ty věci chtěli ukázat? A to ještě
jsou pouze "fyzické" věci, které Ježíš trpěl. Ale Ježíš trpěl zármutek a agónii toho, že se stal věcí,
kterou nenáviděl - stal se hříchem. Ježíš trpěl agónii toho, že byl oddělen od svého Otce. Volal: "Můj
Bože, proč jsi mě opustil." Věci, které Ježíš trpěl duchovně a duševně, byly mnohem větší, než jeho
fyzické utrpení. Já ani nevím, jak to popsat, a pochybuji, že by vůbec někdo našel slova, které by
dokázaly popsat, čím Ježíš prošel. A pokud se potom najde někdo, kdo prohlašuje: "Jsem tak
špatný, jak by mi Bůh mohl vůbec někdy odpustit..." - Tak takový člověk neví, o čem mluví. Vůbec
netuší, čím kvůli němu Ježíš prošel, a jak obrovskou cenu za něj zaplatil. Pokud byste viděli
Ježíšovo utrpení, pak byste to nikdy nebyli schopní říct! Ježíš zaplatil mnohem víc, než jste dlužili.
Je to jako bych si chtěl koupit něco za pár korun, neměl bych na to peníze, hledal u někoho pomoc
a někdo by mi dal milión dolarů: "Bude to stačit?" To více než stačí!

Ježíš za vaše hříchy zaplatil, protože Bůh je spravedlivý. Bůh si nemohl říct: "No, asi přestanu
být spravedlivý, přestanu z hříchu dělat velkou vědu." Ne, takto to Bůh neudělal. Bůh za vaše hříchy
zaplatil a cena, kterou zaplatil je nekonečně větší, než si moje, nebo vaše hříchy zasloužily. Jeden
můj známý mluvil o někom, kdo dostal pokutu za rychlou jízdu. Byl z toho zdrcený, protože jel hodně
rychle a mohl dostat obrovskou pokutu. Šel k soudu a ukázalo se, že soudce je jeho soused. A když
viděl, že soudce je jeho soused, tak si říkal: "Skvělé, to je milost!" A doufal, že se mu dostane
milosti. A protože ten soudce byl spravedlivý soudce, tak ho odsoudil a dal mu pěknou pokutu,
kterou musel zaplatit. Ten člověk byl v šoku, protože si říkal: "Já jsem si myslel, že je můj přítel!" Ale
on byl soudce, musel být spravedlivý. Rozhodl, že ten člověk je vinen. Ale protože byl jeho přítel, tak
se zvedl, sundal si talár, vzal ze své peněženky peníze a tu pokutu za toho člověka zaplatil.
A přesně tohle udělal Ježíš. Bůh je spravedlivý a Bůh prostě nemůže říct: "Já už hřích nebudu vidět,
změním se..." Ne, Bůh je svatý a spravedlivý, a protože jsme zhřešili, tak hřích musel být souzen.

Vyrostl jsem v církvi, kde kazatel vždycky řval svoji oblíbenou větu: "Hřích musí být potrestán,
vaše hříchy budou potrestány!" A měl pravdu, akorát nepochopil, že můj hřích již byl souzen
a potrestán! A já už nemusím nést trest za svůj hřích! Ten kazatel říkal věci jako: "Pokud nebudete
platit desátky, tak je stejně zaplatíte! Bůh vás pošle do nemocnice a vybere si je v účtech za lékaře!"
- A to je úplně mimo! Ježíš nesl a zaplatil za moje hříchy. Pokud nebudu dávat desátky, tak to je
moje hloupost, ale Bůh mě miluje i hloupého. Bůh mě miluje, Bůh už můj dluh zaplatil, nebude mě
za to trestat!

Takže tohle pro nás Ježíš udělal. Trpěl tak, že nevypadal ani jako lidská bytost. A my nemáme
ani tušení, co Ježíš vlastně vytrpěl. Zpívali jsme v písni: "Nikdy nebudeme vědět, kolik to stálo, když
jsme viděli své hříchy na tom kříži..." - Většina lidí nemá zjevení ceny, která byla zaplacena. Šel
jsem na ten film "Umučení Krista" s velkým očekáváním, protože mi o něm známí hodně říkali, ale
byl jsem zklamán. Vzpomínám si, že jsem tam seděl, díval se na ukřižování a myslel jsem si: "Bože,
co je se mnou špatně? Tohle mi nic většího nedává..." A během toho filmu jsem se modlil, Bůh ke
mně mluvil a řekl mi: "Duch Svatý ti učinil ukřižování a cenu, která byla zaplacena, mnohem
reálnější, než je to, co zde vidíš. Protože toto ukazuje pouze část z fyzického utrpení. A ty máš
díky Duchu Svatému zjevení utrpení, kterým Ježíš prošel duchovně a duševně." A Bůh mi řekl, že
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skrze Ducha Svatého mám o Ježíšově utrpení větší zjevení, než měli jeho učedníci, kteří tam stáli
a dívali se na to, protože nerozuměli významu. Ježíšovi učedníci tehdy neznali Písma a neměli
Ducha Svatého, který by jim je vysvětlil. A Bůh mi řekl, že mám větší zjevení o Ježíšovi oběti, než
lidé, kteří ukřižování viděli na vlastní oči. Svým duchem, skrze srdce můžete věci znát mnohem
lépe, než viděním, nebo pocity. Duch Svatý vám to může zjevit, ale je smutné, že většina křesťanů
nemá dobré zjevení ceny, kterou Ježíš zaplatil. Takže když říkám, že Bůh již lidem hřích nepočítá,
tak někteří lidé si myslí, že hřích zlehčuji, že říkám, že o hřích už nejde. Ale tohle neříkám ani
náhodou. Já říkám, že hřích je špatný, ale také říkám, že mnohem víc jde o cenu, která byla
za hřích zaplacena! A říkám, že smíření je o tolik větší než dluh, že již nemusím chodit a nést
hanbu/stud a nehodnost. Byl jsem vykoupen! Jsem smířen s Bohem! A moje služba je kázat toto
smíření - že Ježíš nás již usmířil! Amen?

Izaiáš 53:1 Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? - Na toto by se opět
dalo hodinu kázat, ale pokud byste rozuměli, co zde právě Izaiáš říká. Mluví o tom, že Mesiáš bude
tolik postižený, že bude zohaven hůř, než kdokoliv jiný, že nebude ani vypadat jako člověk - kdo
může uvěřit, že by Bůh něco takového udělal? Kdo uvěří takovéto zprávě? Tohle zde Izaiáš říká.
"Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže?" - Komu Bůh tyto pravdy zjeví? Verš
2 Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Opět, každá věta má význam. Zde
se říká, že všemohoucí Bůh přišel na Zem, a namísto, aby byl největší, nejsilnější a nejmocnější, tak
vyrostl jako malá rostlinka. Přišel pokorně a skromně, ne majestátně. Pokud bychom si uměli
představit, že bychom byli Bohem a chtěli zachránit své stvoření, lidskou rasu, tak vám garantuji, že
bychom všichni přišli s tím, že bychom byli majestátní a úžasní. Já bych byl tou nejsilnější
manifestací člověka, který kdy existoval, Samson by byl v porovnání se mnou jako omáčka, prostě
bych byl úžasný!

Ale podívejte se, co říká o Ježíši. 2 Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země
vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč
bychom po něm toužili. - Ježíš vůbec nebyl krásný, co se týká těla. Ježíš nebyl žádný hezoun.
Nevěřím, že byl nutně ošklivý, ale byl úplně obyčejný, prostě normální. Pokud byste byli jedním
z Ježíšových učedníků, pokud byste viděli Ježíše v jeho fyzickém těle, tak pro učedníky vyžadovalo
více víry věřit v Ježíše, než dnes pro nás. Protože byste viděli Ježíšovo fyzické tělo, viděli byste, že
se unaví, že se potí a cítili byste ho. Někteří si možná myslí, že mluvit takto je něco jako
svatokrádež, nebo kacířství, ale Ježíš nebyl ubytovaný v hotelu, nevozil sebou kufry, neměl spoustu
náhradního oblečení, nesprchoval se, neumýval si každý den vlasy. Ježíš žil v Judeji pod
rozpáleným sluncem, chodil 30 kilometrů denně a byl cítit. Unavil se, měl hlad, učedníci ho viděli
chodit na záchod. Je těžké vidět někoho, kdo chodí na záchod, je cítit, a neříct si: "Tohle má být
Bůh?" Pro nás je dnes mnohem snazší zavřít oči a představit si Ježíše po Boží pravici, jak září
v majestátnosti, a říct: "On je Bůh!" Ale učedníci se museli vypořádat s Ježíšovým fyzickým tělem
a Ježíšovo fyzické tělo pro ně bylo překážkou. Kdybyste Ježíše viděli, tak na něm nebylo nic
krásného, nebylo na něm nic, po čem byste toužili. Takže pokud se někomu z vás nedostává vnější
krásy, pokud nejste krásný člověk, tak Ježíš na tom byl stejně. A to je úžasné, protože Ježíš
nejenže trpěl na kříži, ale vůbec to, že nekonečný Bůh se tolik omezil, aby mohl být v lidském těle
a to ještě ne v tom nejlepším lidském těle, ale v naprosto obyčejném, ničím nezajímavém lidském
těle, takže kolem něj lidé každodenně procházeli a ani si ho nevšimli, a přitom On byl jejich stvořitel,
to bylo utrpení. Všemohoucí Bůh je mezi lidmi, které stvořil, a nikdo si ho ani nevšimne, nikdo Ho
neuznával, nikdo ani nevěděl, kdo Ježíš je.

Já se přiznám, že jsem byl na různých místech a občas jsem si říkal: "Ví vůbec někdo, kdo
jsem?" A to mě můžete vidět v televizi... Představte si, jaké to muselo být pro Ježíše. Pokud jste se
někdy cítili nevýznamní, tak Ježíš ten pocit znal. Pokud jste se někdy cítili přehlížení, tak Ježíš to
prožíval 33 let. Ježíš netrpěl jen na kříži, ale trpěl i tím, že se stal člověkem. Měl slávu, uctívali ho
andělé, ale zde na Zemi ho lidé ignorovali a jeho vlastní bratři a sestry o něm pochybovali a říkali
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mu: "Pokud jsi Kristus, tak proč něco neuděláš..." Lidé Ježíše ignorovali a nevěřili v něho.

Izaiáš 53:3 Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář
si zakrývají, opovržený - proč bychom si ho všímali? - Lidé Ježíše ignorují a neváží si toho, co
pro ně udělal. Verš 4 Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl; a my jsme
si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. - Lidé tehdy křičeli: "To Bůh tě soudí,
pokud jsi Bůh, sestup z kříže..." Ježíš trpěl posměch. Zavázali mu oči a plivali mu do tváře, bili ho
a říkali: "Pokud jsi Kristus, prorokuj..." A on jim to mohl pěkně nandat, mohl jim říct pár věcí, ale
namísto toho byl jako beránek vedený na porážku a jako ovce před střihači byl němý, ústa
neotevřel.

Verš 5 Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla
kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni! - Opět nechci zde odbočovat, ale tohle je jeden
z důvodů, proč mám soucit s lidmi, kteří trpí, ale nelituji je. Protože Ježíš to utrpení nesl. Ježíš nesl
utrpení, a pokud ho nesete také, tak to je úplně zbytečné. - Říct něco takového je dnes absolutně
politicky nekorektní, protože lidé by mě okamžitě kritizovali: "Ty nemáš soucit!" A já sice připouštím,
že se dějí špatné věci, jenom dnes jsem mluvil s lidmi, kterým se staly hrozné věci, a já rozumím,
proč měli problémy, ale cena, kterou Ježíš zaplatil - Ježíš nesl jejich trápení a zármutek a absolutně
není důvod, abyste nesli trápení a zármutek vy. Ježíšovo zaopatření je nekonečně větší, než vaše
potřeba, a vaše potřeba s tím ani není hodná srovnání. Většině lidí se tohle nelíbí a namítají: "Ty
zlehčuješ můj problém!" - Ne, já vyvyšuji fakt, že Ježíš zaplatil za váš smutek a za vaše trápení,
a Ježíšovo zaopatření pro vás je nekonečně větší, že pokud byste se mu jen otevřeli a přijali ho, tak
byste byli schopní se radovat, bez ohledu na to, čím procházíte!

Římanům 8:18 říká: Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí
slávou, která na nás má být zjevena. - Myslíte, že když se dostaneme do nebe, tak lidé budou
skleslí a budou si vykládat, jak to na Zemi bylo hrozné, jak byl jejich život těžký? Ne, budou mít plné
zjevení Božího zaopatření a to bude tak úžasné, že všechny předešlé věci lidé zapomenou. Lidé,
kteří znali Pána a prošli třeba i holocaustem, tak když se dostanou do nebe, tak budou tak nadšení,
že si na to ani nevzpomenou. Nebude to hrát žádnou roli, protože zaopatření je tolik větší, než
potřeba. A dokonce již zde, pokud byste uviděli, za co Ježíš zaplatil, tak nemáte jediný důvod, proč
byste kulhali životem a byli skleslí, proč byste trpěli a nesli zranění a bolest, protože Boží láska
k vám a Jeho zaopatření pro vás je mnohokrát větší, než jakákoliv vaše potřeba! Ale většina lidí je
zaslepená a dívá se pouze na přirozené věci a lidé nerozumí, jak je úžasné, co pro nás Ježíš udělal.
Nemají zjevení toho, co Ježíš zaplatil. Ježíš byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše
provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho ranami jsme uzdraveni! Verš 6 My všichni
jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás
všech. - Ježíš neplatil za své hříchy, Ježíš platil za naše hříchy. Všechny naše hříchy byly vloženy
na Ježíše! Verš 7 Byl zmučen, a přestože trpěl, ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek, jak
ovce před střihači oněměl, ústa neotevřel. - Ježíš se neospravedlňoval, mlčel a snášel bití. To je
neuvěřitelné.

Izaiáš 53:8 Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? - To byl způsob, jak
říct, že neměl děti. Ti z vás, kteří byli oklamáni knihou nebo filmem "Da Vinci Code" (Šifra mistra
Leonarda), tak Ježíš si nikdy Marii Magdalénskou nevzal a nikdy neměl děti. Právě zde to máte
v Písmu napsané. 8Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat
ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. 9A určili mu hrob mezi ničemy, ale byl
s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti... - Zde se mluví
o tom, že Ježíš byl ukřižován mezi dvěma lotry a pohřben v hrobu Josefa z Arimatie, což byl bohatý
člověk, takže se to naplnilo. Protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti 10Hospodin si
přál trýznit jej, ranit jej trápením... - Jaká věc! Hospodina těšilo, že Ježíš trpěl! Boha to netěšilo
ve smyslu, že by se v tom vyžíval, ale Bůh nás tolik miloval, že Ježíšovo utrpení byla Jeho vůle
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a touha - kvůli své velké lásce k nám obětoval svého Syna. To je naprosto úžasné! Hospodina těšilo
ranit ho. Když položí svou duši jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny,
a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. 11Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se.
Svým poznáním můj spravedlivý služebník ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. -
 To je neuvěřitelné! Svatý Bůh soudil hřích tak, že poslal svého Syna a soudil hřích v Ježíšově těle,
a Ježíšova oběť je dostatečná za všechny hříchy. Již nezbyl žádný hřích, který by nebyl zaplacen.

