
Seminář "Nové stvoření / Nový člověk"
(New Man)

Curry Blake

(Austrálie 2011)

Překlad: nove-stvoreni.cz

UPOZORNĚNÍ:

Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto poselství opravdový
zájem a nevadí jim krkolomější text, chyby a další nedostatky.

Šíření tohoto textu/obsahu je možné za podmínek: akceptace a zdůraznění faktů viz výše,
pouze nekomerčně, s uvedením autora a odkázáním se na zdroj.

Připomínky, podněty, dotazy atp. ohledně tohoto textu zasílejte na e-mail:
newman@nove-stvoreni.cz

Tento text a další materiály najdete na adrese nove-stvoreni.cz

Verze Beta (build 34) © 2015 nove-stvoreni.cz

Text překladu je pod licencí: Creative Commons BY-NC-SA 4.0 International
Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

http://www.nove-stvoreni.cz
http://www.nove-stvoreni.cz/napoveda-co-je-licence-creative-commons-by-nc-sa


Informace
Komentář překladatele
Pokud znáte Písma Nové smlouvy, spousta věcí v textu jsou čistě citace Písma i když nejsou opatřeny
odkazy (formulace jsou občas přibližné kvůli překladu).
Vy sami jste zodpovědní za váš život.
(Tím se zříkám jakékoliv odpovědnosti :-)
Dělal jsem co jsem mohl, aby to bylo co nejlépe čitelné a použitelné.
Věřím, že Vám to poslouží k poznání pravdy.
 
Při čtení / používání tohoto dokumentu vemte prosím na vědomí:

neprofesionální překlad mluveného semináře (z poslechu)
prozatím většinou doslovný překlad
neprošlo žádnou korekturou
"nepodstatné" části vynechány (většina svědectví, příběhů, vtipů)
rozdělené podle jednotlivých záznamů ze semináře na "Lekce"
- další dělení textu je pouze orientační! berte to jako souvislý text
některá slova nejsou překládána úplně nejlépe

Verze Beta (build 34) © 2015 nove-stvoreni.cz
Changelog

1. doslovný překlad z poslechu
2. doplněna diakritika, zběžná oprava diakritiky, oprava hlavních překlepů v textu
3. úpravy doslovného překladu, opravy textu
4. zpracování připomínek, formování dokumentu

 

Vysvětlivky
||, |~| - něco vynecháno 
|~ text | - místy volný překlad, části vynechány
(anglicky) - původní použitá slova
{} - vsuvky
[] - komentáře a vysvětlivky významu textu
T! - místa, která je potřeba poladit
??? - nějaké nejasnosti ohledně poslechu nebo překladu

Použité zkratky
JGL - John G. Lake [jméno]
JGLM - služba [jméno služby JGL]
DHT - vyučování o uzdravení

Citace Písma
X Jméno Y Z { x = č. knihy, Y = kapitola, Z = verš } 
Pokud je uvedeno více citací jedne knihy za sebou, název knihy je pouze v první citaci {např. Ř 8 1; 9 6;
...}

Upozornění
Názvy jako JGLM, DHT a podobné výrazy (v nezkrácené formě) jsou chráněny copyrightem a nelze je
používat bez písemného souhlasu JGLM.
We are in no way affiliated with JGLM (John G. Lake Ministries, or Jesus Gives Life Ministries) 
Nejsme nijak spojeni s JGLM.
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Předmluva
Pokud jste se dostali k tomuto překladu a moc netušíte o co jde, pokračujte ve čtení. Pokud tušíte,
přeskočte na úvod.

Seminář "Nový člověk" je základním vyučováním služby JGLM. Služba JGLM si klade za cíl, přinést
kompletní Biblické poselství Novo-smluvního způsobu života, který Pán zamýšlel, aby Jeho lidé žili.
Jedná se o třídenní vyučování, které je ale něco víc, než jen poslouchání něčeho. Jedná se o trénink
- nejde jen o nějaké informace, ale o to vstoupit do tohoto života. Je rozdíl být na takovém tréninku
a číst toto, protože člověk tam hned začne dělat některé věci, jak se je učí, což pokud si toto studujete
sami, je to jen na vás, abyste do těch věcí vstoupili. Vyžaduje to více vůle a disciplíny, ale to se vám
později bude jedině hodit :)

Je potřeba si uvědomit, že tohle je překlad mluveného slova. Text je proto víceméně celistvý a někdy je
obtížněji čitelný, je potřeba si některá místa přečíst vícekrát, protože v polovině věty může být odbočka
jinam a návrat k myšlence je pak později.

Co se naprosto vyžaduje je, abyste si to procházeli všechno v Bibli, jinak to nemá vůbec smysl.
Spousta věcí půjde proti věcem, který jste byli naučeni a pokud si to neujasníte v Písmu, nikam se
nedostanete. Stejně jak nemůžete založit svůj život na tom, že budete věřit někomu, že vám říká
pravdu, stejně tak nemůžete jít a dělat věci na základě toho, že jste něco slyšeli nebo někomu něco
funguje, na základě nějakých svědectví. Váš život musí být založený na pravdě Božího Slova a to vám
nikdo nedá, sami se musíte přesvědčit a postavit na Něj.

K textu byl dodatečně přidán (předřazen) překlad z úvodu semináře kázaného v ruské církvi (stejný
zdroj jako překlad na TV7) pro lidi, kteří moc neví o co jde.
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Úvod
[Úvod je vložený překlad "úvodu" z vyučování v ruské církvi z USA (stejný zdroj jako překlad na TV7).
Mluví Curry Blake.]

Pokud několik dalších dní budete pozorně poslouchat, co zde bude řečeno, tak to pro vás bude
investice do vašeho duchovního života a budete růst skrze slyšení a skrze to, že začnete dělat co Boží
Slovo říká ve vztahu k tomu, kdo již jste. Dokážu vám z Božího slova, že toto není pouze nějaké kázání.
Ježíš řekl, že Jeho slova jsou Duch a jsou život. Pokud si to vezmeme k srdci, tak během několika
následujících dní vám ukážu z Písma samotného, co již máte v sobě - Božský poklad, který do vás byl
dán samotným Bohem. Vy jste neudělali nic, aby se to stalo, neudělali jste nic, čím byste si to
zasloužili, vy jste jednoduše přijali a sklonili se před Ježíšem a ve chvíli, kdy jste se znovu narodili se
ve vás něco stalo, něco co je největší událostí v historii a ta událost je vaše nové narození. Často
v historii církve jsme věděli o novém narození, mnoho z nás začalo v církvi, která znala pouze nové
narození a potom jsme slyšeli něco o Duchu, který přijde a žije v nás. Poté jsme slyšeli něco
o uzdravení. Musíme si uvědomit, že všechny ty ostatní věci jsou pro nás požehnání, ale příčina, proč
můžeme být požehnáni - o tom budeme mluvit tento týden. Toto je základ všech křesťanských věcí.

Jsem trošku v nevýhodě - většina z vás již žije křesťanský život nějakou dobu, ale pravděpodobně jste
ho žili podle svého rozumu/mysli, ale ne nutně z ducha. Budu s vámi sdílet to, co apoštol Pavel nazývá
to tajemství, to tajemství, které bylo skryté od založení světa. Uzdravení nebylo tajemství, které by bylo
skryté. Uzdravení lidé prožívali od Abimelecha až dodnes. Uzdravení bylo projevem Boží moci a lidé
věděli, že Bůh může uzdravit. To samotné tajemství, o kterém Pavel mluví, že bylo skryté od vládců
a knížat tohoto světa, které je nyní zjevené - o tom budeme mluvit. Proto vám říkám, že toto bude
zřejmě ten nejdůležitější seminář, kterého se kdy zúčastníte. Záměrně nepoužívám vznešená slova,
nezveličuji věci, pokud něco tak spíš opačně, ale bez nejmenšího zaváhání vám řeknu, že co uslyšíte
bude nejdůležitější poselství, které uslyšíte od svého znovuzrození. Protože pro toto jste se znovu
narodili. Toto je to tajemství, které je evangelium. To tajemství je, jak Bůh mohl vzít padlého člověka
a obnovit ho. Jak Bůh mohl vzít člověka, jehož samotná podstata byl sám hřích a bez pomoci od
člověka byl Bůh schopen změnit toho člověka a učinit ho spravedlivým a svatým a úplným v Kristu, tak
podobného Sobě jak jen to šlo.

Na začátku jsem mluvil o nevýhodě a ta spočívá v tomto. Je to jako bych vám prodal auto a neřekl vám
všechny jeho vymoženosti, které má a vy jste jezdili 10 let tím autem a pak bych vás navštívil a zeptal
se, jak se vám líbí vaše auto. Vy byste řekli, jo je to dobrý auto. A jak se vám líbí všechno to
příslušenství? A vy byste se zeptali "Jaké příslušenství". Třeba rádio - "To má rádio?" Řídili jste 10 let
bez rádia. To je smutné. Co klimatizace? "Klimatizace? To má i klimatizaci?" Jezdili jste
bez klimatizace. V této situaci jsou křesťané. Udělali jsme z nového narození pouze "zaplacení zálohy"
a čekáme na smrt, abychom se dostali do nebe. Nové narození není dobré jen pro příští život. Bylo
dáno, abyste mohli prožívat Boží plnost v tomto životě zde, aby vás pozvedlo nad okolnosti a věci
tohoto světa. Nové narození vás staví do lepší pozice, než měl Adam před pádem. Ale protože většina
lidí není vyučována, jak žít tento život, tak řídí auto bez klimatizace, rádia, bez příslušenství, pouze se
protrpují skrz a čekají na konec. Přitom po celou dobu mohli žít v Božím požehnání. O tomto budeme
mluvit tento týden.

Budu mluvit nějaké věci a budu je potvrzovat Písmem. Nepřišel jsem vám říkat nějaké teorie, nejsem
zde abych vám říkal nějaké svoje názory. Jsem velvyslancem Božího Království a velvyslanec nemá
právo na svůj vlastní názor. Může pouze vyhlašovat příkazy a politiku království, které reprezentuje.
Budu zde mluvit některé věci a pokud nejste znovuzrozeni, tak vám bude zatěžko tomu uvěřit
a i pro mnoho z vás, kdo jste již znovuzrození. Vaše hlava bude říkat "Jak by to tak mohlo být?", ale
ve svém srdci, ve vašem duchu ta část, která je znovuzrozená, v té části vám sám Duch Boží bude
souhlasit se slovy, které mluvím a bude vám říkat "To je ono, zapomeň co jsi slyšel, zapomeň na své
zkušenosti, toto je pravda. Povstaň a chod v ní.", takže než zde skončíme, dokáži vám, co Písmo říká
a jediné rozhodnutí, které budete muset udělat bude "Rozhodnout se to žít" a nebo "Rozhodnout tomu
nevěřit", ale vy nejste nevěřící, jste věřící a rozhodnete se správně, protože svět čeká, aby viděl Ježíše
žijícího v Jeho lidech, žijícího skrze svůj lid a projevujících stejnou moc/sílu (power) , stejné skutky, divy

4



a znamení, které dělal sám Ježíš, když zde byl v těle. A On bude projevovat ještě větší skutky skrze
vás. Řeknete a jaké větší skutky? Jeden z nich je přivádění druhých lidí ke znovuzrození. A jaké další?
Nevím. Celý svět čeká až uvidí, všechno stvoření sténá v sobě a očekává syny a dcery Boží, kteří
začnou chodit jako Ježíš.