Toto je také symbolizováno při obětování. Když přivedli obětního beránka ke knězi, tak kněz
zkoumal, zda je ten beránek bez chyby a poskvrny, protože to je předobraz Ježíše a Jeho oběti,
která musela být svatá/dokonalá. Takže ten kněz nezkoumal člověka, který toho beránka přivedl.
Neptá se toho člověka: "Jsi svatý? Postil ses? Modlil ses? Chodil jsi do církve? Platil jsi desátky?"
Skutečnost, že ten člověk přivedl beránka, ukazovala, že ten člověk byl vinen, že měl hřích. A kněz
nezkoumal toho člověka, ale oběť! A pokud byla oběť svatá/dokonalá, tak ji přijal. Otec Bůh se
nedívá na vaši vlastní svatost, dívá se na oběť! A Bůh vidí Ježíšovu oběť za vás a ta oběť je
dostatečná! Takže pokud se cítíte nehodní a jako: "Ó, Bože, jak bys mě mohl někdy použít, jak bys
mě mohl vůbec někdy požehnat..." - tak to se díváte na váš hřích, namísto na oběť, která byla
za váš hřích obětována. Vy vyvyšujete nepravost, namísto abyste vyvyšovali smíření, které již
proběhlo. Lidi, tohle jsou úžasné věci!

Ukáži vám poslední verš. Sice bych z těchto Písem chtěl sdílet i jiné věci a možná se k tomu
večer vrátím, ale podívejme se do Jana 12 a podívejte se, co se tam říká. Odehrává se to
před Ježíšovým ukřižováním. Jan 12:27 "Má duše je teď zarmoucená a co mám říci? `Otče,
vysvoboď mě z této hodiny´? Ale proto jsem přišel, k této hodině. - Takže Ježíš neříká: "Otče,
zachraň mě!", ale říká: "Otče, oslav své jméno!" Verš 28 "Otče, oslav své jméno!" Tehdy se z nebe
ozval hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." 29A zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo." Jiní
říkali: "Mluvil k němu anděl." - Lidé zde slyšeli slyšitelný Boží hlas a někteří si to zkoušeli vysvětlit,
že zahřmělo. Někteří lidé si myslí, že kdyby jen tak Bůh něco nadpřirozeného udělal, že by to lidi
přinutilo uvěřit. Ale víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo a bez víry je nemožné se Bohu zalíbit.
Nemůžete nikoho přinutit, aby uvěřil. Jsou lidé, kteří si myslí - jen kdyby se našla Noemova archa,
tak to by všechno dokázalo. Ale lidé, kteří nechtějí věřit, prostě věřit nebudou, vždycky si najdou
nějakou výmluvu.

Podívejte se na [úžasnost] stvoření. A jsou lidé, kteří si myslí, že se to nějak samo vyvinulo. Jak
hloupými se můžete stát a ještě dýchat? Můžete vzít všechnu lidskou moc, všechny peníze a zdroje,
a lidi nejsou schopní udělat ani jedno stéblo trávy. Dokáží vyrobit napodobeninu, ale ta nebude růst,
nebude se rozmnožovat, nevyprodukuje další stéblo. Pokud byste jen šli ven a podívali se
na květiny, na slunce, na měsíc, na hvězdy a to všechno, tak pokud v tom nevidíte Boha, tak ho
minete ve všem. Evoluce je úplně proti logice a je to naprostá lež a věřit na evoluci je úplná
hloupost. Jak by na evoluci mohl věřit někdo, kdo je schopen přemýšlet? Ale stejně víra je ze
slyšení a slyšení skrze Slovo Boží. Lidé nebudou věřit, protože je k tomu přinutíte. Já jsem viděl lidi
vzkříšené z mrtvých a najdou se lidé, kteří za mnou přijdou a říkají: "A prohlásil je doktor za mrtvé?
Měli úmrtní list?" - Lazar také neměl úmrtní certifikát! A také tam byli lidé, kteří ho viděli vyjít z hrobu
po čtyřech dnech, Lazar už smrděl, a oni šli a radili se, jak by Lazara i Ježíše zabili. Ti lidé to viděli
na vlastní oči, ale stejně neuvěřili. My žijeme v kultuře, ve které lidé nechtějí věřit v Boha. Lidé si
vymýšlejí kličky. Evoluce je náboženství a lidé v ni chtějí věřit, protože je proti logice. Fakta jsou
proti evoluci. Pokud tomu nevěříte, sežeňte si moji knihu na téma "Křesťanská filosofie", kde je
spousta faktů, které rozbíjí evoluci.

Takže lidé v Janovi 12 slyšeli slyšitelný Boží hlas a říkali: "Zahřmělo." Verš 30 Ježíš na to
odpověděl: "Ten hlas nepřišel kvůli mně, ale kvůli vám. 31Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude
vládce tohoto světa vyvržen ven. 32A já, když budu vyzdvižen od země, potáhnu všechny k sobě." -
 Lidé tento verš používali a říkali, že pokud budeme Ježíše správně kázat, tak přijdou všichni lidé,
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budeme mít obrovské církve, a každý si to přijde poslechnout. A to není pravda, tohle se zde
nepíše. Garantuji vám, že některé z nejlepších církví, které jsem kdy viděl, nebyly velké. Naopak
spousta velkých církví začala dělat kompromisy, aby se velkými církvemi staly. Mají divadelní
představení a lákají lidi na všechno možné. Jen protože je církev velká, to ještě neznamená, že
kážete Ježíše správně. Velké zástupy lidí chodí také na fotbalové zápasy, na rokové koncerty
a podobné bezbožné věci. Zde není napsané, že pokud budete kázat evangelium, tak k vám Bůh
přitáhne spousty lidí. Pokud v tom verši máte vložené slovo "lidi" - "potáhnu všechny lidi k sobě", tak
si všimněte, že je napsané kurzívou. To znamená, že se to slovo v původním textu nevyskytuje, ale
překladatelé ho do textu doplnili, aby to bylo gramaticky správné, a v tomto překladu taková slova
zvýraznili kurzívou. Obdobně třeba když přišli Ježíše zatknout, tak se jich ptá: "Koho hledáte?" Oni
odvětí: "Ježíše Nazaretského" A Ježíš jim říká: "Já jsem On." Ale to slovo "On" je napsané kurzívou.
A to sice dělá větu gramaticky správnou, ale Ježíš říká: "Já jsem." - Zde Ježíš - Bůh, říká: "Já jsem."
a 60 lidí tam padlo na zem.

Takže pokud narazíte na slova napsaná kurzívou, tak ta se v originálním jazyce nevyskytují, ale
překladatelé měli alespoň tolik úcty, že zvýraznili, co do textu přidali. Překladatelé King James
Version Bible zde doplnili slovo "lidi", ale v kontextu zde Ježíš mluví o soudu. Nyní je soud tohoto
světa. A vysvětluje to: Verš 33 (A to řekl, aby naznačil, jakou smrtí má zemřít.) - Takže zde se
nemluví o správném kázání Ježíše a o velkých církvích. Vyvýšení Ježíše zde mluví o jeho
ukřižování, Ježíš říká, že bude vyzdvižen na kříž. Ježíš zde říká, že když bude vyzdvižen, tak k sobě
potáhne všechen soud. Mluví to o tom, že Ježíš na sebe vezme Boží hněv. Když byl Ježíš
ukřižován, tak to bylo jako blesk a všechen Boží hněv, který měl Bůh vůči vám, vůči mně, vůči
komukoliv, kdo kdy žil, anebo bude žít na této planetě, a všechen hřích byl vložen do Ježíšova těla.

Ježíš nesl trest za vaše hříchy a trest byl tak velký, že Ježíš nevypadal ani jako lidská bytost.
Ježíš trpěl víc, než kdokoliv z nás kdy bude schopen pochopit. A pokud dostanete zjevení Ježíšova
utrpení, tak potom porozumíte, proč vám Bůh nepočítá hříchy. Bůh se nerozhodl změnit pravidla,
abyste byli z obliga, abyste unikli bez trestu. Bůh váš hřích potrestal. Jen za něj nepotrestal vás, ale
vložil váš hřích na svého Syna a Ježíš nesl trest za můj i váš hřích - a proto, bratři a sestry, už
nemusíme žít s vědomím hříchu, s pocitem nehodnosti, a nemusíme být oklamáni a věřit, že Bůh dá
vašemu dítěti nějakou nemoc, aby vás něco naučil, nebo aby vás potrestal. Bůh již potrestal Ježíše.
Pokud by potrestal Ježíše i vás, potom by to nebylo spravedlivé. Ale Ježíš zaplatil úplně
za všechno, abyste vy nemuseli platit za vůbec nic. Jediné, co můžete udělat, je se pokořit a říct:
"Bože, přijímám toto úžasné spasení!"

V tomto je rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Stará smlouva nám správně ukázala, že hřích
je hrozný, a protože jste zhřešili, tak si zasloužíte soud. A viděli jsme, že lidé ve Staré smlouvě
umírali, přicházelo na ně malomocenství. Zákon lidi zabíjel, zraňoval a způsoboval různé věci, ale to
neukazovalo na skutečnou Boží přirozenost, protože Bůh musel udělat něco, aby omezil hřích.
Takže po dobu Zákona Bůh s hříchem jedná tvrdě, aby nám ukázal, jak špatný hřích je. Ale to
neukazuje na skutečnou Boží přirozenost, protože Bůh by se takto mohl chovat od začátku, ale
čekal 2000 let. A Galatským 3 říká, že Zákon byl pouze dočasný, než přijde Ježíš, a když Ježíš
přišel, tak se stal bleskosvodem a všechen hněv vůči mému a vašemu hříchu sjel na Ježíše a Bůh
se na vás už nehněvá. Bůh se dívá na Ježíše a na Jeho oběť, ne na vás, a říká: "Dokonalý!" A vidí
vás dokonalé, svaté a bez poskvrny. A vy nyní kvůli tomu, co udělal Ježíš, můžete směle přistoupit
do Boží přítomnosti, bez jakýchkoliv obav z odmítnutí. Není to úžasné?

Pokud Ježíš není vaším Pánem, tak tohle bylo skvělé kázání, abyste mohli být spaseni. Proč by
vůbec někdo něco tak úžasného odmítl? Ale proč máme dneska v církvích milióny lidí, kteří se snaží
být dost dobří a zasloužit si Boží přízeň, zasloužit si Jeho požehnání. Pokud si myslíte, že vy nějak
můžete nebo musíte zaplatit za své hříchy, tak to je urážka Boha, když již byla zaplacena tak
obrovská cena za vaše hříchy! Ti z vás, kteří před Boha přichází a říkají: "Bože, věřím, že mě
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přijmeš, protože jsem žil lépe, než jiní, moje dobrota převyšuje mou špatnost..." - To je, jako byste
dali Ježíši facku, jako byste říkali: "Ježíš nestačí, já jsem dostatečně svatý a Bůh mě přijme
na základě mé vlastní dobroty..." Pokud jste slyšeli, co jsem dnes říkal, tak v tomto potřebujete činit
pokání - tj. změnit své smýšlení, a potřebujete svůj život vydat Ježíši a učinit Ho svým Pánem
a Spasitelem, namísto abyste se zkoušeli zachránit sami svojí domnělou dobrotou.

Pokud jste se ještě nikdy nenarodili znovu, můžete to dnes přijmout. Ježíš již za vše zaplatil
a vy potřebujete udělat jediné - přijmout vírou, co Ježíš udělal, přijmout to jako dar. A pokud jste se
znovu narodili, potom potřebujete přijmout křest Duchem Svatým a dar mluvení v jazycích. Říkám
vám, že pouhým lidským rozumem nejste schopní zjevení těchto věcí získat. Vaše lidská mysl není
schopná uchopit, o čem jsme mluvili. Potřebujete to přijmout svým srdcem, potřebujete otevřít svoje
srdce a přijmout to skrze zjevení, a Bible říká, že to zjevení dává Duch Svatý. Je napsáno, že
přirozený člověk - to mluví o rozumu - nemůže přijmout věci ducha, protože jsou mu bláznovstvím
a také je nemůže znát, protože jsou duchovní a musejí být rozpoznávány duchovně. Potřebujete
rozumět věcem svým srdcem, ne svojí hlavou. A proto je křest Duchem absolutně nezbytný. Musíte
mít Ducha Svatého, potřebujete, aby vám tyhle věci ukazoval. A mluvení v jazycích je mocný,
mocný, mocný nástroj. Je to, jako byste našli vypínač, zapnuli ho a najednou Duch Svatý začne
proudit, začne proudit zjevení, je to mocné.

Takže pokud neznáte Ježíše osobně, pokud nejste znovuzrození, pokud se stále snažíte sami
zachránit nebo věříte ve vlastní dobrotu, tak se potřebujete znovu narodit. Pokud jste znovuzrození,
ale nejste pokřtění Duchem Svatým, tak ho dnes potřebujete přijmout. Takže je zde někdo, kdo by
chtěl přijmout spasení nebo křest Duchem Svatým, zvedněte ruku. Kolik lidí už zde přijalo křest?
Skvělé, za ty tři dny bylo pokřtěno 103 lidí Duchem Svatým a ještě dnes zde jsou lidé, kteří ho
potřebují. Chvála Bohu!

Vím, že jsme v Atlantě a většina náboženských lidí zde káže proti Duchu Svatému a mluvení
v jazycích, a já jsem o tom dneska nemluvil, ale řeknu vám svoji zkušenost. Narodil jsem se znovu,
když mi bylo 8 let, ale pokřtěný Duchem Svatým jsem byl až v 18 letech a v jazycích jsem začal
mluvit, až v 21 letech. A křest Duchem Svatým úplně změnil můj život. Bez něj byste mě nikdy
neviděli v televizi, nebýt křtu Duchem Svatým, tak bych neměl žádnou mezinárodní službu. Neměl
jsem čas vám to z Písma dokázat, ale tohle je moje svědectví - že jsem pokřtěn Duchem Svatým
a mluvím v jazycích a u toho zůstanu. Amen? Sláva Bohu!

Takže pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout a nezvedli, tak prosím přijďte sem
dopředu, budu se za vás modlit a pomůžu vám to přijmout. Skvělé, díky Ježíši! Věřím, že vám to
změní život.

Někteří z vás si říkají: "Zajímalo by mě, co s těmi lidmi míní dělat." Já se za ně budu modlit
a dám jim zdarma knihu. Já pro vás nemám žádnou církev, nic od vás nechci, prostě vám jen něco
dáme, nemáte co ztratit. Zažil jsem, že při křtu duchem jeden člověk říká: "Zadrž", druhý říká: "Pust
to ven!" a bouchají vás do zad, abyste začali mluvit v jazycích, my nic takového dělat nebudeme.
Jen se s vámi budeme modlit, dáme vám knihu a pomůžeme vám přijmout. Není žádný důvod,
abyste nepřišli dopředu. Někdo si řekne: "No ale co když přijdu dopředu a nic se nestane?"
Garantuji vám, že pokud sem nepřijdete, tak se stoprocentně nic nestane. Nemáte co ztratit. Amen?
Duch Svatý vás všechny naplní. Není to úžasné?

Víte, že to, aby Boží Duch přišel a žil v nás, je až příliš dobré, že by to byla pravda? Není to
úžasné se nad tím zamyslet? Že můžete přijmout to stejné, co přijal Ježíš? Duch Svatý přišel
na Ježíše a stejně jako přišel na Ježíše, tak přijde i na vás. Není to skvělé? Lidi, my jsme tak
požehnaní, máme takové privilegium. Je mi jedno, co jste v životě udělali, nebo neudělali, protože
Bůh zaplatil za všechno, co jste kdy udělali špatně, a Bůh vás naprosto miluje. Vidí vás svaté,
dokonalé a čisté a naplní vás svojí mocí. Není to velkolepé? Díky Ježíši!
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Andrew Wommack - Skutečná Boží přirozenost - 5
Tento týden byl skvělý a sdílel jsem některé z věcí, které Bůh použil, aby změnil můj život.

Modlím se, aby to pro vás bylo požehnáním. Vyrůstal jsem v "církvi", znovuzrodil jsem se, když mi
bylo 8, ale stal jsem se náboženským člověkem. Jistě, věřil jsem v Boha, sloužil jsem Mu, jak jsem
nejlépe věděl, ale neustále jsem se cítil tolik nehodný, a čím nehodnější jsem se cítil, tím více jsem
byl rozhodnut dělat, co bylo potřeba, abych se napravil a zasloužil si Boží přízeň. Dostal jsem se
na kolotoč výkonnosti, točil se se mnou čím dál rychleji, a věřím, že bych časem odpadl, že bych se
zničil a vyhořel bych, jako se to stalo spoustě lidí, ale 23. března 1968 jsem prožil setkání s Bohem.
Teď v březnu to bylo už 45 let.

Bůh mi ukázal svoji lásku a v mém životě to způsobilo úplnou revoluci. Přišlo to v době, kdy
jsem na tom byl nejhůře, když jsem si poprvé v životě uvědomil, že si lásku nezasloužím. Uviděl
jsem, jaký jsem náboženský farizej a pokrytec. Užíval jsem si to zjevení Boží lásky, ale úplně zničilo
moji teologii, protože jsem myslel, že Bůh nás miluje, když si to zasloužíme. A já jsem si poprvé
v životě uvědomil, že si to nikdy nezasloužím. A když vyprchaly emoce z toho prožitku, tak jsem
v sobě měl obrovský konflikt a snažil jsem se přijít na to, jak mě Bůh může milovat. Byl jsem
vychováván pod Starozákonním Zákonem a věci, které jsem tento týden sdílel, v mém životě
způsobili revoluci, protože jsem začal vidět a rozumět, jak mě Bůh může milovat.

Sdílel jsem zde spoustu věcí, a pokud jste zde poprvé, tak věřím, že vám poslouží a pomůže
i dnešní večer, ale potřebujete si sehnat záznamy z předchozích dní, protože to všechno zapadá
dohromady. Sdílel jsem, že Bůh je láska, ale že bylo období, kdy byl dán Zákon a Bůh pod Zákonem
lidem hřích počítal. To byla výjimka, ne pravidlo, ale je smutné, že většina náboženských lidí si
myslí, že taková je Boží přirozenost - že je přísný, nahněvaný Bůh, ale já jsem vám ukazoval, že
prvních 2000 let Bůh s lidmi jednal milostivě. Potom přišel Zákon, jako dočasné řešení, dokud
nepřišel Ježíš. O tomto mluví Galatským 3, kam jsme se zatím nepodívali a kde se toto rozebírá.

Dám vám příklad, o čem mluvím. Když jsou děti malé, tak spousta lidí se snaží se svými malými
dětmi rozumně domluvit a nikdy jim nechtějí dát na zadek. Ale Bible mluví o fyzickém potrestání,
Přísloví 29:15 Hůl a pokárání dá moudrost, ale chlapec ponechaný sám sobě dělá hanbu své
matce. A mohli byste pokračovat. Takže existuje Biblický způsob, jak vychovávat své děti a nejedná
se o týrání dětí. Spousta lidí říká: "Ale ne, já mu jen domluvím." Ale pokud budete čekat, až je dítě
dostatečně velké, aby se s ním dalo mluvit a bylo schopné věcem porozumět, tak je již pozdě.
Písmo mluví, že je potřeba syna vychovávat od raného věku, dokud je ještě naděje. Pokud budete
čekat, tak se pak nemůžete divit. Potom lidé mají s dětmi kolem dvou let těžké období, protože tomu
dítěti dovolili vytvořit si špatnou identitu. Takže používáte bolest, abyste dítě naučili, že takto se
chovat nemá, a ono se od těch věcí odvrátí, protože se bojí trestu. A to je zbožná metoda. Nesmí to
být ovšem tak, že dáváte průchod svému hněvu a podobně, ale dítě trestáte, protože vidíte hodnotu
svého dítěte a milujete ho. Každopádně je to ale pouze dočasná metoda. Určitě nemáte zájem
na tom, aby se vaše děti ve třiceti letech obávaly, že od mámy nebo od táty dostanou na zadek.
Tělesný trest používáte pouze po dobu, dokud se s nimi nedá rozumně domluvit.

Pokud si například vezmete dvouleté dítě, které jde a vezme sestře hračku, tak pokud mu
začnete domlouvat: "Jestli to ještě jednou uděláš, tak víš, co se stane? Sloužíš ďáblovi. Ježíš řekl,
že je požehnanější dávat, než přijímat." - Ale dvouleté dítě nerozumí, o čem mluvíte. A vy
pokračujete: "A pokud budeš sloužit ďáblu, tak se z tebe stane sobecký, sebestředný člověk a lidé
tě nebudou mít rádi, přijdeš o přátele, a pokud se někdy oženíš, tak se tvé manželství kvůli tomu
rozpadne, protože je to celé o tobě. A pokud si někdy najdeš práci, tak si ji neudržíš, protože je to
celé o tobě..." Zkuste to říct jednoletému nebo dvouletému dítěti a nebude tušit, o čem mluvíte. Ale
takovému dítěti můžete říct: "Pokud ještě jednou vezmeš své sestře hračku, dostaneš na zadek."
A to dítě nemusí ani tušit, že existuje Bůh, ďábel, nebe, peklo, netuší nic o zaměstnání,
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o manželství, ale ví, že pokud půjde a udělá to znovu, tak dostane na zadek, takže to kvůli strachu
z potrestání přestane dělat. A použijete to jako dočasný způsob, jak lidi omezit. Ale nechcete, aby
se ještě v dospělosti báli, že když udělají něco špatně, tak dostanou na zadek!

Podobně to je se Zákonem. Lidé pod Starou smlouvou nebyli znovuzrození. Nerozuměli a ani
neměli kapacitu věcem rozumět, jako věcem nyní rozumí Novosmluvní věřící. Takže jak měl tehdy
Bůh omezit hřích? Hřích totiž ničil lidskou rasu. Hřích doslova zamořoval celé lidstvo. Jak měl Bůh
omezit hřích, než mohl přijít Ježíš? Bůh omezil hřích Zákonem. Zákon dal do lidí strach a lidé
kvůli tomu nepáchali tolik hříchu, protože se báli potrestání a soudu. Ale současně nad nimi hřích
více panoval, lidi více obviňoval a kvůli Zákonu byl v lidech strach. Je to podobně, jako s těmi
reklamami na léky, které jsou v televizi. Máte reklamu na lék proti bolesti hlavy a vzápětí vám
vyjmenují vedlejší účinky - může způsobit smrt, tohle, tamto... A já si říkám: "No to si radši nechám
tu bolest hlavy, než mít všechny ty vedlejší účinky." Obdobně to bylo se Zákonem. Zákon něčeho
dosáhl - dal do lidí strach a přinutil lidi, aby se ze strachu vzepřeli ďáblu. A motivace strachem sice
není správná, ale určitou dobu to mělo dobré účinky, jenže Zákon měl také špatné vedlejší účinky.
My máme nyní pod Novou smlouvou novou motivaci - my sloužíme Bohu z lásky, ne ze strachu,
a nenese to sebou žádné z těch vedlejších účinků.

Když mi Bůh začal ukazovat ty věci ohledně Zákona, tak mi to začalo odpovídat na mé otázky,
jak to, že mě Bůh může milovat. Začal jsem si uvědomovat, že nyní jsme pod jinou smlouvou, že
Bůh se s věcmi vypořádává jinak. Uvědomil jsem si, že Ježíš zaplatil za všechny moje hříchy. Dnes
ráno jsem sdílel, že Ježíš už zaplatil obrovskou cenu. Já hřích nezlehčuji, ale vyvyšuji a kladu větší
důraz a autoritu na platbu za naše hříchy. Ráno to bylo mocné, rád bych to vyučoval znova, moc
jsem si to užil.

Otevřme si Izaiáše 54. Ráno jsem procházel Izaiáše 40 a 53. Izaiáš 54 je samozřejmě po 53.
kapitole, ve které se mluvilo o tom, čeho Ježíš dosáhl - že nesl naše bolesti, trápení a podobně.
Izaiáš 54 mluví o úžasných výhodách této nové smlouvy. Sice je to Starozákonní text, ale mluví
o tom, co se stane, když Ježíš přinese Novou smlouvu. Takže poté, co Ježíš nesl naše trápení,
bolesti, Jeho ranami jsme uzdraveni, je v Izaiáši 54:1 Výskej, neplodná, ty, která jsi nerodila,
propukni v radostný křik a jásej, ty, která ses nesvíjela bolestí... {Proč by se měla radovat neplodná?
Obzvláště v Bibli je neplodnost prokletím. Ráchel naléhala na Jákoba a říkala mu: "Dej mi syny,
nebo umřu." Proč by se neplodná žena radovala a výskala? Jaký to má smysl?} ...protože více bude
synů opuštěné nežli synů provdané, praví Hospodin. - Tohle je duchovní přirovnání. Říká zde, že
kvůli tomu, co Ježíš udělal, jsme my, kteří jsme předtím byli duchovně a emocionálně neplodní
a nebyli jsme schopní podat požadovaný výkon, neustále jsme selhávali, tak Bůh říká, že nyní skrze
Ježíše, kvůli tomu, co Ježíš udělal a čeho v 53. kapitole dosáhl, tak vy, kteří jste nikdy nebyli
produktivní a nic vám nefungovalo, se kvůli tomu máte začít radovat a výskat, protože uvidíte, že
Bůh skrze Ježíše bude jednat ve vašem životě. Díky Ježíši, ne díky vám! Vy jste možná byli
neplodní, ale Ježíš není neplodný a nyní skrze Ježíše můžete přijímat a můžete vidět, jak Ježíš dělá
ve vašem životě a skrze váš život věci. To je smyslem toho oddílu.

Izaiáš 54:2 Rozšiř místo svého stanu, roztáhni celty svých příbytků, nedrž se zpět! Prodluž svá
lana a upevni své kolíky. - Tohle navazuje na Izaiáše 53 a říká se zde, že díky tomu budete nyní
prospívat, že budete růst, budete mít tolik, že to ani nebudete mít kam dát, takže potřebujete rozšířit
své stany a díky Ježíši se připravit na rozmnožení. Celé je to dané do kontrastu s "vlastní snahou".
Zákon byl o vašem výkonu. Zákon znamenal, že vy sami jste se snažili očistit, snažili jste se být
svatí. Ale když skrze Ježíše přijmete Novou smlouvu, tak Ježíš skrze vás nadpřirozeně proudí
a svatost je ovoce, svatost je vedlejším produktem vztahu s Bohem.

Izaiáš 54:3 Protože se rozhojníš napravo i nalevo a tvé potomstvo zdědí národy a osídlí
zpustošená města. 4Neboj se, protože se nebudeš stydět, neostýchej se, protože nebudeš
zahanbena. Neboť zapomeneš na hanbu svého mládí a na potupu svého vdovství již nevzpomeneš.
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- Tohle všechno opět mluví o člověku v Nové smlouvě. Že v Nové smlouvě nebudeme mít potupu,
hanbu, nebudeme se stydět, že budeme nad a nikdy ne pod, že Hospodin tě učiní hlavou, nikoli
chvostem, že Bůh nás vždy vede v triumfálním průvodu, ve světě budete mít soužení, ale buďte
dobré mysli, protože Já jsem přemohl svět, a můžete pokračovat... Kvůli času přeskočím pár veršů.
Izaiáš 54:8 V návalu rozhořčení jsem před tebou na chvíli skryl svou tvář, avšak ve věčném
milosrdenství se nad tebou slituji, praví tvůj vykupitel Hospodin. - Tohle neplatilo jen pro Izrael, který
byl v zajetí, a Bůh prorokoval, že je přivede zpět a učiní z nich opět národ, což jsme viděli, že se
stalo nedávno. Ale tohle platí také pro nás jednotlivce. Protože byla doba, kdy jsme byli pod
Zákonem, ale nyní jsme byli skrze Krista vykoupeni a máme věčné milosrdenství. A v dalším verši -
 právě tam jsem se chtěl dostat.

Izaiáš 54:9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho... - Než budu pokračovat a řeknu vám,
co je jako při vodách Noeho, tak je velmi důležité si uvědomit následující - v Bibli jsou dva různé
druhy smluv. Jsou smlouvy, které říkají: "Vy musíte něco dělat a Bůh potom něco udělá." - To je
podmíněná smlouva, ale potom je v Bibli také nepodmíněný druh smlouvy, kdy Bůh něco udělá
a nezáleží na tom, co uděláte vy. V Židům 6 je citace, kdy Bůh přísahal sám při sobě a řekl: "Jistě ti
nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím." To je z Genesis 22. kapitoly, Bůh to říká, když
Abraham měl obětovat svého syna. "Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím." - Toto
je jiný druh smlouvy, než podmíněná smlouva. Vůbec to na vás nijak nezávisí. Takže když se zde
mluví, že pro Boha to je jako s vodami za Noeho, tak zde Bůh ukazuje na to, že Bůh činí s účastníky
Nové smlouvy nepodmíněnou smlouvu, smlouvu, která není závislá na vašem výkonu. V tom verši
o tom začíná mluvit a je to důležité, protože v Bibli je spousta smluv, ale většinou jsme se z nich
sami diskvalifikovali, protože jsme nebyli schopní dodržet naši část. Ale Bůh zde říká, že tato
smlouva bude taková, jako ji učinil s Noem.