Bude to skvělá cesta a jediné, co požaduji - abyste si zároveň se mnou četli Písmo a když je budeme
číst, nečtěte to jako jste to četli dřív. Čtěme pomaleji, dívejme se na každé slovo a sledujme, co to
doopravdy říká (co je tam opravdu napsáno). |~ Pokaždé, když toto učím, tak Duch Boží se projevuje
a více lidí je uzdraveno jak sedí a poslouchají tento seminář, než často je v modlitebních řadách. Takže
vás budeme učit, ukážeme vám, co Písmo říká a na konci každého večera se budu modlit obecnou
modlitbu a vy budete souhlasit se mnou a budete uzdraveni, pokud nebude již uzdraveni. Protože vám
ukážu, jak vás Bůh chce uzdravit - a není to skrze moje ruce. On nechce, aby byl vyvyšován nějaký
člověk. Chce, abyste vy vyvýšili Ježíše ve vašem srdci a přijali uzdravení sami přímo od Jeho Ducha
spojením, které je mezi vámi a Ním, bez účasti druhých lidí, protože vy jste spojeni s Ním úplně stejně
jako já. Amen? |

Církev za ty léta udělala velkou věc ze "shromáždění". A zkusili jsme vzít vztah s Bohem a udělat z toho
událost. Myslíme si, že církevní bohoslužba je to důležité. Ukážu vám, že když se schází církev
dohromady, tak to je čas sdílení, učení a služby. Ale to důležité je, kdo jste v každodenním životě, kdy
Duch Svatý zůstává s vámi i když opustíte "shromáždění"(bohoslužbu). Pokud budete poslouchat, co
vám budu říkat, uvidíte jak se Bůh projevuje skrze váš život, dotýkat se ostatních lidí v obchodech,
často mnohem dramatičtěji, než při bohoslužbě. Tento týden uvidíme, co říká Písmo a obrátíme
některé věci vzhůru nohama. Přestaneme hledat Boha "někde" a zjistíme a uvědomíme si, že teď žije
v chrámu neudělaným lidskýma rukama a pokud chcete najít Boha, nemusíte jet do Jeruzaléma,
nemusíte lézt na nějakou horu, jediné co potřebujete vědět je, že On žije ve vás a kamkoliv jdete, On
jde. Toto je zásadní uvědomění si. Tohle většinu lidí nikdy ani nenapadne. Většina lidí si myslí, že Bůh
je od nich oddělený. Podstata křesťanství je Immanuel - Bůh s námi. Ne jen Bůh pro nás, ale Bůh
s námi. Takže když ty pokládáš na někoho ruku, Ježíš také pokládá svoji ruku. Když mluvíte Boží slova,
Jeho slova jsou Duch a jsou Život, takže mluvíš ducha a Duch Boží jde z vašich úst a dotýká se toho
života/člověka. Tak mě vybudí, když učím o těchto věcech - je to jako když člověk vyleze na horu
a podívá se, co je na druhé straně a vidí zaslíbenou zemi a vidí, jak je dobrá, vrací se zpět a všem říká
"Tam je to tak dobré, musíte to vidět." Jsem tady, abych vám řekl - to co bylo tam, se nyní nastěhovalo
do vás. Dobro - to kdo je Bůh - přebývá ve vás. Jeho Duch, síla, dobrota, věrnost, vším kým je, to
přebývá/je ve vás.

Zeptám se vás - všichni víme, že Ježíš je Kristus. Jsou různé názory na to, kdy se stal Kristem, ale
o tom zde nechci mluvit. Chci se zeptat "Kdy přestal být Kristem?". Většina křesťanů odpoví, že nikdy
nepřestal být Kristem. Ale opravdu tomu věříte? Protože většina křesťanů se podle toho nechová.
Většina se chová, jako by Ježíš přestal být Kristem - to jest pomazaným Božím - v momentě, kdy se
do nich nastěhuje. Protože říkáme "Kristus je v nás", ale pak pomazaní - "Ó pomazaní, to je někde
kdesi" a snažíme se způsobit, aby pomazání padlo na nás, musíme způsobit, aby na nás přišla Boží
moc. - Ale pokud by to byla pravda a přitom Ježíš žije ve vás, tak by to znamenalo, že když se
nastěhoval do vás, tak přestal být pomazaným, přestal být Kristem. Ale víme, že to tak není, takže
pokud máte Ježíše, máte pomazání, máte Boží moc/sílu (power) , Ducha Božího, Boží schopnost.
Řeknete "To zní hezky, ale pokud je to pravda, jak to že nevidím projev té síly?". Prvně musíte vědět, že
ji máte. Je to jako s tím autem a klimatizací a rádiem. Jakmile zjistíte, že to máte, pak je zde proces,
kdy musíte jít dál než jen vědět, že to máte. Jít dál než jen "vědět o tom", ale přejít k "chovaní se jako že
to je pravda". A když začnete jednat jako že to je pravda, tak v duchu - duch bude souhlasit, ale
problém je s vaší hlavou, která bude říkat "Co děláš? Kdo si myslíš, že jsi? Proč bys to dělal? Proč si
myslíš, že toto bude fungovat?". Ve skutečnosti je to právě jednání, které to aktivuje ve vašem životě.
|~|

Několik základních věcí. Měli byste vědět, že jste osoba skládající se ze tří částí. Duch, duše a tělo.
Váš duch je část, kterou Bůh znovu-stvořil. Vaše duše je, co spojuje vašeho ducha s tělem, je to
v podstatě vaše osobnost. Vaše tělo je ta tělesná část. V Písmu, když se mluví o těle, tak obvykle to
není o fyzickém těle, ale o základní (tělesné) podstatě člověka. Rozebereme si tyhle tři části. Duch je
nejdůležitější, duše řídí tělo a duch by měl řídit duši. Když se znovuzrodíte co se změní? Duch. Vaše
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duše se téměř nezmění. Když se znovuzrodíte, vaše duše se může trochu změnit a ta část která se
mění - do míry do jaké se mění, do té míry je vaše duše obnovena. Všechno, co čtete v Božím Slově
a děláte a stane se částí vás a vede k obnovení vaší mysli. Vaše mysl má mnoho částí a pokaždé,
když jednáte podle nějaké části Božího Slova, tak to pomáhá obnovení vaší mysli v té oblasti. Když jste
se znovuzrodili, váš duch se znovuzrodil, byl znovu-stvořen. Podívejme se na to.

Všimněte si, že duch je znovu-stvořen. Není pouze obvázán, není jen "opraven", váš duch je znovu-
stvořen. Boží Slovo v 2Kor 5:17 říká "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu
nové!" - Ne staré stvoření se záplatami, ale úplně nové stvoření, nový druh života, něco úplně nového.
Aby to apoštol Pavel zdůraznil, říká "Staré věci pominuly" a ještě dodává "podívejte, všimněte si, hle
- všechny věci jsou učiněny nové". Všimněte si - neříká "některé" věci. Když se znovuzrodíte, tak vaše
staré já je vymazáno a je vytvořeno vaše nové já. V perspektivě - toto je podobné tomu, co má vláda
Spojených států - když člověk je svědkem zločinu a oznámí to, potom svědčí u soudu a výměnou
za jejich výpověď u soudu je jim nabídnuta dohoda - program na ochranu svědků. "Dáme vám novou
identitu, nové jméno, novou adresu, úplně nový život, abyste unikli pomstě." Pokud je ten člověk chytrý,
tak přijme tuto nabídku a půjde tam, kam mu řeknou, aby šel, přijme novou identitu a bude tak žít.
Jediný způsob, jak ti zločinci můžou najít tohoto člověka je, pokud tento svědek začne dělat něco
z toho, co mu řekli, aby nedělal. Protože policie mu řekne "Když tě zařadíme do tohoto programu, tak
se postaráme o vše, ale vy nikdy nemůžete kontaktovat lidi, které jste předtím znali, nemůžete se nikdy
vrátit na místa, které jste bývali. Nemůžete dělat věci, které jste dělali předtím. Musíte se stát novým
člověkem." A to je program na ochranu svědků. Pokud člověk dělá, co mu bylo řečeno, pak bude
v bezpečí, protože jejich nový život bude skrytý a nepřítel je nebude moct najít. Ale pokud zavolají, vrátí
se zpět a dělají věci, které dříve dělali, navštěvují svoje staré přátele a dělají s nimi věci, které předtím
dělali a chovají se jako dřív, tak jejich život již nebude utajený a jejich nepřítel je najde. - To je
křesťanský život.

Když se znovuzrodíte, dostanete se do Božího programu ochrany svědků a Jeho ochrana je dobrá,
protože váš život je skryt v Kristu. Řeknete "Pokud je toto pravda, jak to, že ještě onemocním? Nepřítel
mě očividně nachází." - Právě jsem vám říkal 1) tys nevěděl, že máš být jiný. 2) Vystrkuješ hlavu
z Ježíše Krista, jednáš jak jsi jednal dřív, mluvíš jak jsi mluvil předtím, chodíš kam jsi chodíval
a pro nepřítele je jednoduché tě najít. Musíš přijmout novou identitu. Nejlepší varianta by byla, kdybyste
tohle byli učeni od dětství, takže byste věděli jak žít, když vyrostete. Ale jako celek, tohle církev ztratila,
ale v Bibli to je celou dobu. Teď se musíme vrátit k tomu, co říká Bible, najít kdo jsme, což je v Kristu
Ježíši a chodit jak On chodil. A o tomto bude tento seminář. Je mnoho cest kterými bych se chtěl
odsud vydat, ale musím to vzít krok za krokem, ale chci to s vámi sdílet.

Jakub říká, že když se člověk dívá do dokonalého zákona svobody - a mluví o Božím Slově - a slyší ho,
ale nežije podle toho, nečiní Boží Slovo, tak Jakub říká, že takový člověk je jako ten, kdo se podívá
do zrcadla, ale když se odvátí, zapomene na to, co viděl v zrcadle a neví, kdo skutečně je. Dostaneme
se k této pasáži později, ale chci toto vypíchnout. Všimněte si - zde je Boží Slovo připodobněno
k zrcadlu, není to připodobněno k portrétu, nebo malbě, fotce, ale je přirovnáno k zrcadlu. Poku si toto
uvědomíte, už jen to samo může změnit váš život. Pokud se díváte do Božího Slova, tak se nedíváte
na obraz, ale díváte se do zrcadla - o tom mluví Jakub. Když se díváte do zrcadla, co vidíte? Odraz
někoho jiného? Vidíte sami sebe. Když se díváte do Božího Slova, tak se díváte na to, kdo jste vy. To
je základ křesťanství, protože Ježíš svojí smrtí, pohřbem, vzkříšením, skrze to, že přišel do vašeho
srdce, způsobil takovou změnu, že jste vevnitř tak jiní, že pokud byste se mohli podívat na svého
ducha, tak byste se ani nepoznali, protože byste tam hledali sebe, ale pokud byste se podívali
do svého ducha, viděli byste Ježíše. Protože tento nový člověk, tento nový duch, který je dán do vás je
Jeho Duch, který je dán do vás, abyste byli připodobněni obrazu Krista. Tohle jste vy. Víme, že Ježíš je
Slovo, že byl Slovo, které se stalo tělem. Ježíš je dokonalé ztělesnění každého slova v této knize
[Bible] a díky tomu všechno co zde čtete je On.

Apoštol Pavel říká "Díky těm drahým zaslíbením jsme se stali účastníky na Božské přirozenosti".
V dnešním světě máme výhodu některých vědeckých poznatků - každý pravděpodobné ví, jak vypadá
šroubovice DNA a víme, že to je základní stavební blok člověka. DNA vypadá to jako zkroucený žebřík.
Každá šprušle toho žebříku je chromozom a každý chromozom ovlivňuje jak vypadáte a jací jste. Poku
byste odebrali i jen jeden chromozom, vznikl by mutant. Pokud byste přidali jeden navíc, vznikl by také
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mutant. Když čtete toto Slovo, tak každé vzácné zaslíbení je částí té DNA. Každé zaslíbení je jako
chromozom. To říká Boží Slovo - neubírejte, ani nepřidávejte nic. Pokud odeberete, nebo přidáte,
vytvoříte mutanta, ale Bůh nedělá mutanty. Boží chromozomy jsou dokonalé, jeho DNA je dokonalá.
Boží DNA jsou jeho Božské atributy(vlastnosti) - skrze ty vzácné zaslíbení jsme se stali účastníky
Božské přirozenosti Boha. Každé zaslíbení je jeho DNA, Jeho atribut božské přirozenosti (Divine
Nature Attribute) .

V Žalmu 103 se říká "A nezapomeň na žádné Jeho dobrodiní" a dále je seznam, říká "On odpouští
všechny tvoje přestoupení, uzdravuje všechny tvoje nemoci..." Je tam celý seznam věcí a přesto
většina křesťanů zapomíná i tyto první dvě. Říkají, že jsou znovu narozeni, ale nejsou si jistí, že odpouští
všechny jejich nepravosti, protože se někde ještě může nějaká vyskytnout a nemohl uzdravit všechny
moje nemoci, protože pokud by to udělal, jak to, že můžu onemocnět? - Protože nejsi účastníkem
na Jeho Božské přirozenosti. Nepřijímáš tyto vzácné zaslíbení a neuskutečňuješ je ve svém životě.
Chybí ti chromozom uzdravení. A kde ho najdu? Pokud mi chybí, jak ho získám? Musíš jít do Písma
a zjistit, že Jeho Slovo je pravda a že to Jeho ranami jsi byl uzdraven a jakmile to budeš vědět
a rozhodneš se tomu věřit, pak jsi si připomněl Jeho dobrodiní a vložil jsi tam ten chybějící chromozom
a tělo se začíná měnit a najednou začnete chodit v božském zdraví. Potom již to není, že onemocníte,
uzdravíte se, onemocníte, uzdravíte se.., již neběháte za evangelisty, aby na vás vkládali ruce a byli jste
uzdraveni, již nestojíte v každé uzdravovací řadě. Tehdy jste uzdraveni zevnitř. Bůh svým Duchem
v tobě je uvolněn z tvého ducha do tvého těla a pak můžeš vkládat ruce na lidi s nakažlivými chorobami
a nejen že vy to nechytnete, ale oni budou uzdraveni díky božskému životu a Boží přirozenosti ve vás,
který vás vyzařuje, který teče z vás a zabíjí tu samotnou nemoc a chorobu. Toto je život v božské
přirozenosti Boží. Neumíme si ani představit, že by Ježíš byl nemocný, ani si nejde představit, že by se
Ježíš stranil někoho s leprou. Místo toho vidíte, jak Ježíš s nimi prodlévá, dotýká se jejich nakažených
těl a vidí, jak jsou uzdraveni. Takto si představujeme Ježíše. A to je dobrá představa. Problém je, že
my sebe takto nevidíme. A když nevidíme sebe, že bychom ty věci dělali, pak popíráme Ježíšovy
slova. Ježíš neřekl "Běžte a vložte ruce na pár nemocných, občas budou uzdraveni, to pokud nejsou
moc nemocní, nebo pokud to není moc špatné, protože si nemyslete, že byste někdy mohli dělat co já
dělám, protože nezapomeňte, Já jsem Ježíš a vy ne". Tohle Ježíš nikdy neřekl. Ježíš řekl "Já du k Otci
a když tam přijdu, tak ďábel bude tak poražený, že vy půjdete a budete dělat větší věci, než jsem já
dělal, protože nepřítele, kterému čelíte, jsem již porazil." Takže zaútočte na nepřítele. Protože i ve staré
smlouvě, která nebyla ani zdaleka tak dobrá, jako ta nová, kterou teď máme, tak tam Bůh slíbil svému
lidu, že pokud na ně půjde nepřítel jednou cestou, bude utíkat sedmi sedmi. Může na vás přijít, ale
jakmile se setkáte, tak on se rozuteče. - A to byla stará smlouva.

Naše smlouva je mnohem lepší, než tato stará smlouva. Samo Boží Slovo říká, že máme lepší
smlouvu, lepší zaslíbení a přesto se chováme, jako by ta první smlouva byla lepší. Jako bychom se pod
ni chtěli vrátit. Nechcete se vrátit pod starou smlouvu. Ani ti co ji znali nejlépe ji nedokázali naplnit. Ale
nyní máme Novou smlouvu a v té smlouvě je sláva Ježíše. Ne že vy se stanete tak dobrými, že
povstanete a budete tak dokonalí, že Bůh vás uvidí a uvidí vaši hlavu, která vyčnívá nad ostatní a řekne
"Ten člověk je tak dobrý, tak svatý, je úžasný, toho požehnám, použiji si ho, dovolím mu dělat zázraky,
protože on se tak vypracoval"- NE, tohle Bůh neřekl. Sláva Ježíše Krista je, že On může vzít nejhoršího,
nejstrašnějšího člověka a může obrátit jejich život vzhůru nohama tím, že do nich dá svůj Život. Není to
tak, že vy se dokážete stát dostatečně dobrými. Je to tak, že On vás může učinit nové.

Před léty jsem učil bojové umění a za ta léta co jsem učil se mi nestalo, že by nějaký můj student někdy
prohrál v pouličním boji. Nemluvím o turnajích, mluvím o pouličních bojích, potyčkách v baru... Turnaje, to
není skutečný boj, protože mají pravidla. Pokud to má pravidla, již to není boj, je to sport. Moji studenti
nikdy neprohráli a pověst, kterou jsem získal jako trenér souvisela s tím, že jsem mohl vzít toho
nejmenšího, nejslabšího, nekoordinovaného, nemotorného člověka a změnit je na člověka, který mohl
vyhrát boj za méně než 10s. A protože jsem to mohl udělat s každým, měl jsem pověst a moje "sláva"
spočívala v tom, že jsem mohl vzít kohokoliv a vytrénovat ho. Každý umí vzít atleta, přirozeného
bojovníka a udělat z něj vítěze, ale vyžaduje to umění vzít člověka s opačnými vlastnostmi a udělat z něj
bojovníka. ||

Důvod, proč jsem vám říkal tohle je, že chci, abyste si to dali do souvislosti s Duchem Svatým. Již
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jsem v církvi dlouhý čas a viděl jsem přijít a odejít mnoho lidí. Viděl jsem lidi s velkým talentem
a potenciálem, také jsem viděl lidi, kteří byli tak spoutaní v zajetí, že jste si mohli pomyslet, zda se
z toho vůbec někdy do smrti dostanou. Ale co mě ale vždy udivovalo bylo to, že lidé, kteří toho nakonec
udělali nejvíc pro Boha, nebyli ti s talentem a potenciálem, ale ti co byli zasekaní a bojovali o svobodu,
nic se jim nedařilo, nebyli dobří řečníci, neznali Písmo, neuměli se chovat církevně, ale protože Bůh je
osvobodil, měli takovou lásku pro Boha, a protože ho nemohli obejmout, tak se rozhodli milovat lidi,
aby ukázali Bohu, jak moc Ho milují. A to byli lidé, kteří změnili celá města, ti kteří zůstali, vytrvali
a neustále se drali vpřed. Po čase se ukázalo, že ti, kteří měli talent - tak lidé je málo plácali
po zádech, takže odpadli.

Boží sláva je v tom, že může vzít nejvíc neodpovídajícího (messed up) člověka a protože Bůh je tak
veliký, On dá sebe v tohoto člověka a změní ho a promění ho na velkého bojovníka pro Sebe. To je
Boží sláva. Nespočívá to v tom, s čím k Němu přicházíte, ale v tom, čeho se můžete zbavit a dovolit
Jemu žít skrze vás, abyste mohli říct spolu s apoštolem Pavlem "Už to nejsem já, kdo žije, ale Kristus
ve mně a život, který teď žiji v těle žiji ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám
sebe."
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Lekce 1
[kolik z vás bylo na DHT? hm a stejně jste se vrátili :O :)]

Vím, že nemáte manuál - i když vlastně máte - toto je váš manuál: Bible - a tak by to mělo být. Něco
jsem si připravil, ale nechtěl jsem to zveřejnit, protože to je stejně pouze Písmo a říkal jsem si proč
dělat manuál ve kterém jsou jen věci z Písma, když již máme návod (manuál), který se skládá pouze
z Písma [Bible]. Takže chci, abyste se zaměřili na Bibli, místo zabývání se nějakou příručkou. Chci,
abyste se seznámili s vaší Příručkou [Bible], protože to je návod k použití, který potřebujete. To, o čem
budeme mluvit tento týden, je tam. Pokud to není v Bibli, tak to stejně nepotřebujete slyšet. Musí to být
v Bibli.

Když učím DHT (Divine Healing Technician) , tak stále zdůrazňuji lidem, že to není o formuli (receptu),
je to o zbavení se tradic a učení, které přišly do církve a nejsou z Bible. Neustále to zdůrazňujeme, ale
stejně se to vždy dostane k tomu "Jakým způsobem se modlíš za toto, jak za tamto, co děláš..." A já
se snažím stále zdůrazňovat, že to není o tom jak se modlíte.. Toto nebude DHT, i když uslyšíte některé
části z DHT, protože jak jsem vám řekl na DHT, ta podstata toho, proč to funguje není protože to je
nějaké nové učení o uzdravení. Funguje to pro to, že se to vrací zpět k tomu, kdo jsme v Kristu. A tento
seminář je právě o tom "Kdo jsme v Kristu". || První místo, kde jsem toto vyučoval, bylo v jedné ruské
církvi na západním pobřeží USA a musel jsem mít ruského překladatele, takže jsem toho stihl asi tak
polovinu, ale přes to bylo uzdraveno více lidí, když jen seděli a poslouchali to, než bylo na DHT. A to je
pro to, že to jde do nitra (heart) toho, co Ježíš udělal. Je zde několik věcí, které chceme zdůraznit
- dostávám se tím trošku mimo plán ale..

Lidé se mě neustále ptají "jak se modlíš?" - jsou pouze dva způsoby, jak se modlit [za uzdravení].
Jeden je prošení a druhý přikazování. Jediný příklad, který máme v Nové smlouvě je přikazování. Není
tam žádný příklad prošení. Není tam ani příklad toho, že by nějaký věřící mluvil k Bohu ohledně
uzdravení někoho. Když jsem se zabýval uzdravením všiml jsem si některých věcí. Ježíš nikdy neučil
uzdravení - On učil Království, jaké to je žít v Království a to ještě před tím, než to Království bylo vůbec
dostupné. Vyhlašoval (proclaim) Království, které mělo přijít s Jeho smrtí, pohřbem a vzkříšením.

| Víme, že čas po vzkříšení do odchodu strávil tím, že učil učedníky o Království a dokazoval jim co
písma o něm říkají. Hodně věcí, o kterých budeme tento týden mluvit je o Božím Království a o tom, jaké
to je žít v Božím Království, ale bude to na základě toho, co Kristus udělal. Tohle může znít divně ale:
Nejlepší způsob, jak přestat myslet na sebe, což je nejlepší způsob jak vidět lidi uzdravené,
vysvobozené a jak chodí s Bohem, je dostat svou mysl ze sebe (zapomenout na sebe). A nejlepší
způsob, jak přestat myslet na sebe, je uvědomění si, co Bůh pro tebe udělal v Kristu. | Jak jsem již
říkal, jsou dva typy modlitby a to prošení a přikazování. Prošení nefunguje. Občas se stává, že jak
někdo prosí, tak se může dostat do víry a někdo pak může být uzdraven. Ale není to Biblické a není to
Biblický způsob, jak se to má dělat. {těžko mohu odhadnout, jak dlouho potrvá, než toto zmizí z církve,
protože to zde bylo již dlouhou dobu, ale věřím tomu, že jak si lidé budou uvědomovat co Bible říká,
uvidíme víc a víc lidí, kteří se přikloní k Biblickému způsobu od tradičního (tradicí myslím lidské tradice)}

Jedna z věcí, kterou se budeme zabývat - víme, že když byl Ježíš zde na zemi, tak říkal "Mám vám toho
moc co říct, ale zatím nemůžete rozumět" a když zemřel a byl vzkříšen, tak se ukázal Pavlovi a dal
Pavlovi určité (konkrétní) zjevení, které se týkalo toho, co se stalo na Kříži, v Kristu a pro nás. Takže
můžeme říct, že to co učil Pavel je pokračováním toho, co učil Ježíš. To co Pavel kázal co se týče
tohoto nového stvoření je přesně to, co by Ježíš kázal, pokud by zde zůstal.

Je zde několik věci, které si musíme prvně ujasnit.

1) Ježíš se nikdy nevypořádával s křesťany (neřešil) (V čase, kdy křesťané mohli být "narozeni" On již
odešel) Než odešel, tak ještě učil učedníky, ale nikde není záznam o tom, že by někoho uzdravil nebo
tak [tj. v době po vzkříšení].