Verš 9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho, kdy jsem přísahal, že už vody Noeho
nezaplaví zemi. - A je úplně jedno, co lidé udělají, je úplně jedno, jak se stanou bezbožní, Bůh řekl,
že již nikdy nezničí zemi potopou, a na znamení tohoto slibu dal duhu. A úplně stejně je to s Novou
smlouvou. Víte, pokud by Bůh udělal s Noem podmíněnou smlouvu, tak vám garantuji, že by zemi
opět zničil, protože to začíná být takové, jako to bylo za dnů Noeho. Ale garantuji vám, že
nebudeme mít celosvětovou potopu, protože Bůh přísahal sám při sobě, že bez ohledu na to, co
uděláte vy, tak On už nikdy Zemi potopou nezničí, a Boží integrita/čestnost to garantuje. Obdobně je
zde další smlouva, kterou Bůh činí s těmi, kteří budou věřit v Ježíše a v to, co Ježíš udělal, co bylo
prorokováno v Izaiáši 53.

Podívejte se na podmínky té smlouvy. Verš 9 Vždyť je to pro mne jako při vodách Noeho, kdy
jsem přísahal, že už vody Noeho nezaplaví zemi. Tak jsem přísahal, že se na tebe nerozlítím, ani že
tě neokřiknu. - Jaké prohlášení! Bůh říká, že jakmile do této smlouvy vstoupíme skrze víru v Ježíše,
tak se na nás nebude nikdy hněvat, ani nás nikdy neokřikne! A víte, že tomuhle opět většina lidí
nevěří? Protože jsme se neřídili podle Bible, ale podle našich náboženských tradicí. Byl jsem
ve spoustě církví, kde se někdo zvedl a svědčil, jak udělal něco špatně a Bůh se na něj zaměřil
a nedal mu pokoj, svědčí o tom, jak ho Bůh napomínal, jak cítil Boží hněv a zlobu, až konečně činil
pokání - kdy řekl: "Bůh mě dostal..." a činil pokání - a všichni tomuhle tleskají... A já si říkám: "Jaké
příšerné svědectví. Jak ubohé svědectví." - Protože Bůh řekl, že se na vás nikdy nerozlítí, ani vás
neokřikne. Bůh nepůsobí to, že se cítíte mizerně.

Lidé neustále přičítají Duchu Svatému, že působí, že se cítí tak mizerně, kvůli tomu, co udělali,
že za to může Bůh... A nejen, že tohle lidé Bohu přičítají, ale jsou i tací, kteří se takto "přimlouvají".
Modlí se za někoho, kdo žije ve hříchu, a říkají: "Bože, podej si toho člověka! Ať na něj dopadne
Tvoje ruka! Věříme, že jim bude mizerně, že způsobíš, že jim bude mizerně..." - Ale tohle není
služba Ducha Svatého. Již jsem to citoval - Jan 16:8 říká, že když Duch Svatý přijde, tak bude svět
usvědčovat ohledně hříchu, spravedlnosti a soudu. A ve verši 9 je napsané, že bude usvědčovat
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z hříchu, že nevěří v Ježíše. Takže Duch Svatý vás neusvědčuje z každé špatnosti, kterou uděláte.
Duch svatý usvědčuje z důvěry - prostě věřte Ježíši. Kdykoliv přestanete věřit/důvěřovat Ježíši, tak
vás Duch Svatý usvědčí. A jako další věc - Duch Svatý je dělá zároveň - Duch Svatý vás usvědčuje
ze spravedlnosti. Ne z nespravedlnosti! Sice si většina lidí myslí, že Bůh vás bude usvědčovat, že
nejste spravedliví, ale právě naopak. Duch Svatý vám ukáže, že Bohu nevěříte, ale bude vám
ukazovat, že jste spravedliví, že Bůh vás miluje, že vás nezavrhuje. A poslední věc, ohledně které
Duch Svatý usvědčuje, je soud. Verš 11 o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Takže
Duch Svatý nepřichází, aby způsobil, že se cítíte mizerně, ale naopak přichází v lásce a ukazuje
vám, že nedůvěřujete Pánu a bude vás povzbuzovat: "Věř Ježíši. Spočiň na Něj, namísto abys to
dělal svým způsobem, a nezapomeň - jsi Boží spravedlností v Kristu a ďábel je již odsouzen. Jsi
vítěz, ne oběť!" Služba Ducha Svatého je pozitivní!

Většina lidí tomu nevěří, ale Bůh zde učinil smlouvu, že se na tebe nerozlítí, ani tě neokřikne.
Bůh na vás teď není naštvaný a je mi úplně jedno, co jste udělali. Bůh na vás není naštvaný!
Dokonce ani nemá špatnou náladu. Bůh vás miluje a je s vámi trpělivý. Vím, že tohle není
schopných přijmout mnoho z vás, protože nemilujete sebe, protože se nenávidíte. Díváte se
na sebe v zrcadle, vidíte nedokonalost, snažíte se to změnit a nelíbí se vám, jak vypadáte. A také
vidíte věci ve své mysli, které se vám nelíbí, vidíte své jednání, jste si vědomí všech těch věcí, které
se vám na vás nelíbí, a říkáte si: "Jak by mě mohl milovat všemohoucí a svatý Bůh?" To protože
Bůh se nedívá na váš zevnějšek. Bůh se dívá do vašeho srdce a ve svém srdci jste znovuzrozený
člověk, úplně nový člověk, a Efeským 2:10 Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým
skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.

V duchu jste úplně stejní jako Ježíš a Bůh se na vás dívá v duchu. V Janovi 4:24 se říká, že ti,
kdo Ho uctívají, Ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Bůh vás vidí v duchu! A proto na vás není
naštvaný. Bůh vás miluje a je z vás nadšený! Z každého z vás! Vím, že tohle je až příliš dobrá
zpráva, abyste jí věřili, a většina lidí s tím má problém, protože se dívají na zevnějšek, protože se
znají pouze v těle. Pavel říká v 2 Korintským 5:16 My tedy již od nynějška nikoho neznáme
podle těla. A jestliže jsme i Krista znali podle těla, nyní ho však již takto neznáme. - Jinými slovy -
 dříve znali Ježíše podle těla, řekli by vám, jak Ježíšovo tělo vypadalo, ale nyní ho znají
podle ducha. Pavel zde říká, že již nikoho neznáme podle těla, jedině podle ducha. Víte, že takto
žije velmi málo lidí? Většina lidí soudí člověka podle barvy kůže, podle oblečení, které nosí,
podle způsobu, jak mluví, podle toho, v jakém domě žijí, jaké mají auto, a znají lidi pouze
podle vnějších věcí. Ale opravdový křesťan - tj. ten, který následuje Pána, tak takový nesoudí
člověka podle žádných vnějších věcí, ale znají lidi podle jejich srdce, jací jsou v srdci. A Bůh se dívá
za vaše emoce, dívá se na vašeho znovuzrozeného ducha a vidí, že jste spravedliví, svatí a čistí,
a Bůh má z vás radost!

V Efeským 1:6 je napsáno, že jsme byli přijati v tom milovaném. To řecké slovo "přijati v tom
milovaném" je použito ještě na jednom místě - když se Marii ukáže anděl a říká jí: "Zdravím tě,
milostí obdařená..." Stejně jako Marie byla milostí obdařená, aby byla vybrána a narodil se skrze ni
Ježíš, tak úplně stejně jste milostí obdaření vy, jste přijati v milovaném. Bůh vás miluje mnohem víc,
než si vůbec umíte představit! Nikdy na vás nebude naštvaný, nikdy vás nebude kárat. A následující
verš v Izaiáši v tom pokračuje.

Izaiáš 54:10 Neboť hory mohou ustoupit a kopce se otřást, ale mé milosrdenství od tebe
neustoupí a má smlouva pokoje se neotřese, praví tvůj slitovník, Hospodin. - Zde je napsané že
nejen že se na vás Bůh nenaštve, nebude vás okřikovat, ale dokonce k vám bude milostivý
a laskavý. A taková slova si s Bohem spojuje hodně málo lidí. Většina lidí si s Bohem spojuje slova
jako: "hněv, soud, trest, že si vás Bůh podá..." Ale Bůh je laskavý! Hospodin by k vám byl laskavý,
pokud byste mu to dovolili! Písmo říká: Žalm 35:27 Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, ať prozpěvují
zvesela, ať navždy říkají: "Veliký je Hospodin, jenž svému služebníku pokoj/prospěch dopřává!"
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Bůh vám nemůže ukázat svoji laskavost, bez vaší spolupráce. Potřebujete tomu věřit. Ale jen
málo lidí si myslí, že Bůh je k nim opravdu laskavý. Když k Marii přišel anděl a říká: "Zdravím tě,
milostí obdařená...", tak je napsané, že tím slovem byla velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to
pozdrav. Ale co by vám na tom mělo být divné? "Jsi obdařený milostí od Boha..." - proč by vám to
mělo přijít divné? Může za to náboženství. Pokud by ten anděl přišel a řekl: "Ty ubožačko! Jsi
kouřem v mém nose....", tak by hned věděla, že to mluví Bůh. :D Ale pokud někdo přijde a říká:
"Zdravím tě, milostí obdařená...", pokud někdo přijde a říká: "Bůh na tebe není naštvaný. Bůh tě
nikdy nebude kárat, Jeho milosrdenství od tebe neustoupí a Jeho smlouva pokoje se neotřese." -
 Pokud toto řeknete, tak náboženští lidé budou přemýšlet: "Nejsem si jistý, že tohle je od Boha..."
Náboženství nás naučilo očekávat od Boha hněv a soud. Ale zde je napsaný přesný opak! Bůh
k vám bude laskavý, nebude vás trestat a jeho smlouva pokoje se nikdy neotřese.

Chtěl bych mít dost času, abych o tom mohl vyučovat. Mám o smlouvě pokoje dvouhodinové
vyučování. Když anděl říká: "Sláva Bohu na výsostech a pokoj a dobrá vůle lidem na Zemi", tak to
nemluví o pokoji mezi lidmi, jak to uvádí některé překlady, ale o tom, že kvůli Zákonu byla válka
mezi Bohem a člověkem. Zákon začal držet hříchy lidí proti nim a byl zde hněv, bylo nepřátelství
mezi Bohem a člověkem. Ale když přišel Ježíš, tak andělé zpívají, že to je konec války, že válka
skončila. "Sláva Bohu na výsostech a pokoj a dobrá vůle lidem na Zemi od Boha." Nová smlouva
přináší a slouží pokojem, ne hněvem, trestem a soudem. A zde se mluví o tom, že tato smlouva je
smlouva pokoje, že Bůh skrze Ježíše způsobil pokoj s vámi, že se na vás už nikdy nebude hněvat,
že vás nebude kárat a nikdy od vás neodejme své milosrdenství, že tato smlouva pokoje nikam
nezmizí. Dokonce i kdyby hory ustoupily a pahorky se pohnuly, tak Jeho smlouva pokoje nikam
nezmizí. Bůh nikdy neporuší svoje Slovo. Bůh se nehněvá na nikoho z vás.

Znamená to snad, že můžete jít a žít v hříchu? Bůh vás bude stejně milovat, neodejme od vás
svoji laskavost, neodejme smlouvu pokoje, ale pokud jdete a žijete v hříchu, tak jste hloupí. Dáváte
satanu přímou přístupovou cestu do svého života. Římanům 6:16 Což nevíte, že komu se
propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke
smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? Pokaždé, když se vydáváte hříchu, tak se
vydáváte satanu a dáváte mu přístup do svého života. Ale Bůh vás stejně miluje. Boží smlouva
pokoje se kvůli tomu nemění, ale pokud žijete v hříchu, tak je to vaše blbost. Nežijte v hříchu, je to
hloupost! Nedělejte to. Bůh už od vás vzal svůj hněv a trest a prokazuje vám milosrdenství.

Podívejte se do Židům 10. kapitoly. Už jsem se zde předtím věnoval kapitolám 7, 8 a 9, a nyní
se chci podívat na kapitolu 10. Mluvil jsem o tom, že mně velmi pomohlo, když jsem pochopil, že
Bůh za můj hřích potrestal Ježíše. Potom jsem mohl porozumět, jak mě svatý Bůh může milovat.
Bůh si hříchu nepřestal všímat, Bůh hřích potrestal, zaplatil za hřích, akorát za hřích nepotrestal mě,
ale můj trest nesl Ježíš. A další část skládačky, která mi pomohla porozumět, že mě Bůh miluje
a těším Ho, i když se sebou nejsem spokojený, jsou věci, které jsou napsané právě zde. V Židům
9 pisatel mluví o tom, že Ježíš zemřel, aby Jeho závět začala platit, a potom vstal z mrtvých, aby se
postaral o vykonání Jeho vůle. To je úžasné! A podívejte se, co se píše v 10 verši.

Židům 10:10 A v této vůli jsme skrze obětování těla Ježíše Krista jednou provždy posvěceni. -
 Tohle je úžasné tvrzení. Je zde napsané, že jste už byli posvěceni. Slovo "posvěceni" znamená
"být učiněni svatými" nebo "být odděleni". A vy jste byli učiněni svatými a byli jste odděleni skrze
obětování těla Ježíše Krista JEDNOU PROVŽDY! Pokud jste zde byli včera, tak tuším včera ráno
jsem vyučoval, že nám byly odpuštěny všechny hříchy - minulé, přítomné a dokonce i budoucí.
A tohle s tím koresponduje. Ježíš jednou zemřel za vaše hříchy a vypořádal se se všemi vašimi
hříchy - s minulými, přítomnými i hříchy v budoucnosti, všechny jsou již vyřešené. A skrze obětování
těla Ježíše Krista jste byli posvěceni - učiněni svatými JEDNOU PROVŽDY!

Slyšel jsem někoho říkat, že to je jednou pro všechny lidi, ale neplatí to napořád, že pokaždé,
když zhřešíte, tak ten hřích musíte dát pod krev, vyznat ho a znovu se znovuzrodit a podobně. Ale
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zde se nic takového neříká. Podívejte se na to v kontextu. Pokračujme ve čtení. Zde je dáno
do kontrastu, jak to bylo pod Starou smlouvou a jak je to pod Novou smlouvou. Verš 11 Každý kněz
stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti, které nikdy nemohou
odstranit hříchy. 12Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici.
- Zde se nemluví o jediné oběti za všechny lidi, zde se mluví o jediné oběti navždy - pro všechny
časy [minulost, přítomnost, budoucnost]. Ježíš obětoval jedinou oběť za hříchy navždy, posadil se
po Boží pravici a verš 13 Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou;
14neboť JEDINOU obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, NAVŽDY k dokonalosti.