Jedna z věcí, se kterou mají lidé problém - jeden z největších výroku nevěry je "Bůh mě uzdraví". Dokud
si to myslíš a dokud tomu budeš věřit, tak se to pravděpodobně nikdy nestane pokud ti to nebude
přineseno někým jiným. Ale pravděpodobně to nikdy nezískáš pro sebe. Podstata víry není to, že Bůh
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to udělá, ale že už to udělal. Pokud půjdete do Bible, zvláště od Římanům dál, tak skoro všechno je
v minulém čase {vyzývám vás, abyste si to prošli}. To je to, co budeme dělat v následujících 3 dnech
- půjdeme v Písmu hlavně od Římanům dál a uvidíme minulý čas Božího Slova. Boží Slovo je téměř
celé v minulém čase, už je jen velmi málo věcí, které říká že udělá/se stanou. Co se týká uzdravení,
nikdy neřekl, že někoho uzdraví, je to vše v minulém čase. "Jeho ranami jste byli uzdraveni" (1 Petr
2:24). Takže v určitém bodě budete muset přijmout skutečnost, že to již bylo uděláno.

v Židům 3 a 4 se neustále mluví o odpočinku, do kterého má Boží lid vstoupit a mohu upřímně říct, že
potkávám minimum křesťanů, kteří "odpočívají". 99,9999% křesťanů není v odpočinku, ale jsou
ustaraní, nervózní, stresují se.. Neříkají to o sobě, ale je to na nich vidět. {Často, když jdeme někomu
sloužit, tak první věc co udělají když tam přijdeme je, že se snaží mi zdůraznit, jak moc vážný případ to
je. - Já vím jak vážné jsou nemoci a choroby, zvláště ty smrtelné. Pokud jste zapomněli, tak já jsem
ztratil moje první dítě (dceru). || [.. ale přijela se mnou moje druhá dcera Rebeka - ta co vypadla z okna
a Bůh ji vzkřísil z mrtvých. ..]|~ Mluví o věcech, které se pravě dějí - stěhovaní apod.| Krásné je, že
v tom všem mám pokoj, jsem v odpočinku a nejsem nervózní. Nemám obavy, nejsem zvědavý na to,
jak to všechno dopadne. Vím, že to dopadne v můj prospěch, protože mám Boží přízeň. Ne vždy vím,
jak se to stane, ale to není moje práce, to je Jeho práce to vymyslet. Moje "práce" je věřit Mu
a důvěřovat, že to dopadne v můj prospěch.} Někdo || řekl že "Je propadák jít do války, bez vůle ji
vyhrát". Takže cokoliv děláte běžte po tom. || Takže jakmile se rozhodnete, že se do něčeho pustíte
(někdy vás do toho nepřítel zatáhne), ale jakmile se účastníte nějaké situace, nemáte jinou možnost
[než vyhrát]. Potřebujeme si to ujasnit již na začátku - pokud jsme v tom, jsme v tom proto, abychom
vyhráli. (If we are in it, we're in in to win it.)

První věc, kterou potřebujeme vědět, je Boží vůle. Musíte vědět, že uzdravení je Boží vůle. Je to vždy
Boží vůle a není ani jediný případ nebo čas, kdy uzdravení není Boží vůle. Pokud cokoliv, co vám patří
začne být slabé a nemocné, tak Boží vůle je, aby to bylo uzdravené, bylo tomu dobře, "plné zdraví".
Takže se rozhodněte hned na začátku - buď to dotáhnete do konce a nebo se do toho nebudete ani
plést. Jinými slovy ať ten dotyčný/zvíře zemře a nedotýkejte se ho a neúčastněte se a nebo pokud se
rozhodnete, že se do toho zapojíte - běžte do toho celým srdcem, úplně rozhodnutí, že zvítězíte. To
znamená, že neposloucháte a nedbáte na nic, co se snaží jít proti Boží vůli uzdravit. {Asi jediný rozdíl
mezi mnou a vámi je možná ve zkušenostech, ale hlavně v tom, že když vy dostanete lékařskou zprávu,
tak vás to znervózní a z nějakého důvodů si myslíte, že to přebije Boží zprávu. Ten rozdíl je, že já věřím
Boží zprávě. Pokud by mi někdy dál lékař zprávu {pokud bych někdy šel k lékaři a oni by mě
zkontrolovali a řekli by "nevím jak to, že ještě žiješ, už bys měl být mrtvý"} tak zaprvé - já to
nevyhledávám, za druhé pokud by mi to dali, tak bych se na to podíval a řekl bych - vím, že to myslíte
dobře, ale jste lhář :D. Je to jednoduché, mně je jedno zda je naštvu, protože Bůh je jediná osoba,
kterou mám v úmyslu těšit (please) . Kdo uvěřil naší zprávě - Izaiáš 53 - a komu je zjevena ruka Páně?
Ruka Páně je zjevena tomu, kdo věří jeho zprávě. A pokud budete věřit lékařské zprávě víc než této
[Bible], tak hádejte - nikdy neuvidíte ruku Páně zjevenou vám. Takže v určitém bodě se budete muset
rozhodnout, co je pravda. Podívat se na ty dvě zprávy a rozhodnout se, která je správná. To
neznamená ignorovat situaci. Nemluvím o ignorování, ale o vypořádání se se situací. "Jak se
vypořádat?" Vypořádáte se s ní podle tohoto Slova [Písmo]. Není to že dostanete zprávu, podíváte se,
a řeknete já nevěřím že toto je v mém těle... Ono to pravděpodobně existuje, ale s čím to má co
společného? - S tímto Slovem, které říká "Jeho ranami jsme byli uzdravení"} Takže se musíte
rozhodnout se s tím vypořádat. Můžete si myslet, že to je vyřešené, ale nevíte že to je vyřešené, dokud
nedostanete jinou zprávu. Když dostanete jinou zprávu než Tuto [Bible] a rozhodnete se, že budete
nervózní a že se začnete bát (strach je volba stejně jako víra je volba) a podobně, tak jste se rozhodli
nevěřit Této[Bible] zprávě. TATO zpráva vám dává pokoj. Boží Slovo to říká velmi jasně - Izaiáš
26:3 "Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje". Lidé někdy
přijdou a říkají .. "Věřím Bohu".. nervózní.. "co dělám špatně?" - Nevěříš Bohu. Věřit Bohu znamená, že
jsi uvěřil Bohu. Že jsi zjistil, co Jeho Slovo říká a věříš tomu a je to hotové, vyřízené. Neříkám, že to čas
od času není potřeba "uhodit" a posílit(upevnit), ale není to z pohledu "my jsme se modlili a symptomy
nezmizely, takže to nefunguje." Nikdy ke mně nechoďte, abyste mi řekli, že toto Slovo nefunguje. Toto
Slovo funguje na každém kontinentu kde jsme byli, přes 30 zemí, fungovalo pro desetitisíce lidí, kteří
díky němu byli uzdraveni. Vy nejste výjimka. Slovo funguje. Možná s ním nepracujete, ale ono funguje.
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Toto [Bible] je pravda. Vše ostatní je lež. Na vás je rozhodnout se čemu budete věřit.}

Tento seminář vám pomůže věřit Slovu, jakmile zjistíte, kdo jste. Jedna z věcí, které si musíme ujasnit
hned od začátku je - "pokud to Slovo říká, tak to tak je".

|~ Pokud teď pošlu tajně někoho, aby dal do všech odemčených aut na parkovišti sto dolarů, tak
pokud máte odemčené auto, pak budete o 100 dolarů bohatší. Ale nebudete to vědět, pokud vám
to někdo neřekne. Takže jste bohatší o 100 dolarů ať o tom víte nebo ne. Takže pravda není
závislá(založená) na tom, co víte. Pravda je pravda ať ji znáte nebo ne. Ale nebudete mít prospěch
z těch 100 dolarů, dokud nepoznáte co je pravda. |
Takže říkám, že jsou pravdy, které jsou již pravda, ale protože je neznáte, tak nežijete z užitku který
přináší. |~ Co musíte být schopni udělat - lidé víry vidí konec (jak to skončí) od začátku. Pokud budete
chodit vírou, na začátku se rozhodnete, jaký bude konečný výsledek. A pokud budete opravdu chodit
(žít) ve víře v Boha, tak se nezastavíte, dokud neuvidíte to, co jste se rozhodli že bude cíl. Ten cíl by
samozřejmě měl být (pokud budeme žít vírou) to co říká Boží Slovo. Proto se budete muset
rozhodnout, co je pravda. |~ Vraťme se k autu. Řekněme že jsem dal peníze pod vaše sedadlo. Možná
už vám někdy už došel benzín, možná se vaše auto polámalo už mnohokrát, neměli jste peníze... Ale
když já vám řeknu - o to vše už bylo postaráno, nestarej se o to, ale vy si začnete myslet "Ale ty
nerozumíš, moje auto je starý, často se porouchá, nejsi v mé kůži víš, tohle se ti neděje a my, my
nemáme peníze na benzín, opravu..." A celou dobu bych vám říkal ne, vše co potřebujete již bylo
zaopatřeno. Všechny vaše potřeby byly naplněny. Ale pokud nepřijmete pravdu toho, a neustále se
budete dívat na to, jak jste žili v minulosti(dřív), tak nikdy neporostete, nikdy nevyjdete a nebudete žít
v zaopatření, které bylo zajištěno. Zůstanete stejní jako jste byli. ~|

Jedna z věcí, které si musíme ještě ujasnit je, že "Pokud to Slovo (Bible) říká, tak to tak je i kdybyste to
nikdy předtím nežili". Pokud byste před obrácením měli myšlení že "já sem se takhle narodil takový
jsem a nikdy se na tom nic nezmění", tak určitě se neznovuzrodíte. V určitém bodě se musíte
rozhodnout že vaše budoucnost může být jiná, než vaše minulost.

Celý tento seminář je založen na tom, co Pavel nazýval "jeho evangeliem", co nazýval "jeho zjevením".
Než začneme číst, chci vám zdůraznit toto. Pokud jme přesní (correct) a pokud všechno moje studium
(i od toho, co jsem zde byl naposled) je správné...

{díky Bohu za "skupinu", kde jsem byl - měl jsem dobrý start od začátku. |~ Vyrůstal jsem u letničních
později u baptistů. | Už v té době jsem věděl, že Bůh mě uzdravil, že se o mě postaral, že je se mnou.
Nevěděl jsem, co to všechno znamená. Když jsem se vrátil z vojny, tak sem se dostal do církve plného
evangelia a věděl jsem, že mě Bůh povolal, abych sloužil - v té době se to nazývalo kázat. Řekl jsem to
pastorovi a on mi dal kazety a knížku. Kazety Coppeland(a) a knížka kohosi [:P] Neříkám, že věřím
všemu, co říkali, ale nasměrovali mě správným směrem. Takže v té době jsem byl v hnutí víry. Nebyly
tam žádné excesy jako v ostatních skupinách, takže nemůžete ukázat na jednu skupinu a odsoudit
všechny. Já děkuji hnutí víry, protože nebýt těch základů, tak bych určitě nevěděl to, co vím dnes
a desítky tisíc lidí, kteří teď žijí, by byli mrtví. Speciálně jsem vděčný za to, že mě dostali ke studiu Bible,
naučili mě neposlouchat všechno, co se říká, a nevěřit všemu, co mi ostatní lidé řekli. Naučili mě,
abych sám studoval Bibli. |~ popisuje dále, jaké to bylo.. rozhodl se, že Boží Slovo je pravda proti
všem nepříznivým okolnostem .. || |~30:00 Uvědomil si že místo kde ďábel pracuje je jeho mysl,
takže přes 6 měsíců četl Bibli a poslouchal dokola kazety celé dny. |~| Obnovoval jsem si mysl
podle Slova. Uviděl jsem, jak je důležité vyznávat Slovo - ale ne že mám nový kadilak, ale že Bůh mi
zaopatří dopravní prostředek (ať už to bude jakýkoliv), protože jsem nějaký potřeboval. Jednou jsem
se zeptal Pána, proč to nefunguje? Pan mi řekl - jíš co jsi zasel.. Uvědomil jsem si, že nemám zaseto.
|~ Zastavil nějaké věci do zastavárny a jel na kole přes 30mil do církve, aby zasel. Na cestě zpět
sklidil a to způsobilo průlom ve všech věcech|| Potřebujete ten jeden průlom, aby se vše změnilo
a ten nastane, pokud se rozhodnete, že budete věřit Božímu Slovu. Takže za mnou nechoďte
a neříkejte "to nefunguje", protože my tím žijeme. Vždy to funguje a Boží Slovo je vždy pravda. Jen se
musíš rozhodnout, čemu budeš věřit.}