Verš 10 říká, že jste skrze obětování Ježíše byli posvěceni JEDNOU PROVŽDY, a verš 14 říká,
že pokud jste byli posvěceni, tak jste také byli přivedeni k dokonalosti - učiněni dokonalí! To je
úžasné! Škoda že většina lidí se zde zasekne, protože to čtou, podívají se do zrcadla a řeknou si:
"Tohle má být dokonalé?" Vidí na sobě vnější nedokonalost, škaredé věci, vidí špatné věci ve své
duši, špatné postoje, obavy, starosti... Většina lidí jsou tělesní lidé. Tělesný neznamená hříšný,
i když všechen hřích je tělesný, ale tělesný znamená, že žijí podle svých pěti přirozených smyslů -
 podle toho, co vidí, cítí, co si myslí... Většina lidí se zná pouze na fyzické a emocionální [tj. duševní]
úrovni, a myslí si, že nic víc není. Bible ale učí, že máte ještě třetí část a to je duch. A právě duch je
ta část, která byla při znovuzrození úplně proměněna. A zde se mluví o vašem duchu. Můžete na to
snadno přijít. - Vaše tělo není dokonalé, Písmo v 1 Korintským 15 říká, že toto pomíjivé tělo musí
obléct nepomíjivé. Tohle smrtelné tělo si musí obléct nesmrtelné. Vaše tělo ještě není vykoupené,
není proměněné, ale bude proměněné při zaznění poslední trouby. V 1 Korintským 13 je napsané,
že nyní poznáváme pouze částečně a částečně prorokujeme, ale jakmile přijde to dokonalé {zde se
mluví o tom, kdy půjdeme být s Pánem a dostaneme oslavené tělo}, tak tehdy budete znát všechny
věci a budete znát tak, jak jste byli poznáni. Tohle se ještě nestalo, ještě svojí myslí všechno
neznáte. Někteří z vás nemůžou najít ani brýle, když je máte na hlavě. Ještě všechno nevíte. Ale
víte co? Jednoho dne bude naše mysl úplně obnovena, ale to se ještě nestalo. Ale zde se mluví
o tom, že úplně nová je vaše duchovní část.

Když Písmo říká, že jste byli posvěceni, učiněni svatými, tak mluví o vašem duchu. Efeským
4:24 a oblékněte toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti
pravdy. Vy - váš duch byl stvořen spravedlivý a opravdu svatý. Opravdu svatý naznačuje, že je
i falešná svatost. Falešná svatost jsou vaše dobré skutky, vaše samospravedlnost. Sice se
potřebujete chovat dobře, abyste vycházeli s lidmi a vyhnuli se vězení apod., ale vaše dobrota
a samospravedlnost vám před Bohem nepomůže ani trochu. Bůh je duch a dívá se na vás v duchu
a jedná s vámi podle ducha. A i kdybyste žili "svatě", co se týká vašich skutků, tak jestli je váš duch
mrtvý - nejste znovuzrození, tak po smrti půjdete do pekla, protože to je celé o tom, zda jste se
znovu narodili, zda je váš duch změněný. A opačně - dokonce i kdybyste po znovuzrození udělali
něco špatně, tak pokud jste znovuzrození, tak váš duch byl posvěcen a učiněn dokonalým navždy.

Pokud jste znovuzrození, tak váš duch byl stvořený spravedlivý a opravdu svatý. Mluví to
o vašem duchu. Váš duch byl posvěcen skrze jediné obětování Ježíše Krista. A jakmile byl váš duch
posvěcen, tak byl přiveden k dokonalosti - učiněn dokonalým navždy. Váš duch je dokonalý!
A pokud o tom někdo pochybuje, podívejte se do Židům 12:22. Dovolte mi připomenout, že toto píše
stejný pisatel, je to jeden dopis, a jen protože je tam později přidané rozdělení na kapitoly a verše,
tak to není jiná nebo nová myšlenka, stále se mluví o stejném tématu. Židům 12:22 Ale přistoupili
jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů,
k slavnostnímu shromáždění 23 a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu,
soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými... - Zde vysvětluje, která
vaše část byla posvěcena a učiněna dokonalou - je to váš duch. A vy svého ducha nemůžete vidět,
nemůžete ho fyzickými smysly cítit, můžete se pouze řídit tím, co říká Boží Slovo.

Jan 6:63 Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já,
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jsou duch a jsou život. - Boží Slovo je jako duchovní zrcadlo. Vezmete ho, podíváte se do něj
a zjistíte, že Boží Slovo říká, že jste byli posvěceni a učiněni dokonalými navždy - tohle ale
v přirozeném zrcadle neuvidíte. Nemůžete to zjistit a vidět svými pocity a emocemi, ale Bible říká, že
máte třetí složku, že jste duch a váš duch byl posvěcen a učiněn dokonalým navždy. Když jsem
začal těmto věcem rozumět, tak jsem pustil všechny svoje výhrady a začal jsem věřit tomu, co o mě
Bible říká - že jsem spravedlivý, že mě Bůh miluje, a že je to nezávislé na mém výkonu. Předtím
jsem tomu nemohl porozumět, ale tohle mi konečně ukázalo, že Bůh je duch a že Bůh mě
nehodnotí a nechová se ke mně podle mého zevnějšku, podle mých vnějších projevů, že se mnou
nejedná podle toho, jakým se jevím být nebo jak se jeví druzí lidé. Uviděl jsem, že Bůh mě vidí
v duchu a že v duchu jsem posvěcen a učiněn dokonalým navždy. Uviděl jsem, že můj duch byl
učiněn dokonalým. A nyní rozumím, jak svatý Bůh může milovat "nesvatého" mě. - Protože Bůh mě
nevidí tak, jak se vidím já! Bůh vás nevidí tak, jak se vidíte vy sami!

Bůh vás vidí v duchu a v duchu jste se stali novým stvořením, všechny staré věci pominuly
a všechny jsou učiněny nové. Stali jste se Boží spravedlností. Ve svém duchu máte právě teď
stejnou moc, která vzkřísila Ježíše Krista z mrtvých. A opět neporozumění těmto věcem je důvod,
proč náboženství dělá tolik divných věcí. Třeba se snaží modlitbou svolat Boží moc, aby sestoupila,
modlí se: "Bože, roztrhni nebe a sestup na zem..." - to je citace z Izaiáše 63:15 - "Ó ať Bůh pošle
nebe na zem a ukáže svoji moc..." - Lidé se takové věci modlí neustále. Lidé se modlí a prosí Boha,
aby poslal probuzení: "Ó, Bože, vylij probuzení..." - To je špatná modlitba! Díky za to hromové ticho.

Někdo namítne: "Co je na probuzení špatného?" Na probuzení není nic špatného, ale pokud
očekáváte, že ho Bůh pošle, tak to je špatně. Bůh již probuzení poslal. Plnost Božství v nás přebývá
tělesně a vůbec není na Bohu, aby přišlo probuzení, je to jen na nás, zda půjdeme a začneme
vkládat ruce na nemocné a budeme je vidět uzdravené, je jen na nás, zda povstaneme a začneme
přikazovat, aby se staly Boží věci. Ale Tělo Kristovo dnes stále funguje pod Starou smlouvou: "Ó,
Bože, nic nemáme, nejsme nic, nic nemůžeme udělat, ale kdybys roztrhl nebesa a sestoupil..." -
 na této logice je špatně už jen to, že Bůh už nebesa roztrhl a přišel na zem skrze Ježíše! Ježíš
zařídil tuto smlouvu pokoje a nyní žije ve vás. A probuzení nepřijde tak, že lidé budou prosit, aby ho
Bůh poslal, ale tak, že lidé zjistí, co už mají! Pavel se v listu Filemonovi 1:6 modlí: "aby se sdílení
tvé víry stalo mocným skrze poznání všeho dobrého, co je ve vás díky Kristu Ježíši." Pavel se
nemodlí: "Ó, prosím, aby se sdílení tvé víry stalo mocným tak, že se tě Bůh dotkne a dá ti dvojitou
porci pomazání.", nebo: "tím, že Bůh udělá něco nového...", nebo: "tím, že by Bůh jednal v tvém
životě...", nebo: "tím, že se tě Bůh dotkne..." - Ne, Bůh se vás již dotkl! Amen? Bůh se vás již dotkl
a vy jen nevíte, co už máte. Potřebujete začít zjišťovat, že Bůh už všechno udělal.

Když jsem všechny tyto věci uviděl, tak se mi rozsvítilo a říkám: "Bože, už vím, jak jsi na mě
mohl vylít tu úžasnou lásku, když jsem na tom byl zrovna nejhůř - protože Ty mě nevidíš tak, jak se
vidím já! Tys se mnou jednal na základě toho, kdo jsem v Kristu Ježíši, a vylil jsi na mě svoji lásku,
protože Ty jsi láska! Ne protože bych si Tvoji lásku nějak zasloužil." A to úplně změnilo můj život
a způsobilo to, že jsem začal žít mnohem víc svatě. Někteří lidé by chtěli přijít s tím, že kážu milost,
abych mohl žít v hříchu. Ale já nežiji v hříchu, žiji život oddělený pro Boha. Žiji svatě, protože Boha
tolik miluji a jsem tolik vděčný, za to co udělal, že Bohu sloužím z lásky, ne ze strachu z trestu.
A nesnažím se něco si zasloužit, něco svým jednáním získat, nebo nějak Boha manipulovat. Je to
úplně jiný přístup. Kdysi jsem byl na opačné straně. Začínal jsem celonoční modlitební setkání s tím,
že se budeme modlit, uchopíme rohy oltáře a budeme jím třást, dokud Bůh nepřijde, že naším
snažením způsobíme, že Bůh pošle probuzení... Žebral jsem, prosil jsem, naléhal jsem, kopal jsem,
křičel jsem...

Vzpomínám si, jak jsem jednou vedl jedno takové modlitební setkání a volal jsem: "Bože,
zachraň naše město..." A dokonce jsem potom řekl: "Bože, pokud bys naše město miloval alespoň
z poloviny, jako ho miluji já, tak bychom zde měli probuzení..." A když jsem to řekl, tak jsem si
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pomyslel: "Na tom je něco špatně!" Já chci říct, že miluji více, než Bůh? Vy se smějete, ale vsadím
se, že spousta z vás sice možná neříkala stejná slova, ale modlili jste se jako: "Bože, proč nevyliješ
na Ameriku svého Ducha?" A všechno tohle je jen pro to, že křesťané jsou zalezlí ve svých pokojích
a modlí se a prosí, aby Bůh udělal, co řekl vám, abyste dělali! Bůh řekl vám, abyste šli a vkládali
ruce na nemocné a oni se uzdravili. Bůh řekl vám, abyste vyháněli démony! Vám řekl, abyste křísili
mrtvé. A vy přitom říkáte: "Ó, Bože, já nemůžu nic..." - nedivte se, vy už začínáte v pozici nevíry
a prosíte Boha, aby poslal svoji moc. Ale Bůh již poslal svoji moc! Ta moc je ve vás, je ve mně a my
potřebujeme začít uznávat, co je v nás, co Bůh už udělal.

Ve Skutcích v 3. kapitole šel Petr s Janem do chrámu v hodinu modlitby a viděli tam chromého
člověka od narození. Podívali se na něj a říkají mu: "Podívej se na nás!" Petr řekl: "Stříbro a zlato
nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7Uchopil ho
za pravou ruku a zvedl ho; a tehdy se jeho nohy a klouby ihned zpevnily. 8A když vyskočil, stál
a chodil a vešel s nimi do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. - Víte, že za ta
slova "ale co mám ti dám" by dnes byli vyhozeni z téměř každé církve na světě? Lidé by jim říkali:
"A kdo si jako myslíte, že jste? Nevíte snad, že bez Ježíše nemůžete nic udělat?" Ano, absolutně, já
to vím. Bez Ježíše nemůžu uzdravit nikoho, ale já nikdy nejsem bez Ježíše! On řekl, že mě nikdy
neopustí, ani se mě nezřekne, On je neustále se mnou! A pokud bych zde měl sedět s tím falešným
náboženským postojem: "Ó, Bože, my jsme nic, nic nemůžeme, vztáhl bys prosím svoji ruku..." -
 Tento náboženský postoj je urážkou Ježíše. Ježíš řekl, že vám dal moc a vás poslal dělat tyhle
věci. Bůh vám dal moc nad všemi nemocemi, chorobami, nad všemi démony.

Spousta lidí se modlí zbabělé modlitby. Je snadné říkat: "Ó, Bože, my nemůžeme udělat nic,
dotkl by ses prosím toho člověka... Prosím, pěkně prosím, pokud by to byla Tvoje vůle,
kvůli Ježíši..." A když se nic nestane, tak se vymlouvat: "No, Bůh je svrchovaný, takže to musela být
Boží vůle, aby se to takhle stalo... Bůh potřeboval v nebi anděla víc, než jsme toho člověka
potřebovali na zemi..." - Tohle mi řekli, když zemřel můj otec. Přišel pastor církve a říká: "Bůh
potřeboval tvého tátu v nebi víc, než ho potřebuješ ty." Bylo mi jen dvanáct, ale bylo mi to divné
a vrtalo mi hlavou, na co Bůh potřebuje mého tátu. Vidíte? Je to prostě snadný a zbabělý způsob,
jak se vymluvit. Hodíte svoji modlitbu do placu, a když se něco stane, tak to musela být Boží vůle,
ale když se nic nestane, tak protože Bůh je "svrchovaný". Ne Bůh řekl vám, abyste šli a uzdravovali
nemocné! Bůh vám neřekl, abyste se za nemocné modlili. V Novém zákonu nenajdete příkaz,
abyste se modlili za nemocné. Jsou tam příklady lidí, kteří se modlí za nemocné, neříkám, že je
špatné se za nemocné modlit, ale musíte se modlit modlitbu autority a víry. Je napsané, že modlitba
víry zachrání nemocného. Ale lidé se takto bojí modlit, protože pokud se nemoci postavíte
a přikážete jí, aby ve jménu Ježíš odešla, tak co když se nic nestane? Pak se cítíte trapně... Takže
je mnohem snazší se modlit: "Ó, Bože, nemůžeme nic, pokud by to byla Tvoje vůle, prosím, uzdrav
ho..." - to je prostě zbabělé a Bůh neříká, abychom tohle dělali.

Byli jste změněni vevnitř, byli jste posvěceni a učiněni dokonalými. Efeským 1:18- a Římanům
8 mluví o tom, že ve vás je stejná moc, která vzkřísila Ježíše z mrtvých. Ta moc není kdesi někde,
ale je ve vás! Ale Tělo Kristovo se modlí: "Ó, Bože, vztáhni svoji ruku, dotkni se, sešli svoji moc, Ó,
Hospodine..." - Tímto tupíte Ježíše. Říkáte tím, že Ježíš nedosáhl toho, čeho Bible říká, že dosáhl.
Potřebujete začít věřit, že Bůh svoji část udělal, že vás naplnil, že jste plní Boží moci! Uznávám, že
musíte obnovovat svoji mysl - Římanům 12:2 Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se
obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Takže to
není jen tak jednoduché, že máte moc ve svém duchu, ale musíte mít obnovenou mysl, než tato
moc může proudit skrze vás a z vás, a dotýkat se lidí a měnit je. Takže jsou věci, které se musíme
naučit, ve kterých potřebujeme růst, ale první krok je uznat/uvědomit si, že tuto moc máte! A tomu
většina křesťanů nevěří.