Musíte si uvědomit - i na DHT zdůrazňujeme, kdo jsme v Kristu, a to je důvod, proč to funguje. Když
dostaneme z cesty lidské tradice, tak zůstane Boží Slovo. Tím zabijeme věci, které mohou způsobovat
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nevěru, takže je pak snadné věřit Božímu Slovu co se týká uzdravení, ale důvod proč to funguje je to
"Kdo jste v Kristu". Ježíš říká "Já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti" - ten samý život, který je
v Něm, proudí i skrze vás. Musíte se rozhodnout přestat rozdělovat to, co Bůh spojil dohromady. Vy
jste s Ježíšem tak spojení a v takové jednotě, že v duchovním světě ďábel, Otec, Syn, DS nemůžou říct,
kde vy končíte a Ježíš začíná. Jste jedno s Ním, Život co v Něm proudí, proudí i v nás. Ten Život je
všechno. Ten Život je síla, víra [nemluvím tady o tom "žít nějakým způsobem života", ten Život přichází
skrze poznání tohoto. Když mluvím o tom Životě - Bible říká, že život je v krvi(a věda to potvrdila)] chci,
abyste pochopili, že ten samotný život, který ve vás proudí, je všechno -(víra, pomazání, dary, síla...) My
si to rozdělíme, abychom o tom mohli mluvit, ale ve skutečnosti je to všechno Život a je to všechno
Bůh. Bůh skrze Ježíše [Bible říká, že jsme příbytkem Božím v Duchu] - Bůh žije v nás a z nás skrze
svého Ducha.

Musíte si uvědomit - tyto věci jsou již vykonané. Tohle bylo všechno zapsáno a je to "fakt"(skutečnost).
V určitém bodě se rozhodnete, že to je fakt/skutečnost i pro vás. Tahle Kniha [Bible] bude říkat to
samé teď i za 20 let, jediná věc, která se změní, jste Vy. Bůh se nezmění a to ani trochu. On je tak
vypočitatelný že dokonce dovoluje, aby budoucnost byla zapsána a je si tak jistý, že může způsobit,
aby se to stalo, takže nemá žádný problém, když je to zapsáno, aby tak jednal. Proto dal apoštolu
Pavlovi přímé zjevení. Pavel to nazývá jako "Tajemství, které bylo skryté od počátku věků" 1 Kor 2 -
Kdyby nepřítel věděl tato tajemství, tak by neukřižoval Pana slávy. Učil jsem různé věci, ale všechno to
vycházelo z Pavlova zjevení. Ježíš je ta Nová smlouva. Všechno, co budete vědět o Bohu, se naučíte
skrze ducha, ale vždy vás to bude vést k tomu, co udělal Ježíš. Jakmile se naučíte/zjistíte, co Ježíš
udělal, tak to můžete vzít a aplikovat ve svém životě a od té chvíle to bude mít vliv na váš život. |~ Zbraň
může být použita k dobru nebo zlu, ale záměr proč byla vytvořena byl, aby rychle vyslala náboj
a zasáhla to, na co míříte. | Toto učení - co Bůh dal Pavlovi, jeho tajemství, bylo pro to, aby způsobilo,
že církev vyroste. Pavel to říká několikrát - Ta tajemství byla skrytá, ale nyní nyní jsou zjevená. - A to
bylo před 2000 lety. Nejsou žádná tajemství skrytá, ke kterým byste neměli přístup. Jediný důvod, proč
by něco bylo tajemství teď, je že vám chybí vůle a výdrž(vytrvalost) jít do Slova a najít to. Proto jakékoliv
selhání je na vaší straně, ne na Boží. Bůh dál zaopatření, aby On mohl být vším pro vás v jakékoliv
oblasti. Mohu přijít a vyučovat na různá témata - uzdravení finance, vysvobození, víra, ale říkám vám
- Pavel nikdy neměl seminář o víře, uzdravení.... To co učil bylo Boží dílo v Kristu pro nás. Udělal to, že
nám dal přístup k tomu, co Ježíš udělal.

Náš velký problém je (a Pavel nám řekl co je náš problém): Ř 12 1-3 - říká, abychom se poddali Bohu,
abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, ale abychom byli proměněni obnovováním mysli. Dá se to
říct takto: Pokud vás život není proměněn, je to známka toho, že vaše mysl se neobnovuje. Vás život
bude proměněn do té míry, do jaké je obnovena vaše mysl. Stejně jako děláte věci, které nemáte rádi,
stejně jako neděláte věci které víte, že byste měli dělat - důvod pro oba případy je stejná věc - vaše
mysl není obnovena. Obnovování mysli je základ. Bůh změnil vašeho ducha, když jste se znovu narodili,
stali jste se novým stvořením - to je to pravé "Vy", to proto pokud zemřete z jakéhokoliv důvodů
(nemoc, choroba, vzdání se života) - pokud jste znovuzrození, tak bez ohledu na důvod, budete s Ním.
Obnovování mysli je pro čas na této zemi. Udělá to vás život zde lepší, v mnoha ohledech jednodušší,
a někdy vám ho to i neudělá těžší :) Ale je to pro "teď a tady".

Důvod pro pětinásobnou službu (Ef 4,11) - jak to obecně nazýváme [jedny dal za apoštoly jiné za...] je
pomoci vám obnovovat vaši mysl. Jejich účel je vyrůst vás.|| Na to se podíváme do Ef 4, ale prvně vám
chci ukázat myšlenku a porozumění. To, co Ježíš učil během svého života zde na zemí v těle, musel
učit přes závoj Božích tajemství. Byly věci, které nemohl odhalit - podle 1Kor 2 protože tělesný člověk
nechápe věci Ducha. Ježíš neustále dokola říkal učedníkům - budu ukřižován, budu obětován - On jim
to říkal a oni to nechápali. Petr říká "Pane, to se nestane" a Ježíš mu říká "to není špatná věc ale
dobrá"... Proč se Petr tak zachoval? Protože nevěděl, nemohl rozumět věcem Božího Ducha, nebyl
znovuzrozen v té chvíli. Ježíš mluvil k neznovuzrozeným lidem a říkal jim: Království je jako toto:
"V království nejsou žádné nemoci a choroby, v království jsou lidé svobodní, požehnání, prosperují,
slouží ostatním, Království je dobré a v Království je život. A v Království lidé slouží jeden druhému, není
to o tom být šéf, je to o tom, že vidíš, kolika lidem můžeš sloužit." Oni to nechápali.. Proč? Protože to
byl úplný opak přirozené (tělesné) mysli. Přirozená mysl je: "Vylez na nejvyšší příčku žebříku, aby ti lidé
sloužili." Ale Ježíš řekl, v Království to tak není. Takže když to s nimi sdílel, oni to nechápali. Proto
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po svém vzkříšení musel zůstat kolem 40 dní a sdílet s nimi věci Království a vysvětlovat jim, co proroci
o Něm řekli v Písmu. A začal jim vysvětlovat (rozvádět) ty věci. Jakmile byli znovuzrození, tak tomu
začali rozumět. Jakmile se znovuzrodili, měli Ducha Božího, tak mohli rozumět věcem ducha Božího.

Takže prvně musíme rozumět tomu, že to, o čem se budeme zde bavit tento týden, budou věci, které

1) už víte [v duchu] - když vás Bůh znovu-stvořil, znovustvořil vašeho ducha jako živého, dokonalého
a kompletního v Něm. Během tohoto týdne projdeme mnoho Písma a já se odvažuji říct, že budete
překvapení tím, kdo jste. A jak se to naučíte/zjistíte, to udělá takovou změnu ve vašich životech, že
všechno se stane lehčím. Modlení se za nemocné, pomáhání lidem bude snazší, pomoct někomu
finančně bude snazší - protože poznáte, co už máte. Věc, kterou byste si měli zapamatovat, že "jste
nové stvoření, váš duch je dokonalý a úplný v Kristu." Každý problém, který máte, vzpomínku, pokaždé
když mluvíte "Ano to jsem zkoušel už předtím a nefungovalo to" - to všechno je z vaší mysli, která ještě
nebyla obnovena. Jedna z věcí, o které se budeme taky bavit časem, nebudu teď o ní moc mluvit, ale
pochopíte to. V mém dětství jsem měl spoustu nehod, věci, které později měly vést k dalšímu léčení,
ale {díky Bohu že jsem nebyl v církvi, kde by mě krmili lžemi a psychologii, ale pravdou Božího slova}
- místo toho, abych do církve přišel kvůli svým problémům, šel jsem tam s myšlenkou "Potřebují vědět,
kdo jsem", protože jsem ani nevěděl, kdo jsem tehdy. Věděl jsem, že když jsem se znovuzrodil, tak se
něco stalo a chtěl jsem poznat toho nového člověka, který byl znovuzrozen raději, než se vracet
do minulosti, k vytahování vzpomínek z dětství, zkoušení dostat nějaké vnitřní uzdravení a emoční
uzdravení. Místo toho jsem se tím vůbec nezabýval a zabýval jsem se tímto Slovem a začal jsem
nacházet, kdo jsem v Kristu, protože jsem si uvědomoval, že ta osoba které to všechno bylo uděláno
[ty věci z dětství apod.] už nadále neexistuje. Proč bych chtěl studovat něco o někom, který už není?
Který nebyl v ničem dobrý, nic dobrého na něm nebylo a vše co měl byly špatné vzpomínky? Proč bych
to dělal? Takže sem tam šel s tím "poznat, kdo jsem" a začal jsem si obnovovat svoji mysl Božím
Slovem a víte co? - Nikdy jsem se nemusel vracet a vytahovat nějaké vzpomínky z dětství nebo něco
jiného. Co je na tom skvělé? - Pamatuji si ty věci? Samozřejmě, nemám moje vzpomínky vyblokované,
ale raději jsem se zabýval tím "Přišel, aby uzdravil zlomená srdce". Bez toho, abych se zaměřoval
na rozbitost, jsem se zaměřil na to kdo Ježíš byl, na to co udělal pro mě ve své smrti, pohřbu
a vzkříšení a díky tomu jsem začal chodit víc a víc jako nové stvoření. Teď se můžu podívat zpět,
dokonce i na to jak zemřela moje dcera.. Když se to stalo, ovšem že to bylo srdcervoucí, ale teď, když
jezdím po světě a mluvím o tom, není s tím spojené žádné zranění. I teď o výročí jejího úmrtí - není tam
žádné zranění, žádná bolest, je to jako čtení knihy o něčem, co se stalo někomu jinému. I teď, když se
dívám zpět do dětství a vidím ty věci, kvůli kterým by byli lidé teď na terapii, tak je to úžasné - jako bych
stál vně těch věcí a viděl je z pohledu třetí osoby. A není tam žádná bolest, nemám žádné překážky ke
svým rodičům, ve skutečnosti mi to dovoluje je vidět s milostí. Říct "podívej se, co oni nevěděli v té
době, podívej se na to, čím procházeli a jak zlomení byli." Takže vám říkám - nepotřebujete jít do sebe
a vytahovat všechnu svou minulost, abyste ji vyřešili. Když jste byli malí a měli jste nějakou odřeninu,
pamatujete, jak to svědilo, když se to začalo hojit? A vy jste si to začali škrábat -co vám maminka
říkala? - "Nesahej si na to nebo se to nikdy neuzdraví." Pamatujete? Je úžasné, jak moudré naše
matky byly :) Jen pokud bychom se to tak naučili.. Když vyrosteme co děláme? Musíme jít zpět do naší
minulosti a hrabat se v ní.. "Ještě jsem zapomněl toto a tamto" - ne nezapomněl vždyť to nejsi ani ty
:O Tys nebyl znovuzrozen přímo z lůna své matky, to se stalo až někdy potom. Zjisti, kdo jsi teď, ne kdo
jsi byl tehdy. Zapomeňte na minulost - Filipským 3:14 [zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se
k tomu, co je přede mnou. V 14 Ženu se k cíli...].

Je to úžasné - jaká svoboda přichází jen když začnete číst Písmo. Amen.
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Lekce 2a
Půjdeme to Ef 4 11

Jsou věci, které si musíme prvně vyřešit, jinak se nedostaneme moc daleko.

V 11 .. V 13 Nám říká, jak dlouho zde budeme mít tuto pětinásobnou službu. {V řečtině se uvádí
"pastoři, kteří jsou také učitelé". Všude jinde se pastoři uvádí převážně jako kazatelé - máte schopnost
učit a máte pastýřskou zodpovědnost. Nebudu se tím víc zabývat - technicky jsou to čtyři, ale obecně
se to nazývá pětinásobná služba, takže budu používat tento termín.}

V 13 - tato služba bude, dokud nepřijdeme k jednotě víry a poznání a to slovo "poznání" tam znamená
kompletní, plnou prožitou známost - Jinými slovy nepůjdete na seminář, abyste ji získali, ale prožijete ji
- budete vyučeni a pak to prožijete. Takže dokud to neprožijete, tak to není to poznání, o kterém se zde
mluví. Musí být zkušenost, kdy to prožijete. To se nazývá slyšení a dělání Božího Slova. My vám
můžeme pomoci s tou části - můžeme se s vámi sdílet, učit vás, ale v určitém bodě se budete muset
rozhodnout začít to žít a vstupovat do toho. To je část, kdy lidi často "ztratíme". Aneb hodně lidí chtějí
být posluchači, přijít, poslechnout si seminář a chtějí chodit v neděli do církve a sedět tam a být
vyučování a myslet si že rostou. Víte o tom, ale neznáte to. Neznáte to, dokud to neděláte. Dokud to
neděláte, pouze o tom víte. Takže, pokud to máte vědět, ne jen vědět o tom, tak se budete muset
skutečně rozhodnout, že začnete žít to, co se učíte. Uvést to do praxe. Nejlepší by bylo, pokud byste to
uvedli do praxe hned teď, protože udělat to rozhodnutí ve vřavě bitvy, kdy na vás řve nepřítel
kvůli nějaké situaci, to je špatný čas na to udělat rozhodnutí, že to začnete žít. Udělejte to rozhodnutí
teď, začnete to žít teď jak nejvíc můžete - jinými slovy začnete to říkat, dělat, vyznávat: "toto je kdo já
jsem, toto je pravda o tom kdo jsem" - a potom, když se stane situace a jste uprostřed boje, tak už jste
začali, takže to je čas na to, abyste to aplikovali(dělali). Pokud budete čekat až do bitvy, tak to není
žádná sranda a většinou to rozhodnutí neuděláte.

Jak můžete obvykle poznat ten rozdíl? - Člověk, který se již rozhodl toto žít, tak uprostřed bitvy jim
mohou pomáhat ostatní lidé, ale jejich první instinkt není "běžet za někým", ale je víc jako "Kristus je
ve mně. Takže to můžeme zvládnout". Poslouchejte, vaše dostatečnost není z vás. Vaše dostatečnost
je z Krista. Přestaňte myslet i na svou víru, protože vaše víra může selhat. Ale i když vaše víra selže
- On je věrný. Vím že to zní divně, ale "Mějte víc víry v Boha a v jeho dobrotu, než máte ve vlastní víru".
Tohle je o víře, protože bez víry je nemožné se líbit Bohu, takže bychom měli mít víru. Ale nepřemýšlejte
o víře jako o způsobu, kterým dostáváte věci od Boha a obzvláště nepřemýšlejte o své víře způsobem
"Pokud nebudu mít dost víry, tak mi Bůh nepomůže." Tak nepřemýšlejte. Dokud takto přemýšlíte, tak
jste udělali z křesťanství humanizmus. Protože najednou je to vše zpátky na mně a je to o tom "já
zvládnu".. ale křesťanství není humanizmus. Křesťanství je nadpřirozené (divine). Mějte víru v Boha,
důvěřujte Mu, důvěřujte v Jeho dobrotu, podívejte se na všechno co udělal - dal Ježíše - nedal-li by nám
s Ním všech věcí? Nepřemýšlejte způsobem "Pokud budu mít dost víry, mohu toho dosáhnout.. Pokud
budu mít dost víry, Bůh to může udělat/dát mi to". Běžte dál (za to). Víra odpočívá. Víra má
"odpočívajícího Boha". Naše víra v Boha není "věc" (v tom smyslu), ale my jsme ve Víře - ve Víře Ježíše
Krista, jsme v Něm a naše víra je v Něj a v Jeho dobrotu. Ve fakt, že my jsme si nemohli pomoct a On
nám pomohl. Přestaňte myslet na sebe.. Když chodím sloužit nemocným, říkám vám, že moje víra - to
zda mám víru že to zvládnu - to už mě nikdy ani nenapadne. A když jsem na to přestal myslet, začali
jsme mít lepší výsledky.

Takže ani nepřemýšlejte z hlediska vaší víry a obzvláště z hlediska "Mám dostatek víry to udělat?" To
mě rmoutí. A vím, že to rmoutí Boží srdce. Když slyším křesťany, jak říkají "Potřebují pomoct, protože si
nemyslím, že mám dost víry, abych to udělal sám". Rozumím co myslíte - potřebujete pomoct - to je
proč je tu tělo Kristovo. Jsme tu abychom pomáhali. Ale když slyším někoho říkat "Nemyslím že mám
sám víru na to, aby se to stalo" - nemluvíte o sobě, ale ponižujete Boha, protože říkáte {musíte rozumět
,co víra je - je to prostě a jednoduše důvěra, plné spolehnutí se na Něj. Není to věc jako peníze. Vím že
se to tak vyučovalo a používalo se to jako ilustrace. Ale víra nejsou peníze, není to platidlo které
vyměníte za "xyz"- rozumíte? Naše víra je v Boha. Není to věc, kdy řekneme "Dobře Bože, mám tolikhle
víry, co za to můžu dostat". To není ono.. "Pokud bys měl jen trochu víc víry, mohl jsi dostat toto, takhle
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dostaneš jen toto" - to není Bůh. Amen?} Naše víra je v Něj, to se počítá - není to "naše" víra, co se
počítá, je to "v Koho" věříme, to se počítá. Naše víra je v Boha, v Jeho dobrotu.

Před nějakým časem jsem byl v jižní Africe a hodně jsem používal termín "toto poselství" a používal
jsem to hodně, protože vím, co tím myslím. Lidé se ptali - když říkáš "toto poselství" co tím myslíš?
- Protože my bychom měli přece studovat Bibli? - Ano TO je to co myslím :), ale každá skupina má
"zprávu (poselství)" a proto jsou cedule na dveřích církví, to vám říká, jakou zprávu mají oni . A bylo by
dobře, kdyby tam bylo jen Bible.. Ale každá církev, která má jmenovku říká, že věří Bibli a když se tam
podíváte, tak zjistíte, že ne vždycky věří Bibli. A čestně, pokud by všechny církve věřili alespoň jejich
vyznání víry, bylo by to úžasné. Takže když jsem říkal "toto poselství", myslel jsem tím poselství
evangelia. Ale opět musíme být konkrétní, protože to říká každý. Takže musíte si vyslechnout tu zprávu,
abyste věděli o čem je vlastně řeč. Ale apoštol Jan řekl - 1 Jan 1:5 - toto je ta zpráva(zvěst), kterou jste
slyšeli od počátku - že "Bůh je světlo a není v něm žádné tmy". A já sem si říkal ano, tohle je naše
zpráva. Uvědomujete si že mnoho skupin ne-li většina učí, že ne jen že Bůh ani není světlo a není v něm
tmy, ale učí, že temnota je Boží vůle :O - "Rakovina ? Umíráš na rakovinu? To je Boží vůle.." Vidíte,
kam mířím? To je temnota. Pokud to je v Bohu, pak Bůh není světlo, protože to je temnota. Takže
pokud je světlo a není v něm žádná temnota ani stín posunu - pokud si to uvědomíte, tak vám dojde, že
Bůh je dobrý. Je vždycky dobrý. Nemá nic špatného. Nedělá zlé věci. On může otočit každou situaci.
Lidé říkají "Bůh si to použil" - NE, nepoužil, ty ses dostal do místa, kdy ses otočil. Neříkej ,že Bůh to
použil, aby tě otočil. Tys to použil, aby ses otočil. Bůh tam byl stejný po celou dobu, mohl ses otočit
kdykoliv a On neříkal "já ho budu srážet, dokud se neotočí" - protože pokud toto je Bůh, tak pokud se
najde někdo "kdo se neotočí a Bůh to s ním neudělá(nezvládne)", tak pak to dělá z Boha přijímače
osob.

Musíme si uvědomit, že "Bůh je světlo a není v Něm žádné tmy" a to je to, co učíme. A v Kapitole 3 Jan
říká "toto je zpráva co jste slyšeli od nás - to je ta zpráva, co jste slyšeli od počátku, že máte milovat
jeden druhého." - Začal jsem si uvědomovat, že to je JGLM zpráva. 1)Bůh je světlo a není v něm žádné
tmy 2) Milujte jedni druhé.

Pokud milujete jedni druhé, milujte Boha celou svou myslí duší a silou a svého bližního jako sebe
samého - děláme ostatním to, co chceme aby dělali nám. Takto milujeme. Bůh je světlo, je dobrý,
proto potřebujete všechnu tu temnotu odstranit. Člověk vnáší temnotu - nepřítel ji přináší skrze člověka
- přes tradice a podobné věci a vykresluje to Boha, jako kdyby v Něm byla temnota. Takže musíte
odstranit všechnu tu temnotu, co jste byli učeni, že je v Bohu. Ale jakmile si uvědomíte, že Bůh je dobrý
a že je světlo a není v Něm žádné tmy, najednou je zde svoboda. Protože teď se na Něj začnete dívat
a víte, že problémy od Něj nepřichází, víte že odpovědi přichází od Něj, víte že tam je neustále. Slyším
lidi neustále říkat "Co myslíš? Možná toto možná toto? Možná je Bůh uzdraví a vysvobodí až něco
udělají" - NE, to by byla temnota. Není to o tom, co Bůh udělá nebo neudělá, je to o tom, co ty uděláš
nebo neuděláš. Co ty svážeš na zemi bude svázáno na nebi, co TY rozvážeš na zemi je rozvázáno
na nebi. "Ale proč tohle Bůh dopustil?" Ne, proč TY jsi to dopustil :O Rozumíte? Bůh je světlo, nepřítel
temnota, jednoduché. Církev obzvláště od 60tých let byla infiltrována východním náboženstvím. - Jing
Jang - znak půlka je bílá půlka je černá - a hlásá to, že v každém dobru je nějaké zlo a v každém zlu
nějaké dobro. Ale to není Bible :O To je východní filosofie. A infiltrovalo to církev. To důvod, proč lidí
zkouší říkat - "Ale víš bylo něco dobrého na té rakovině, protože mě to opravdu přinutilo hledat Boha.."-
NE, jen jsi byl tvrdohlavý až do bodu, do kterého ses musel dostat, než by ses k Bohu obrátil.
Rozumíte? Musíme eliminovat temnotu, kterou církev dala na Boha. Takže když přijdu do nemocniční
místnosti, nebo jsem zavolán, abych šel k někomu domů nebo tak, tak ta myšlenka zda "má Bůh něco
společného s tou situací?" mě ani nenapadne, ani myšlenka zda "mám dost víry, abych to udělal?", to
mě taky ani nenapadne. Bůh je tak dobrý, tak čistý a díky tomu je tak mocný, že jediné, co musím
udělat, je jít tam a nechat ho zářit, prostě Ho uvolnit (let Him out) .