Můj život úplně změnilo porozumění, že ve svém duchu jsem už nyní spravedlivý, že jsem
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učiněn dokonalým, a Bůh je duch a jedná se mnou v duchu. A nyní rozumím, jak mě může
všemohoucí Bůh milovat - protože v duchu jsem čistý a svatý jako Ježíš. Někteří se teď právě
zasekli: "Jak si můžeš dovolit říct takovou věc?" 1 Janova 4:17 V tomto došla Boží láska s námi
k dokonalosti: abychom měli smělou důvěru v soudný den, poněvadž jaký je On {tj. Ježíš}, takoví
jsme i my na tomto světě. - Tam není napsané, že takoví budeme jednou v příštím životě! Takoví
jsme i my teď na tomto světě. Jak můžete uvěřit tomu, že Ježíš je stejný, jako vy? Pokud se budete
dívat na vnějšek, na tělo, na vaše myšlenky, tak takový Ježíš není, ale ve vašem duchu jste totožní
s Ježíšem. A Zákon není pro spravedlivého člověka, pro člověka, který je nyní totožný s Ježíšem
a ve spojení s Ním. Zákon byl dán pro nespravedlivé a bezbožné lidi. To je v 1 Timoteovi 1:5-11.

Jakmile se znovuzrodíte tak jste spojeni s Bohem, duch s duchem, a Bůh změní vaše srdce,
změní věci, které chcete. A nyní už nemusíme žít podle vnějších věcí - podle vidění. V Žalmu 32
David prorokuje o Nové smlouvě, pod kterou my teď žijeme, a David tam říká: "Blahoslavený je
člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost." David neříká: "Blahoslavený
člověk, kterému Bůh nepočítal vinu", ale komu nepočítá. David prorocky mluví o dni, ve kterém my
nyní žijeme, a říká: "Blahoslavený je člověk, jemuž Hospodin nepočítá vinu." A v té samé kapitole
David říká: "Nebuďte jako kůň či jako mezek bez rozumu. Ty je třeba krotit uzdou a udidlem..."
Nebuďte jako zvířata, které musí být pobízena bolestí, aby šli dobře. My jsme nyní znovuzrození,
náš duch je sjednocen s Ním, naše srdce je změněné a nyní můžeme sloužit Bohu, protože Zákon
byl napsán na naše srdce a nyní Boha milujeme. A to je úžasné!

Škoda, že takto žije velmi málo křesťanů. Většina křesťanů totiž stále dovoluje, aby je určovaly,
trestaly a napravovaly externí věci. Platí pro ně, že pokud jim něco projde, tak většina křesťanů jde
a dělá to. Ale lidi, pokud byste byli opravdu proměněni a pokud byste rozuměli tomu, kdo jste
v Kristu, tak byste si tolik vážili toho, co do vás Bůh dal. Pokud byste na to byli zaměření - jak se
píše v Přísloví 23:7 jak [člověk] v duchu uvažuje, takový opravdu je. Pokud byste mysleli na to, kdo
opravdu jste a co Ježíš udělal, tak byste ve svém [vnějším] životě začali vidět svatost a čistotu, která
je ve vašem duchu. Ale většina lidí sebe vidí jako ty, kteří selhali, vidí se, že jsou jen staří hříšníci
spasení milostí. Takže jdou a chovají se jako hříšníci, protože si myslí, že jsou hříšníci. Pokud někdy
uvidíte: "Ano, byl jsem sice hříšník, ale byl jsem zachráněn milostí a nyní jsem spravedlností Boží,
jsem navždy posvěcen a učiněn dokonalým..." - Pokud byste tohle někdy uviděli a stalo by se to
vaší totožností - tím kdo jste, tak byste Bohu sloužili neúmyslně více, než jste Mu kdy sloužili
záměrně. Bylo by to prostě vaše ovoce, ne vaše práce. Nesli byste ovoce.

Podívejte se na to do Římanům 6. Zde je skvělá porce Písma. Římanům 6:19 Pro slabost
vašeho těla to říkám po lidsku... - Čili takto bychom neměli přemýšlet, měli bychom používat
duchovní věci a srovnávat duchovní věci s duchovními, ale tito lidé byli tolik neschopní slyšení, že
k nim Pavel mluví po lidsku, mluví tělesné/přirozené věci, kterým byli tělesní lidé schopní
porozumět. 19Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste vydali své údy za služebníky
nečistoty a nepravosti k páchání nepravosti, tak tedy nyní vydejte své údy za služebníky
spravedlnosti k posvěcení. Moderní parafráze říká: "Žijte pro Boha s takovou vervou, jako jste
předtím žili pro ďábla." Amen?

Měli byste pro Boha žít se stejným zapálením, s jakým jste předtím sloužili ďáblu. Verš 20 Když
jste totiž byli služebníci hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti. 21Jaký jste pak tehdy měli užitek
z těch věcí, za které se nyní stydíte? Vždyť jejich výsledkem je smrt! 22 Avšak nyní, když jste byli
osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je
věčný život. - To jsou úžasné věci. Podívejte se na verš 20 Když jste byli otroky hříchu, byli jste
svobodni od spravedlnosti... Ten obrat "když jste byli otroky hříchu" mluví o době, než jste se znovu
narodili. Před znovuzrozením jste byli otroky hříchu a byli jste svobodní od spravedlnosti. Co
znamená "svobodní od spravedlnosti"? Znamená to, že neznovuzrozený člověk nemůže udělat nic
spravedlivého, nic co by bylo dobré? Ne, tohle to vůbec neznamená.
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Ztracení lidé také "milují", dělají dobré věci a pomáhají. I ztracení lidé dělají dobré věci. Ale zde
se říká, že pokud nejste znovuzrození, tak vaše "dobrota" a dobré věci, které děláte, nemohou
změnit vaši přirozenost. Před znovuzrozením jste svojí přirozeností dítětem ďábla. Tomu nevěří
většina lidí a já nemám čas o tom vyučovat, ale Efeským 2:1-3 o tom mluví, že před znovuzrozením
jste byli přirozeností dětmi hněvu jako ostatní, že v synech neposlušnosti působí duch. Kdokoliv
nezná Pána a není znovuzrozený, tak je mi jedno, zda jsou to ti nejmilejší, nejlaskavější, nejlepší,
nebo dobří lidé, nebo lidé, kteří vynalézají věci a pomáhají druhým, protože všichni se narodili
s hříšnou přirozeností a jsou odděleni od Boha a je jedno, zda jste lepší člověk, než někdo jiný, zda
jste lepší, než já, protože kdo chce být ten nejlepší hříšník, který kdy skončil v pekle? Všichni zhřešili
a chybí jim Boží sláva a musíte se znovu narodit! Takže zde je napsané, že ztracení lidé sice můžou
dělat dobré věci, můžou dělat správné věci, ale jejich spravedlivé skutky nebo dobré jednání
nezmění jejich hříšnou přirozenost. Musíte se znovu narodit vírou v to, co Ježíš udělal. Vy se
nestanete lepšími tím, že se budete snažit lépe chovat a jednat, ale vy se znovu narodíte a potom
změna vašeho jednání/chování je výsledkem/produktem vašeho vztahu s Bohem.

Většina křesťanů bude souhlasit s veršem 20, ale podívejte se na verš 22. Je zde použito
stejných slov, ale nyní je to obrácené. Verš 22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu
a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. - Pokud
jste před svým znovuzrozením byli otroky hříchu, tak "stali jste se otroky Božími" mluví o době
po znovuzrození. A pokud jste byli svobodní od spravedlnosti, když jste byli ztracení, což znamená,
že vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost, tak nyní jste svobodní od hříchu! To
neznamená, že křesťan nemůže zhřešit, ale znamená to, že ten hřích nemůže změnit vaši
spravedlivou přirozenost, stejně jako vaše dobré skutky nemohou změnit vaši hříšnou přirozenost!
Tohle se zde říká a je to mocné.

Pokud věříte Bibli, tak jak si můžete myslet, že když zhřešíte, že se od vás Bůh odvrátí, že vás
opustí? Přece když uděláte něco dobrého, tak to neznamená, že jste automaticky znovuzrození! Ne,
spasení musíte přijmout jako dar, nikoliv na základě svých skutků. Dobré skutky vaši starou
přirozenost nezmění a stejně tak vaši novou přirozenost nezmění, pokud uděláte špatný skutek!
Tohle úplně zabíjí starou letniční doktrínu "spasen, zatracen, spasen, zatracen..." - že ztrácíte
spasení pokaždé, když zhřešíte. Vidím, že tohle zrovna moc z vás nepožehnalo, ale říkám vám, že
tohle je pravda. V mém životě nastala revoluce, když jsem zjistil, že Bůh mě miluje na základě toho,
co udělal On, že jsem Jeho dílo v Kristu Ježíši stvořený k dobrým skutkům, že Bůh je duch a vidí mě
v duchu, a že Boha těším, že mě miluje a je ze mě nadšený. Bůh nás miluje mnohem víc, než jsme
Mu kdy dovolili nám Jeho lásku ukázat. Miluje nás mnohem víc, než jsme kdy dovolili Jeho lásce,
aby se projevila v našich životech. Podívejte se opět do Žalmu 35:27 Ať stále říkají: Veliký je
Hospodin, jenž dopřává pokoj/požehnání svému služebníku. - Potřebujete Bohu dovolit, aby k vám
mohl být dobrý. Musíte mu to dovolit. Většina lidí to Bohu nedovolí. Bůh pro nás dělá neustále dobré
věci a my je prostě odmítáme a nerozumíme.

Když jsem tyhle věci poprvé uviděl, tak jsem byl ještě v baptistické církvi a pral jsem se
s myšlením, že Bůh je na mě naštvaný, protože jsem neudělal všechno správně. Jezdili jsme tehdy
do církve vzdálené asi 75km a protože to byla dlouhá cesta, tak jsme tam zůstávali na odpoledne,
a potom jsme šli na večerní bohoslužbu. Takže jsme s lidmi tam strávili mnoho času. V té době tam
byl jeden pár, který jsme často navštěvovali. Měli dceru, která nebyla křesťanka, křesťany
nesnášela a kvůli víře nenáviděla i své rodiče. A ze všech křesťanů na zemi nejvíc nenáviděla mě,
absolutně mě nemohla vystát. Jednou odpoledne jsem byl u těch lidí a přišel na mě spánek. Řekli
mi, ať si jdu nahoru do pokoje té dívky zdřímnout, protože ona byla pryč - slyšela, že k nim mám
přijít, tak zmizela a nepředpokládalo se, že by se vrátila. Takže jsem si říkal, proč ne. Lehl jsem si
na její postel a usnul. A v hlubokém spánku najednou slyším, že se otevřely dveře, a když jsem to
uslyšel, tak jsem se okamžitě probudil. Moje první myšlenka byla, že ta dívka mě nechce vidět a já
jsem nechtěl vidět ji, takže jsem ležel a dělal jsem, že spím.
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Ležel jsem se zavřenýma očima a slyšel jsem, jak chodí po pokoji, otevřela skříňku, šuplík, říkal
jsem si, že asi něco zapomněla a vrátila se pro to. Poslouchal jsem, jak se pohybuje po pokoji, ale
potom najednou přišla k posteli, zastavila se tam a já jsem slyšel, jak dýchá. V ten moment jsem se
už bál otevřít oči. Takže jsem ležel, hrál jsem, že spím, a ona si najednou sedla na okraj postele,
cítil jsem, jak se postel prohnula. Potom kolem mě dala ruku, nahnula se nade mě a políbila mě
přímo na ústa! A tehdy jsem okamžitě otevřel oči, ale v místnosti nikdo nebyl! Nikdo tam nebyl. Sedl
jsem si na posteli a říkal jsem si, co to bylo, a první, co mě napadlo: "Byl to Pán!" Ale potom mě
hned přišlo: "Pokud by to byl Pán, tak by mě přece dal facku, nebo by mě napomenul, přece by mě
nepolíbil!" A potom ke mně Pán promluvil a řekl mi: "Když jsem tě miloval tolik, že jsem za tebe
zemřel, nemyslíš, že bych tě nepolíbil?" Tuto zkušenost jsem alespoň deset let nikomu neřekl,
protože lidé by hned říkali: "Kdo si myslíš, že jsi?", soudili by mě podle těla a mysleli by si, že by mě
Bůh nikdy nepolíbil. Ale to byl Bůh, který mi ukazoval, že mě miluje.

S mojí manželkou Jamie jsme byli na různých shromážděních a pamatuji si, že jsme byli
na shromáždění Kathryn Kuhlman a viděli jsme zázraky. Děly se zázraky, a když shromáždění
skončilo, tak se všichni zvedli a odešli. A já s Jamie jsme tam ještě půl hodiny seděli a říkali jsme si:
"Jak ti lidé můžou odejít? Vždyť jsme v Boží přítomnosti!" A seděli jsme tam ohromeni, Bůh se nás
mocně dotkl. Když jsem sloužil na jednom místě, tak jsem si při odchodu všiml, že tam byli lidé, kteří
prožívali stejnou věc. Viděl jsem lidi, jak tam sedí a jsou ohromeni Boží mocí, Slovem a tím, jak moc
je Bůh miluje. A jak jsem potom jel na hotel, tak jsem děkoval Bohu a připomínal jsem si, jak se
dotýkal našich životů a jak nás to ovlivnilo. Děkoval jsem Bohu: "Otče, děkuji Ti, že jsem mohl vidět
změněné životy těchto lidí." Věděl jsem, co se v nich děje. Děkoval jsem mu: "Otče, děkuji Ti, že ses
jich dotýkal." A jak jsem Ho chválil, tak mi Pán říká: "Děkuji Ti Andrew..." Víte, většina lidí by ihned
namítla: "Bůh by ti nikdy nepoděkoval!" Vidíte? Vy nevěříte, že s vámi má smlouvu pokoje, nevěříte,
že k vám je laskavý, nemyslíte si, že nyní máte pokoj s Bohem.

Většina z nás Bohu nedovolí, aby nám řekl, jak moc nás miluje. Ale pokud byste změnili své
smýšlení, tak by vám Bůh neustále říkal, že vás miluje, ukazoval by vám na dobré věci, které jsou
ve vašem životě. Ale většina lidí byla tolik zpracována náboženstvím, že si myslí, že Bůh k nim
mluví pouze, když je jim mizerně, když trpí, když je něco špatně, tak že se tím Bůh snaží upoutat
jejich pozornost nebo tak něco, že je Duch Svatý z něčeho usvědčuje... Většina lidí Bohu nedovolí,
aby je miloval. Pokud byste si sedli a s upřímným srdcem se zeptali: "Bože, opravdu mě miluješ? Je
něco, co se ti na mně opravdu líbí?" A pokud byste Bohu dovolili k vám mluvit, tak by vám řekl
úžasné věci, Bůh by se stal vaším nejlepším přítelem, řekl by o vás skvělé věci. Řekl by vám, jak
moc vás miluje a to dokonce i když jste uprostřed vašich problémů. Dokonce i když jste zhřešili,
i když jste selhali, tak Bůh by vám řekl, že je na vás pyšný! Amen? Někteří z vás si myslí: "Ne, to by
neřekl!" Ale řekl, neznáte Boha. A je to, protože Starý zákon zaměřoval vaši pozornost pouze
na naše hříchy, neustále nám připomínal, jak moc jsme nedostateční, a většina lidí nyní Bohu
nedovolí, aby byl v jejich životech vyvýšený. Nedovolí, aby k nim Boží láska proudila
a limitují/omezují, co Bůh může udělat.

Řeknu teď něco, co se na první poslech bude zdát špatně, ale je to pravda. A to, že: "Bůh
pro vás bude takový, jak si o Něm myslíte, že je." Bůh je kdo On je, bez ohledu na to, co si o něm
myslíte, ale co se týká vaší zkušenosti, tak Bůh vám nebude činit žádné násilí, Bůh je gentleman.
Bůh na vás nenaběhne a nebude na vás křičet kvůli vašim pochybám a kvůli vaší nevěře, nepřinutí
vás věřit. Bůh pro vás bude takový, jak o Něm myslíte, že je. Já jsem žil dlouhou dobu v domnění,
že křest Duchem Svatým, mluvení v jazycích a zázraky pominuly s apoštoly a že dnes už se nic
takového neděje. A víte co? Bůh se mnou jednal, aniž by mně tyhle věci nutil. Nechal mě, abych Ho
uctíval jako Boha, který je velký "Já jsem byl", ne "Já jsem". A Bůh se mnou jednal podle toho, jak
jsem ho viděl, a podle toho také vypadal můj vztah s Ním. Když jsem potom zjistil, že křest Duchem
Svatým, mluvení v jazycích a zázraky nepominuly, a když jsem začal věřit, že Bůh je takový, tak
hádejte co? Bůh se v těch věcech začal projevovat.
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Někteří z vás už slyšeli mé svědectví, kdy mi Bůh před 11 lety ukázal, že Ho omezuji svým
malým myšlením. Věděl jsem, že mě Bůh povolal do celosvětové služby, to mi řekl již před 45 lety,
a já jsem k tomu směřoval, dělali jsme dobré věci a viděli dobré výsledky, ale 21. ledna 2002 mi to
Bůh připomněl a ze Žalmu 78:41 mi řekl: "Omezoval jsi mě. Omezuješ, co mohu udělat. Tvoje malé
myšlení mě omezuje..." Když jsem to uviděl, tak jsem se změnil a začal jsem myslet ve velkém.
A vůbec ani nemám slov, jak vám přiblížit, jak moc se můj život a moje služba v posledních 11
letech změnila. Naše služba je nyní nejméně 10x větší co se týká počtu zasahovaných lidí,
rozpočtu... Vůbec se nedá popsat, co Bůh udělal. Ale Bůh se nezměnil, to já jsem se změnil,
změnilo se moje myšlení o tom, co Bůh může udělat, a Bůh najednou vyrostl do úrovně, do které
jsem Mu začal věřit.

Pokud si myslíte, že se na vás Bůh hněvá, tak Bůh na vás nebude naštvaný a nebude s vámi
špatně zacházet, ale bude omezen ve svojí schopnosti ukázat vám, jak moc vás miluje, protože Mu
to nedovolíte - odmítáte to. Pokud by Bůh přišel a udělal pro vás něco dobrého, tak byste řekli: "To
je od ďábla, snaží se mě svést, odmítám to!" Bůh tohle nebude dělat, Bůh bude ve vašem životě
jednat a proudit do míry, do které máte své srdce otevřené a jste ochotni přijmout. A není to tak, že
Bůh by nás nemiloval, ale jsme to my, kdo Bohu nedovolíme, aby nás miloval, protože žijeme pod
Starou smlouvou, kdy byl hněv proti hříchu, kdy Zákon trestal hřích, působil odsouzení, namísto aby
ukazoval Boží lásku. Ale co máme pod Novou smlouvou je nekonečně větší a již se před Bohem
nemusíme strachy krčit, nemusíme se obávat trestu, a nemusíme být jako tupé zvíře, které
potřebuje, aby ho řídila bolest, než se změní. Pokud jste znovuzrození, tak jste vevnitř proměněni
a vnějšek se promění změnou, která se děje zevnitř směrem ven.

Římanům 6:22 Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími,
máte svůj užitek/ovoce ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. - Svatost je ovocem vztahu
s Bohem. Svatost není kořenem a ani neprodukuje vztah s Bohem, svatost přichází jako produkt
vztahu s Bohem. Pokud byste mohli vírou přijmout, že Ježíš zaplatil za všechny vaše hříchy a že
Bůh je duch a vidí vás v duchu, pokud byste uviděli, že jste posvěceni, učiněni dokonalými navždy,
že jste svatí a Bůh vás miluje, tak pokud byste takto vírou chodili, protože tohle říká Boží Slovo,
pokud byste do toho vstoupili, pokud byste se napojili na Boží lásku, tak byste Bohu sloužili skrze
lásku mnohem víc, než jste Mu kdy sloužili ze strachu. Vůbec se nemusíte bát, že byste šli a začali
žít v hříchu, protože láska Kristova vás zavazuje/motivuje, jak Pavel říká v 2 Korintským 5:15. Láska
Kristova nás zavazuje/motivuje a to nikoliv k životu ve hříchu.

Podíváme se ještě na jedno místo. 1 Janův 3:1 Pohleďte, jakou lásku nám dal Otec: abychom
byli nazváni Božími dětmi! Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, teď jsme Boží děti,
ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho
uvidíme tak, jak je. - To je skvělý verš, hned bych na něj kázal, i když se snažím dostat
k následujícímu verši. Ale pokud byste někdy uviděli Boha takového, jaký je, tak budete jako On.
Budeme v momentu proměněni, protože Ho uvidíme takového, jaký je, a okamžitě nás to promění
do Jeho obrazu. A do míry, do jaké Ho jste právě teď schopní vidět takového, jaký je, tak do té míry
budete [teď] proměněni do Jeho obrazu. Tohle je důvod, proč nikdo nemůže spatřit Boha a žít. Ne
protože pokud byste Boha zahlédli, tak vás zabije, že jste Ho uviděli, ale protože je tak úžasný, tak
svatý, že tohle fyzické tělo to není schopné pojmout. Pokud byste měli uvidět skutečnou Boží slávu,
tak zemřete. A když ho uvidíme přicházet v oblacích, tak tyhle fyzická těla budou v okamžiku
proměněna na neporušená těla. To je mocné.

Verš 3 A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on. - Pokud opravdu máte
tuto naději, což mluví o tom, že budete jako On, že Ho uvidíte takového, jaký je, a budete proměněni
do Jeho obrazu, tak každý, kdo má v Něm tuto naději, tak se očišťuje. Pokud by někdo chtěl vzít
věci, které jsem vyučoval, že Bůh s vámi nejedná podle vašeho hříchu, že Bůh nejedná s hříchem,
že Bůh vás miluje a nezávisí to na tom, jak vy jednáte, že vás vidí v duchu. Pokud by to chtěl někdo
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vzít a použít to jako: "Skvělé, tohle mi umožňuje jít a žít v hříchu, tohle je skvělá správa!" - tak se
potřebujete znovuzrodit, protože v Něm tuto naději nemáte. Pokud jste opravdu znovuzrození, tak
chcete žít pro Boha a nechcete žít v hříchu. Možná se vám to nemusí moc dařit, ale chcete žít
pro Něho. A pokud odstraníte bariéry strachu a lidé porozumí, jak moc je Bůh miluje, tak se začnou
očišťovat, jako je čistý On.

Než jsem s Pánem prožil tuhle zkušenost, tak jsem se sice v 8 letech znovu narodil, ale stal
jsem se náboženským člověkem a myslel jsem si, že musím dělat věci, abych si zasloužil Boží
přízeň. Neustále jsem se pro něj snažil něco dělat. Byl jsem ale introvert a nemohl jsem se nikomu
podívat do očí a mluvit s nimi. Nemohl bych se na vás dívat a mluvit s vámi. A to nepřeháním. Končil
jsem střední školu, a když mě někdo na ulici pozdravil, tak jsem odpověděl, až když jsem o dvě ulice
dál nasedl do svého auta. Tak dlouho mi trvalo odpovědět na pozdrav. Byl jsem hrozně stydlivý. Ale
přes to všechno jsem byl tolik motivován, že musím dělat něco, abych Boha potěšil. Slyšel jsem
kázání, že na mých rukou bude krev lidí, pokud nebudu svědčit lidem, takže přestože jsem byl
introvert, tak jsem se nutil chodit na semináře "jak získávat lidi" a začal jsem chodit a klepat
na dveře a vést lidi k Pánu. Přestože jsem byl introvert a nemohl jsem se na ně podívat. Díval jsem
se do země a přednášel jsem jim svoji řeč. A pokud k lidem mluvíte "správně", pokud použijete, co
jsme nazývali "cesta Římanům", kterou nás tam učili - to je Římanům 3:23, Římanům 5:8, Římanům
6:23 a podobně, tak pokud ty Písma "správně" použijete, tak když se na konci zeptáte, zda je
důvod, proč by se teď s vámi nemodlili a nepřijali Ježíše, tak jen velmi málo lidí řekne: "Ale dej mi
pokoj, chci jít do pekla." Takže je takto můžete dostat k tomu, aby po vás opakovali modlitbu. A oni
po mě opakovali modlitbu, pak sem si vzal jejich skalp, šel jsem do církve a ukazoval jsem lidem -
 podívej, kolik lidí jsem přivedl k Pánu. :D

Když mi bylo 14-15 let, tak jsem každý týden přiváděl k Pánu tak 3-4 lidi a přitom jsem byl
absolutní introvert. Ale v mém srdci jsem se vždy modlil: "Bože, prosím, ať není nikdo doma..."
Protože pokud jsem jen zaklepal a zanechal letáček, tak jsem měl zásluhy a to mi stačilo, dělal jsem
to pro sebe, dělal jsem to proto, abych si od Boha něco zasloužil. Nemiloval jsem Boha, miloval
jsem sebe a nemiloval jsem lidi, chtěl jsem mít zásluhy. Nechtěl jsem se cítit trapně, že se nemám
čím vykázat. Ale ve svém srdci jsem se modlil: "Bože, prosím, ať nikdo není doma..." Ale po té, co
jsem měl tu zkušenost a prožil jsem, jak moc mě Bůh miluje, tak jsem zjistil, že Bohu je jedno, zda
pro něj něco dělám, že mě miluje ne proto, co dělám, ale kým pro něj jsem. Způsobilo to, že bych
přestal lidi navštěvovat? Ne, naopak. Zrušil jsem úterní a čtvrteční večerní návštěvy...

A někteří z vás už si teď myslí: "Aha, to sem si myslel, že přesně tohle milost způsobí..." Já
jsem skončil s děláním tří návštěv v úterý a tří návštěv ve čtvrtek večer a uvědomil jsem si, že
kolem mě každý den prochází 100 lidí, takže jsem začal svědčit všemu, co se hýbalo. Stoupl jsem si
v restauraci a žehnal jsem jídlo všech lidí. :D A když se na mě lidé dívali, tak jsem jim říkal, že také
potřebují mít jídlo požehnané. A lidé se obraceli. Najednou z toho bylo 100 návštěv denně, akorát
jsme udělali chybu, že jsme začali v bohaté části města. Bible říká, že Ježíši naslouchali chudí lidé.
Ale to jsem ještě tehdy nečetl, takže jsem šel k bohatým lidem, ale bohatí lidé o Ježíši nechtěli
slyšet, bouchali mi dveřmi před nosem... Měli jsme vytištěné takové falešné dotazníky - ve smyslu -
 byly tam otázky kolik lidí je ve vaší domácnosti, do jaké církve chodíte, ale hlavní otázka byla:
"Máte osobní vztah s Ježíšem?" A o to nám šlo, dotazník byl jen pomůcka, která nám umožnila
s lidmi navázat kontakt. Ale i tak lidé neměli zájem.

Jednou jsem byl už tak odhodlaný, že i kdybych měl strčit nohu do dveří, aby mě vyslechli, tak
bych to udělal, a říkal jsem si: "Bože, dej mi něco, pomoz mi." A lidé vám klidně řeknou, že jsou
křesťané, ale přitom ani netuší, co to znamená. Jednou mi někdo ukázal minci a říká: "Podívej, zde
je vyražené, že důvěřuji v Boha.", jasně že jsem křesťan! Ten člověk vůbec netušil, co znamená být
křesťan. Takže jsem přišel k jednomu domu a Bůh mi dal nápad. Zaklepal jsem na dveře, přišla mi
otevřít jedna žena. Otevřela jen na řetěz, divá se na mě a ptá se: "Co chceš?" A já říkám: "Chvála
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Bohu, konečně jsem našel křesťany." A ta paní se na mě podívá a říká: "Křesťany? Proč si myslíš,
že jsem křesťanka?" Odpověděl jsem jí: "Máte zde na plotě verš z Bible." Ta žena oddělala řetěz,
vyšla před dům a ptá se: "A kde jako mám ten verš z Bible?" A já jsem otevřel Filipským 3:2 a začal
jsem číst: "Dejte si pozor na psy" a pokračoval jsem ve čtení... :D Než mi zabouchla dveře
před nosem, tak jsem stihl dočíst celou kapitolu. :D

Říkal jsem tu příhodu, protože když uvidíte, jak moc vás Bůh miluje, tak Bohu nebudete sloužit
méně, naopak mu budete sloužit mnohem víc. Já jsem se z šesti návštěv dostal na 100 návštěv
denně. Z introverta, který se bál, co si o něm lidé myslí, se stal člověk, kterému na lidském názoru
už nezáleželo, udělal bych cokoliv, aby někdo mohl slyšet o Boží dobrotě. Říkám vám, že pokud
porozumíte Boží milosti a lásce, tak nikdy nebudete Bohu sloužit méně, naopak mu budete sloužit
více, než kdy předtím. Vůbec se o to nemusíte bát, protože pokud máte v Něm tuto naději, tak se
budete očišťovat jako je čistý On.