Vůle je kombinovaná oblast mezi duší a duchem, takže musíte si nastavit svou vůli - dokud se
nerozhodnete dát svou vůli Bohu, tak vás nemůže ani zachránit - tj. dokud mu nepoddáte svoji vůli. Dr.
Sumrall říkal "Vaše mysl je největší potenciální síla ve vesmíru". Díky tomu, když jdete do situace,
musíte být schopni přijmout fakt, že Bůh je ve vás a že pokud Bůh se dotkne situace, bude to
přes/skrze vás. Neříkám, že nepřijde třeba i skrze jiné lidí, ale na to se nemůžete spolehnout, protože
potřebujete mít všechny tyhle myšlenky odebrány, všechnu temnotu odebránu, všechno to myšlení jako
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že "Bůh mě asi nechce uzdravit tímto způsobem, chce to udělat jiným" - Ne, On už řekl co chce udělat.
Všechno se to vrací k obnovování mysli - jak si obnovuješ mysl, dostaneš ven všechnu temnotu,
všechny lidské tradice, všechny situace, kdy lidé mluví o Bohu tak nebo onak...

Je dobrá kniha God At War [Bůh ve válce], kterou napsal Gregory A. Boyd. Jde do těchto aspektů
a vypichuje jeden fakt - lidé mají něco jako "obranný mechanizmus". Ilustrace, kterou uvádí, je z 2.
světové války o dívce, kterou věznili nacisti. Podle záznamu "vysoký" nacistický důstojník procházel
řadu vězňů a viděl tuto dívku, která měla nádherné oči. On byl učarován tím, jaké měla nádherné oči.
Pak ji nechal vyvést z řady, poslal ji "kamsi" a tam jí ty oči odstranili... {Mladá dívka... Když jsem to četl,
měl jsem tu samou reakci, je to něco hrozného. Aby toto někdo mohl udělat, musel být zřejmě posedlý
démonem - ale vybrali si že budou. To, že jste posedlí démonem, z vás nesundá vaší zodpovědnost,
pořád máte volbu pokaždé poslechnout a nebo neposlechnout ďábla.} V tom koncentračním táboře se
to rozneslo a v lidskosti je určitý obranný mechanizmus, kvůli kterému lidi začali říkat "Bůh musí mít
plán. Nevidíme všechno. Bůh má svou skrytou vůli. Neznáme Boží vůli "... a všechny takové řeči "Bůh
musel mít plán pro tuto mladou dívku" a říkali "Bůh o tomto ví, měl pro to plán ". {BRRRR} Toto vzali
u Augustina - ten říkal, že Bůh má tajnou vůli, kterou nemůžeme znát a jen naslepo jdeme do tmy
a snažíme se přijít na to, jaká je Boží vůle a občas o ni zakopneme, ale většinu času nemáme ani páru
o tom, jaká je Jeho vůle. - Všechno co apoštol Pavel říká to popírá. Pavel mluvil o tajemstvích, která
byla skrytá od počátku, ale říká, že teď jsou zjevená a že ty tajemství, které jim mluví jsou Boží
moudrost, že to není lidské učení, ale v tom co učí Duch Svatý. (1 Kor 2:13) Problém je, že v církvi jsme
nerozlišovali mezi tělesným a duchovním člověkem a naneštěstí většina lidí, kteří učili za ty roky, to
dělali bez obnovené mysli.

Mysl se obnovuje po částech. - Když jste slyšeli o spáse a že Ježíš pro vás umřel - do míry toho, jak
tomu rozumíte a vstoupíte do toho, je obnovena vaše mysl. Jakmile to přijmete a víte o tom pravdu,
kterou jste uznali a přijali - tak to je kousek vaší mysli, který byl obnoven. A dobrá věc je, že ve většině
případů to tak zůstane. Je i způsob jak se vrátit.. Krásné na tom je, že jak jste šli dál, tak vaše mysl
byla obnovena do skutečnosti že Bůh uzdravuje. Nebo pro hodně z vás ten další krok byl křest Duchem
- vaše mysl byla obnovena do pravdy křtu Duchem nebo alespoň do bodu, kdy jste tomu rozuměli,
a začali to prožívat. Pak jste se možná dostali do bodu, kdy jste slyšeli, že Bůh chce uzdravovat..
"Cože? To nepominulo? To je i pro dnešní dobu?" - a další kousek vaší mysli byl obnoven podle toho.
Ale protože vaše mysl byla obnovena ke skutečnosti, že Bůh uzdravuje, to neznamená, že vaše mysl
byla obnovena k pravdě o uzdravení, k úplně pravdě. Rozumíte? Stejně jako když jste uvěřili, tak vaše
mysl nebyla obnovena do pravdy o spáse, protože většina lidí nepřestala hřešit. Jdou vpřed a zpět.
Obnovená mysl vytváří stabilitu. Takže dokud jste v tom, že jste jednou nahoře, jednou dole, jdete
vpřed a pak couváte, vaše mysl není obnovena. Víte o tom, ale neznáte to. Obnovení mysli je to, když
začnete žít pravdu Božího Slova a cokoliv se naučíte, tak to žijete a jste v tom pevní. Jsou postoje
v mém životě a Písmu, ze kterých nemůžu couvnout. Proč? Protože jsem si je ověřil, je to pravda,
fakt/skutečnost a není to že bych to jen četl, ale já jsem podle toho jednal a ověřil jsem si to a žil jsem
to. A čím víc jsem to žil, tím víc v tom byla moje mysl pevnější(stálá) - můj duch byl již pevný (solid). Můj
duch je hotový/dokončený (it's done),je obnovený, znovustvořený, dokonalý a kompletní.

Tok Ducha Božího jde z vašeho ducha, přes vaši duši a většinou je aktivní skrze vaše tělo v nějaké
podobě. Čím více je vaše mysl obnovena, tím více tok ducha může proudit přes vás a z vás. Pokud
máte někoho, kdo je znovu narozený, ale jejich mysl není obnovena k ničemu, stěží k prožitku
znovuzrození, tak uvidíte člověka, jehož život vypadá skoro úplně stejně, jako byl před jeho
znovuzrozením - dělá ty samé chyby, nahoru dolů, hřeší, sklouzává zpět (vrací se k hříchu)..

Když mluvím o obnovení mysli, tak tím myslím: "srovnávání vašeho myšlení a vašich myšlenkových
pochodů s Božím Slovem a vaším duchem" (aby to bylo v souladu se Slovem a Duchem)

{pojďme se na to podívat}

EF 4 13 ... - jak jsem již říkal, toto nemluví o tom, že budeme vědět, že Ježíš je syn Boží, toto bylo
napsáno církvi. Lidé v církvi jsou již znovuzrození a ví, že Ježíš je Syn Boží, takže to by nebylo nějaké
překvapivé poznání. Říká to, že budete mít plnou zkušenost poznání (full experiential knowledge) toho,
co Boží Syn Ježíš zná/ví (knows) . Řeknete "to je ale přece nemožné" - NE. 1 Kor 2 16 - o nás říká, že
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máme mysl Kristovu. Musíte se do toho podívat, protože říká "kdo poznal Pánovu mysl, aby ho poučil"
- to je Stará smlouva a pak to změní a říká "ano, to byla pravda pod starou smlouvou", ale my máme
mysl Kristovu. Všimněte si slovo "MÁME" je stálý přítomný čas. Máme tuto mysl Kristovu. "A kde ji
máme?" - Ne ve vaší hlavě, protože pokud byste ji měli tam, tak nepotřebujete, aby vaše mysl byla
obnovována. Ta mysl je mysl ducha a máte tu mysl Kristovu ve svém duchu. Právě teď ve svém srdci
- svém duchovním člověku - víte všechno, co Ježíš ví. Jste dokonalí a úplní (kompletní) v Něm. Amen?
To důvod, proč jak rostete a začínáte vypadat víc jako Ježíš, vaše mysl bude víc v souladu (a vaše tělo
to bude následovat) s vaším duchem. Pavel říká v modlitbě "znovu vás v bolestech rodím, dokud
Kristus nebude zformován ve vás". On nemluví o tom, aby byl vytvořen uvnitř vás, protože Ježíš byl
"narozen" a zformován ve vás a vy jste kompletní v Něm, ALE musíte vyrůst. V 13 - budete mít tu
znalost, kterou Kristus měl a budete ji žít a prožívat. - to je účel pětinásobně služby - abyste
dospěli/vyrostli. Účel této služby je "Způsobit, abyste věděli a dělali co Ježíš věděl a dělal." Je to
dostatečně jednoduché? Sledujte: - vyrostete do tohoto dokonalého člověka, a teď vám řekne, kdo ten
dokonalý a dospělý člověk je - do plné postavy Krista. Jinými slovy - nejste dospělí.

V církvi jsme naneštěstí měli to, že když jsme nežili podle Biblických standardů, tak jsme si začali
ustanovovat naše vlastní standardy a začali jsme jim dávat naše vlastní definice/názvy. A začali jsme
mluvit o těchto definicích a začali jsme je hledat/následovat a drželi Krista odděleně a byli jsme
spokojeni s tím, že nejsme jako On.

{Kolik z vás jste slyšeli moje svědectví? Byl jsem zapleten v bojových uměních... Už to dávno nedělám,
nezaplétám se do toho, varuji se toho. Miloval jsem to příliš mnoho - byl to můj bůh. A když jsem se
z toho odešel, tak jsem prošel obdobím osvobozování, kdy během 27 dnů ze mě vyšlo 22 duchů.
Žádný křesťan nemá nic do činění s bojovými uměními. Lidé říkají "ale já učím křesťanská bojová
umění" - neexistuje nic takového. Není žádné bojové umění, které ukazuje ducha Kristova. Jsou ale jiná
bojová umění - falešná evangelia, které vám dávají falešný pokoj, vše co vám dávají je
padělek/napodobenina falešný - falešný pokoj, falešná jistota (která má být vírou v Boha, ale skončí
jako sebedůvěra). Takže s tím/tam nemáte co dělat (So u have no bussiness there) . Říkám to pro to
- budu o tom teď chvíli mluvit.

Když jsem byl v bojových uměních, tak mě vždy zaráželo, že nikdo, kdo byl učitel přímo pod jedním
mistrem, nedokázal vyprodukovat někoho, jako byl ten mistr - nikdo. Takže jsem si říkal, pokud toto je
co učil a trénoval, tak bych přece měl být tak dobrý jako je on ne? [možná by to mohlo být nějakým
geneticky nedostatkem, ale věřte mi, že to co lidé nazývají "genetická indispozice" se dá nahradit
tréninkem - můžete své tělo vytrénovat, aby dělalo téměř cokoliv.] Kvůli tomu jsem se zabýval tím, co
měl ten mistr a co nepřevzali jeho studenti - byly to základy nějakého bojového umění a když sem se
jim začal věnovat, tak se moje schopnosti mnohokrát zvětšily. Proč to říkám - pokud je účelem
pětinásobné služby, aby církev vyrostla do plnosti Krista, tak potom, to co tato pětinásobná služba učí,
by mělo reprodukovat Ježíše. :O A protože to nevidíme, že by se tak dělo, tak zřejmě to co se učí/učilo,
není ta odpověď. Neříkám, že lidé nejsou zachráněni, nemluvím o vašem zachránění. Spasení ne že by
nebylo důležité, ale je to To, díky čemu "vstoupíte". Je to o Tom, co děláte potom - obnova mysli.