Bratři a sestry, my jsme k tomu přistupovali úplně špatně. Namísto abyste se snažili omezovat
svoje jednání a snažili se zasloužit si Boží přízeň, tak potřebujete uvidět a přijmout pravdy, které
jsem sdílel a zjistit, že už jste svatí, jste učiněni dokonalí navždy. Potřebujete zjistit, jak moc vás Bůh
miluje a pokud někdy získáte zjevení Boží lásky, tak byste se bez mrknutí oka klidně vzdali třeba
i žvýkání, jen pokud byste si mysleli, že by to Bohu udělalo radost. Lidi, pak se vzdáte čehokoliv
a budete Boha tolik milovat, že pro něj z lásky uděláte cokoliv. Z lásky - pak je to ovoce, ne
z povinnosti jako z příčiny vašeho spasení. Pokud lidem musíte kázat: "Běžte ven a říkejte lidem
o Ježíši, jinak pak před vašima očima bude váš soused hozen do pekla, a jak ho povlečou tak se
na vás podívá: Proč jsi mi nic neřekl?! A vy pak budete mít na svých rukou jeho krev..." - Slyšel jsem
taková kázání. Víte, takové kázání sice motivuje lidi svědčit druhým, ale ne protože byste milovali
Boha, ale protože milujete sebe, cítíte se trapně a nechcete být nečinní, takže jdete a děláte, co je
potřeba, abyste uspokojili své svědomí. Ale když porozumíte, jak moc vás Bůh miluje a když si
uvědomíte, že Bůh miluje úplně stejně i všechny ostatní lidi, tak se do Boha zamilujete a zamilujete
se i do lidí, takže vám nebude vadit jejich kritika, odmítnutí, že vám někdo plivne do tváře... Mně se
tohle stalo kolikrát a jen jsem si otřel obličej a vůbec mě to nerozhodilo. Protože to není o mně, je to
o Ježíši, je to o milování druhých lidí a tento pohled způsobí, že budete žít svatě. Amen?

Každý potřebujeme mít zjevení toho, jak moc nás Bůh miluje. A všechno potřebné k tomu je
v Bibli a Duch Svatý byl poslán, aby byl náš učitel, aby nám tyhle věci ukázal a objasnil, ale vy se
musíte dostavit na vyučování. Musíte chodit na [Jeho] vyučování. Spousta z nás na vyučování
chyběla a spousta lidí chodila do špatné třídy. Seděli jsme pod Zákonem, namísto abychom byli pod
milostí.

Modlím se, aby Bůh dnes večer otevřel vaše srdce a pomohl vám porozumět, že žijete pod
Novou smlouvou, kde se na vás Bůh nebude nikdy hněvat, nikdy vás neokřikne, Jeho milost vás
nikdy neopustí. Válka již skončila, máme smlouvu pokoje. Jste posvěceni a jste učiněni dokonalými
navždy. Jste spravedliví, svatí a čistí ve svém duchu. Bůh vás miluje a je z vás nadšený! A pokud
Mu to dovolíte, tak vám začne ukazovat, jak moc vás miluje. Bude vám říkat dobré věci a bude vás
budovat, nebude vás bourat. Bůh vám bude říkat, že jste obdaření milostí, že jste přijati v tom
Milovaném. Je to úžasné.

Ve jménu Ježíš se modlím, aby Duch Svatý ve vašem životě oživil pravdy, o kterých jsme
mluvili, aby vám Duch Svatý pomohl porozumět, že vás Bůh miluje a že Bůh není ten, kdo vám život
znepříjemňuje, že Bůh vás netrestá, že Bůh nezadržuje vaše uzdravení, vaše prosperování, vaše
vysvobození, protože jste něco neudělali, jak jste měli. Je to naše vlastní odsouzení - že se sami
odsuzujeme - to limituje, co Bůh může v našem životě udělat. Bůh k nám může být pouze takový,
jaký my věříme, že On je. Bůh nemůže jít za naši víru. Otče, modlím se, abys pomohl lidem tomu
porozumět, abys lidem pomohl vědět, že je miluješ, Otče, abychom Ti dovolili nás milovat. Otče,
modlím se, aby bylo Božím Slovem zlomeno odsouzení a vina v životech lidí. Otče, aby naše srdce
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byly otevřené a přijali jsme tuto dobrou zprávu. Děkuji Ti Ježíši!

Duchu Svatý, vítáme zjevení od tebe, věci, které nám ukazuješ. Bible říká v Janovi 14:27 Avšak
Utěšitel, ten Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám
všechno, co jsem vám řekl. Duch Svatý nám odhaluje Ježíšovu lásku. V Římanům 5:5 je napsané,
že v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. 1 Korintským 2:14
Ale přirozený člověk {to říká, že ve své přirozené mysli člověk} nepřijímá věci Božího Ducha, neboť
jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. - Duch Svatý
vám musí předat zjevení těchto věcí. Víte, ty věci, které sdílím o Ježíši skrze tyto Písma, tak tyhle
věci mě nikdy nikdo neučil. Nenaučil jsem se je od někoho, je to výsledkem trávení času v Boží
přítomnosti a rozhovorů s Ním a Duch Svatý mi tyhle věci ukázal. Duch Svatý vám je bude
ukazovat, ale vy potřebujete přijmout křest Duchem Svatým.

Je spousta lidí, kteří si myslí, že při svém znovuzrození dostali všechno, co je dostupné. Sice
ve vašem duchu je všechno změněné, ale i Ježíš potřeboval, aby na něj Duch Svatý sestoupil. Ježíš
také řekl svým učedníkům, kteří už byli znovuzrození, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby
očekávali zaslíbení Otce, moc z výsosti. A když učedníci přijali křest Duchem Svatým, tak Petr
okamžitě v den letnic kázal skvělé kázání. Úplně něco jiného, než byl Petr zvyklý, bylo to
nadpřirozené předání zjevení. A všichni mluvili v jazycích. Součástí křtu Duchem Svatým je mluvení
v jazycích. Pokud nejste pokřtěni Duchem Svatým, tak je nemožné, abyste pochopili, o čem dnes
večer mluvím. Dokonce i s Duchem Svatým se Mu potřebujete vydat a strávit nad tím čas, musíte
Duchu Svatému dovolit, aby vás vyučoval, není to automatické. Ale bez Ducha Svatého je to
nemožné. Bez Něj je nemožné, abyste tomu porozuměli a uchovali si to, potřebujete přijmout křest
Duchem Svatým.

Pokud se nemodlíte v jazycích, pokud nejste pokřtění Duchem, tak to potřebujete. Někdo řekne:
"Já věřím, že jsem pokřtěný Duchem, ale nemluvím v jazycích." Já věřím, že to je možné - já se
třeba právě teď také nemodlím v jazycích a jsem pokřtěný Duchem Svatým. Bůh vás nenutí mluvit
v jazycích. Ale říkám vám, že když jsem začal mluvit v jazycích, tak mě to proměnilo
a mnohonásobně to věci umocnilo. Mluvení v jazycích je životně důležité. Pokud se nemodlíte
v jazycích, potřebujete to přijmout. Pokud je zde někdo, kdo chce přijmout křest Duchem, kdo chce
od Boha přijmout všechno, co Bůh má, kdo potřebuje zjevení od Ducha Svatého, tak pokud jste to
vy, tak zvedněte ruku, chci se s vámi modlit. Jsou to lidé po celém sále. To je skvělé.
Při předchozích shromážděních přijalo křest Duchem už 160 lidí a 15 lidí bylo spasených. Takže
jsme již viděli skvělé věci a stále je zde asi 40 lidí, kteří potřebují přijmout křest Duchem Svatým.

Říkám vám, že Bůh chce, abyste znali Jeho lásku více, než to chcete vy sami. A Duch Svatý je
způsob, jakým vám ji Bůh zjeví. Boží láska je rozlita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který
nám byl dán. Takže pokud jste zvedli svoji ruku, nebo jste ji měli zvednout, přijďte prosím dopředu
a budeme se s vámi modlit a pomůžeme vám křest Duchem přijmout. Křest Duchem Svatým změní
váš život, opravdu tomu věřím, změnil i můj život. Není to skvělé? Díky Otče.

Víte, dnes máte poslední příležitost, abyste přišli, jsou zde lidé, kteří zde byli pokaždé, ale
nepřišli. Možná jste se modlili v minulosti, ale nemluvili jste v jazycích nebo něco a byli jste
zklamáni, takže to už ani nezkoušíte, protože se nechcete opět zklamat. To právě teď potřebujete
přijít dopředu a dovolit nám, abychom se s vámi modlili. Potřebujete přijít pokaždé, nevzdávejte to,
potřebujete po tom jít. Pokud po Bohu nejdete, potom Ho nenajdete. Je napsané, že pokud Ho
budete hledat celým svým srdcem, potom Ho naleznete. Někteří lidé vynaloží trošku úsilí, a pokud
to nepřijde snadno, tak skončí. Není to tak, že by Bůh vyžadoval, abyste dělali nějaké věci, ale chce,
abyste Ho hledali celým srdcem. Pokud jste byli v minulosti zklamáni, potřebujete přijít. Nedovolte,
aby vám to zabránilo přijít a přijmout to dnes. Sláva Bohu! Amen.

Někteří si myslí: "Ale já si to musím ještě promyslet..." Lidi, nepřemýšlejte o tom, prostě to
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udělejte, udělejte, co je ve vašem srdci. Pokud nad tím budete přemýšlet, tak si to vymluvíte. Ale
pokud se vás teď Bůh dotkl a máte to na srdci, potřebujete přijít. Pokud nemluvíte v jazycích, měli
byste být vpředu. Někdo namítne: "Já se bojím, že bych mohl dostat něco od ďábla..." Bible říká
v Lukáši 11:13 Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím více váš
nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí?" - Bůh nedovolí, abyste dostali něco od ďábla.
Bůh vám dá, oč prosíte. Ještě někdo? Sláva Bohu.

Ještě než se s vámi můžu modlit za přijetí Ducha Svatého, tak prvně musíte být znovuzrození.
Dnes jsem mluvil o skutečném spasení, že to znamená mít změněnou přirozenost, že to není o tom
být dobrý a dělat dobré skutky. Můžete být dobrý člověk, ale to vás nezachrání, vaše dobré skutky
nemůžou změnit vaši hříšnou přirozenost. Musíte se znovu narodit. Je zde někdo, kdo si není
absolutně jistý, že je znovuzrozený? Je spousta lidí, kteří chodí do církve, a protože chodí do církve
a jsou relativně dobří, tak doufají, že to stačí. Ne, to nestačí! Bible říká, že když se znovu narodíte,
tak jste si jistí - víte, že jste přešli ze smrti do života. Duch Svatý vám o tom svědčí ve vašem srdci
a vy jasně víte, že jste přešli ze smrti do života. Je zde někdo, kdo si není jistý? Protože nemůžete
přijmout dar Ducha Svatého a mluvení v jazycích, dokud jste prvně nepřijali Ježíše. Všichni jste si
jistí, že jste znovuzrození? Skvělé.

Pokud jste všichni znovuzrození, tak Bible v 1 Korintským 3 a 6 kapitole říká, že jste chrámem
Ducha Svatého. Byli jste stvořeni, aby ve vás Duch Svatý přebýval. To je důležité, protože vás Bůh
pro to stvořil a nebude vám Ducha Svatého odpírat. Někteří lidé vyučují, že se prvně musíte zbavit
veškerého hříchu z vašeho života a být "svatí", než Ducha Svatého můžete přijmout. Pokud byste
se mohli stát [navenek] svatými bez Ducha Svatého, tak byste Ho nepotřebovali! Bůh vám chce dát
moc, abyste mohli přemoci hřích ve svém životě. Takže pokud máte ve svém životě nějaký problém,
nedovolte, aby vám nějaký pocit nehodnosti zabránil věřit, že Bůh vám Ducha Svatého dá. Jste
chrámem Ducha Svatého a Bůh vám Ho dá. Bůh jen čeká, až otevřete dveře svého srdce a pustíte
ho dovnitř. Budeme se modlit a pozveme Ducha Svatého, aby přišel a naplnil vás. Někdy lidé cítí
skvělé věci, když jsem přijal křest Duchem já, tak jsem necítil vůbec nic, udělal jsem to vírou a věřil
jsem, že jsem Ho přijal. A přinutil jsem se mluvit v jazycích. To je další věc, kde lidé naráží.

Lidé si myslí, že Duch Svatý na ně přijde a přinutí je mluvit v jazycích, že to nebudou moct
kontrolovat, že to bude něco, jako když zvracíte, že si nemůžete pomoct. Tak to ale není.
S mluvením v jazycích to je velmi podobné, jako když jsem dnes kázal. Věřím, že skrze mě Bůh
mluvil, protože jsem Ho o to požádal, ale já jsem jen neotevřel svoji pusu a nečekal jsem, že ji Bůh
přinutí mluvit. Mluvil jsem já - proto jste slyšeli texasštinu, mluvil jsem já, ale věřím, že Bůh
inspiroval, co jsem mluvil. Stejně to je s mluvením v jazycích. Ve Skutcích 2:4 je napsáno, že mluvili
v jazycích, jak jim Duch dával. Čili vy musíte otevřít ústa a mluvit a vírou věřit, že to, co začnete
mluvit, inspiruje Duch Svatý. A prvně si budete myslet, že to jste vy, že si vymýšlíte jakési podivné
věci, ale jakmile od toho odpoutáte svoji mysl a začnete chválit Boha vírou, tak vám Bůh potvrdí, že
to inspiruje On. A je to mocná zkušenost. Mám pro vás knihu, která vám to všechno vysvětlí.

Bible říká, že věřící budou mluvit novými jazyky. Řekněte: "Já jsem věřící a budu mluvit
v jazycích." Otče, děkuji ti za všechny tyhle lidi, děkuji Ti, že jsme zde všichni znovuzrození a jsme
chrámem Ducha Svatého, takže otvíráme dveře našeho chrámu a vítáme tě Duchu Svatý, přijď
do každého chrámu, naplň své chrámy, přijď v nás přebývat, dej nám dar mluvení v jazycích a moc.
Otvíráme teď svoje srdce a vítáme tě, abys přišel, ve jménu Ježíše. Díky Ježíši, děkuji ti Otče, že jsi
nám dal Ducha Svatého, děkujeme Ti, že jsme nyní posedlí Bohem, že máme v sobě Boží moc, že
máme schopnost mluvit v jazycích. Pojďme se všichni modlit v jazycích. Buďte odvážní a začněte
teď mluvit. Tady ta žena mluví v jazycích a je uzdravená! Díky Ježíši! Modlete se teď v jazycích,
chvalte Boha. Nestarejte se o to, jak to zní, když se učí mluvit malé dítě, tak to také nezní jako řeč,
ale Otec ví, co jeho dítě říká. Díky Ježíši!

[[Podrobněji o spasení a křtu Duchem je na konci vyučování Skutečná Boží přirozenost - 1]]
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