Teď poslouchejte pozorně: To, čím se budeme zabývat tento týden,| jak jsem říkal, že učíme DHT,
a další věci - to jsou jakoby paprsky, které vychází že středu kola, ale toto [Nové stvoření] je ten
střed | toto je střed, ze kterého vše vychází. Všechno - uzdravení, finance, vysvobození, cokoliv vás
nápadně vychází z tohoto. To čím se budeme zabývat - netuším, kam bychom mohli jít po tom (čím
bychom se ještě mohli zabývat (ve smyslu něčím větším)). Toto je to, co učil Pavel, co říká Bible, to co
říkal Ježíš že jim nemůže říct, ale Pavlovi to ukázal - že to je potřeba dostat do církve, aby mohli být
jako On. Nemluvím o tomto, jako by to byla třídenní záležitost. To, co zde udělám je, že vás nasměruji
správným směrem - jako v DHT - kdy vás dostanu na cestu, a to na čem záleží je, co budete dělat,
když odsud odejdete. - To není konec ale začátek. Pokud odsud po třech dnech odejdete a budete
říkat "Hm to bylo zajímavé, nudné, nebo jak to nazvete... Podívejme se jaký seminář bude příští týden..
Prorocké slovo? Hm asi půjdu zkusit své štěstí..." - rozumíte co říkám? V určitém bodě - Pavel říká, že
lidé se neustále učili a nikdy nepřišli k poznání pravdy - a pokud někdy byla doba kdy to platí, pak to je
dnes. Máte semináře a učení neustále, máte knihy a všechno možné, můžete si na internetu najít šílené
věci. A je to zajímavé, protože nejlepší učitelé ve světě, kteří plní stadióny, kteří dělají všechny ty věci, to
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vždy vztahují na nějaké pomazání. V církvi dal Ježíš Pavlovi učení a řekl Toto je to tajemství, které bylo
skryté, ale nyní je zjevené. Ale církev začala zdůrazňovat "bohoslužbu", přijďte na bohoslužbu, prožijte
něco, co by vás mělo nějakým způsobem proměnit. Ale Bible nikde neříká, že prožitek vás promění
:O Bible říká, že jste proměňováni obnovováním své mysli, které se nemůže stát na bohoslužbě.
Nemůže se stát - je to nemožné, aby se obnovovala vaše mysl na bohoslužbě. Takže my můžeme
otočit váš pohled správným směrem, ale dokud to nezačnete žít, tak mysl není obnovována. Takže
v určitém bodě musíte skončit s "učením se" a přijít k poznání pravdy - jinými slovy vyřešit si to. (settle
it) .

Říkám vám - to, co zde budu učit tento týden, o tom jsem absolutně přesvědčen, že toto je to poznání,
ke kterému potřebujete dospět, protože toto je to, o čem Pavel mluví. Jakmile začnete toto [nové
stvoření] chápat, tak to bude jako kdybyste si šli koupit nové auto a protože se tak moc těšíte, až
v něm pojedete, tak zaplatíte a hned odejedete a ani nebudete poslouchat toho prodejce, který se
bude snažit vám ještě říct, co všechno to auto umí... A budete ho řídit 10 let a postupně zjišťovat - Jé
má to rádio. A řídili jste to 10 let bez rádia.. Jé to má klimatizaci? :D wow tahle kára je opravdu
nadupaná. Zmáčknu tlačítko a hýbají se sedačky :O .. Vidíte kam tím mířím? To je to co, udělala církev:
"Jsme zachráněni boom pojďme "slavit" je to super, jsem svobodný od hříchu". Ale protože
neobnovujete svou mysl, tak se vracíte ke starým zvykům a ten starý člověk - on je sice mrtvý, ale vy
stále myslíte jako on a díky tomu se vracíte - jak Bible říká "jako pes ke svým zvratkům". A procházíte
těmi nahoře a dole stavy a nevíte, co bylo zajištěno. Ale pokud půjdete do Božího slova, a zjistíte co
říkal Pavel - "poslouchejte tohle jste, když jste se znovuzrodili ..." Ano, je super, že jste se znovuzrodili,
ale poslouchejte co s tím přišlo: Odpuštění hříchu (ano to si pište :), ale jak se píše v Žalmu 103
- a nezapomínej na vše co vykonal - odpuštění, uzdravení... to pokračuje - říká nám nezapomeňte
na všechny tyto výhody = nezapomínejte ani na jednu z nich" - ale to jsme udělali.

Máme církve, které hlásají "Jsi zachráněn? - To je skvělé, to je vše co potřebuješ, víc už není.
Poběžme.." - A co uzdravení? Ne, to bylo dobré jen pro Ježíše, ale ne pro nás, to přestalo. Co křest
Duchem? - To bylo v těch dobách, z toho už jsme se dostali, tím se netrapte. A nebo: "měli byste to
mít, ale nijak vás to dnes neovlivní. " Je taková spousta věcí, které jen tak přijímáme a nevíme, co
přišlo se spásou. Přiznávám, když jste spasení je to úžasné, ale to co budeme studovat tento týden je
to, co přišlo s tím. - Posvěcení: oddělení od toho co není svaté k tomu co je svaté. Byli jsme odděleni
v duchu, ale pokud to nevíte, tak budete žít v tom starém, dokud vaše mysl nebude obnovena k tomu
že jste oddělení. Potom, když někdo přijde a řekne - pojďme se opít - vaše reakce je.. "Hm proč bych
to vlastně dělal? Takový přece já (nové stvoření) nejsem." - Proč? Protože jste poznali, kdo opravdu
jste. A úplně stejná věc je, když vám řeknou - "máte rakovinu" - cože? já (nové stvoření) nemůžu mít
rakovinu. - Proč? Protože On mi odpustil všechny provinění a uzdravil všechny moje nemoci. A pak,
když udělají další test a nic tam nenajdou, řeknou že se spletli..

{měli jsme nedávno jedno svědectví, kdy lékař řekl "nemohla to být rakovinový nádor, protože ty
nezmizí a tento zmizel".. zajímavé převrácené myšlení.. To je jen pro popření Boží moci. Ale musíme si
uvědomit, že doktoři mohou udělat chybu, stroje mohou udělat chybu. Je to zábavné, protože oni
řeknou "Nemohli jste mít rakovinu" po té co jste uzdraveni - Udělali jsme další test a zde nemáte
rakovinu, takže jsme udělali chybu a rakovinu jste nikdy neměli. Je to po té co se za vás modlili. Proč
nebylo jasné, že to rakovina není už když jste dostali první zprávu? Proč byste věřili tomuhle víc než
tomu prvnímu? Vidíte kam mířím? V určitém bodě si budete muset rozhodnout že "Dostanete to, čemu
věříte".

To, co žijete právě teď, vaše úroveň chození s Bohem, míra požehnání v tomto okamžiku je to, čemu
právě věříte. Pokud věříte na to, že můžete onemocnět a uzdravit se, onemocnět a uzdravit se
- hádejte co budete .. nemocní, zdraví, nemocní, zdraví. Ale jakmile budete věřit tomu, že nepřítel se
vás nemůže dotknout, nemůže vás učinit nemocnými, nemůže to na vás hodit, tak hádejte co - začnete
žít v Božském zdraví a nepřítel na vás s nemoci nemůže přijít :O - to je lepší fáze vývoje ne?} To platí
i pro HIV - pokud budete věřit, že to můžete dostat - pokud věříte na onemocnění/uzdravení (getting
sick/well) , tak byste mohli onemocnět a dostat to. Můžete se dostat do kontaktu s lidmi s HIV
a můžete váhat se za ně modlit - budete se modlit z dálky, protože se nechcete dostat moc blízko.
Proč? Protože věříte na onemocnění/uzdravení. Ale pokud věříte v ochranu, tak nemáte žádný problém
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s tím brát jejich děti do náruče i když hoří horečkou a potí se a nemáte žádný problém s tím je políbit
na čelo. Víte, že to je bláznivé, ale ty děti jsou prostě tak roztomilé, že si nemůžete pomoct. Musíte si
uvědomit, že ten Duch co je ve vás chce ven a to do takové míry, že místo toho, abyste ho pustili ven
jako pramínek tak ho necháte proudit ven ve všech směrech. A pokud se toto děje, tak hádejte co
- není nic, co by se mohlo dostat dovnitř, protože ten proud je tak silný. To je to o čem budeme mluvit
tento týden. Boží život. Tento život bude ve vás pramenem k věčnému životu [Jan 14:4]. Takoví bychom
měli být. Vím, že mnozí z vás nedávno zažili povodně, ale pokud byste to na chvíli dokázali obrátit
v dobro ve smyslu - když jste viděli ty vody, tak nic jim nemohlo obstát - i domy to bralo ze základů.
Pokud byste jen mysleli o Božím Duchu takto - a to je ten Duch, který žije ve vás. Co je v tomto vesmíru
silnější, než uvolněný Duch Boží ? A namísto zabíjení - kdokoliv se Ho dotkne bude uzdravený? To je
to, kdo jste a proč potřebujete mít obnovenou svoji mysl, protože takto normálně nepřemýšlíte.
Přemýšlíte v mezích "Ó Otče prosím dotkni se [někoho]..." - Ne, pokud se ho dotkne, pak to
bude/přijde skrze vás. "Z vašeho nitra poplynou řeky živé vody" - z vašeho nitra, ne z nebe :O (a to řekl
o Duchu Božím, který ještě nebyl dán - ale teď už je!) Takže teď máme ty řeky ducha vytékající ven.
O tomto mluvíme, když v církvi říkáme pojmy jako život v hojnosti "Ó Ježíš přišel, abys měl život
v hojnosti" - Ne, to neudělal, On to nikdy neřekl (jak jste mohli slyšet na DHT) On řekl: Přišel jsem,
abych vám dal Život a Toho [života] hojnost :O Jak už jsem říkal - drogoví dealeři mají život v hojnosti
mají všechno - auta, domy, šperky a všechny věci - to je život v hojnosti, ale ani jeden drogový dealer
nemá hojnost Života. - To je to co máme my, to je pouze pro Boží lid, pouze lid Boží má Život v takové
hojnosti, že nejen že ho máte dost pro sebe, aby vám bylo dobře (to keep you well) , ale máte
přebytek, který můžete dát ostatním, aby byli vysvobozeni a "bylo jim dobře" (to set them free and well)
.
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Lekce 2b
Toto jste v Kristu. [viz předchozí část o životě]

Máme zde hodně Písma, které potřebujeme projít, ale to je to krásné na tomto semináři - nedělám si
žádnou iluzi, že bychom je prošli všechny, protože celá Nová Smlouva zvláště od Římanům dál, je celá
o tom, o čem mluvím. Takže to prostě nemůžeme stihnout a nemůžu vám dát všechny ty místa, ale ten
základ je velmi jednoduchý. A tomu se budeme vzápětí věnovat. Nejlepší, jak se dostat do těchto věcí,
je vzít jednu knihu po druhé. Začít v Ef, a všímat si všech míst, které říkají "v Něm" "v kterém" "jehož"
"s kterým" , "v Kristu" "s Kristem", všechno, kde se vyskytují ty slova [v, skrze, jímž, kdo] (IN oF By who)
, si podtrhejte a pak čtete ty Písma a budete vidět, co Ježíš udělal pro vás. A říká vám to, co máte.
Potřebujete to vzít a číst to takto "Toto mám, toto jsem a mám/jsem to teď. Nebudu to někdy
v budoucnu, jsem to teď." Takže si musím obnovovat svoji mysl, aby to, co je v duchu, bylo i v mé myslí.
A do míry, do které to budete ve svém životě dělat, do té míry bude váš život vypadat jako Ježíšův.

Podívejme se s rychle do 2 Petra. "Ježíš byl to Slovo, které se stalo tělem" takže pokud vezmete tuto
knihu [vlastně v době, kdy tady byl Ježíš jsme neměli "Nový zákon", takže by to byl jen "Starý zákon"
- který je to Slovo, které se stalo tělem, ale nebylo to jen psané slovo, ale On se nestal jen literou, ale
Duchem. Jinými slovy - kde Bůh říkal tohle nedělejte, tak Ježíš nebyl zjeven jako "tohle nedělejte", ale
byl zjeven jako "Proč Bůh nechce, abychom to dělali" - "Protože to je smrt a pokud to neděláte, tak
žijete/chodíte v Životě." Takže Ježíš nebyl zjeven jako "toto nedělejte" ale "dělejte toto, žijte v Životě"
Takže Ježíš byl zjeven jako duch zákona. 2 Petr 1... 1 - to je o vás, vy jste dosáhli... Takže je to
napsáno vám a ne jen lidem, kteří žili v té době. Sledujte: V 2 "Milost vám a hojný pokoj" - vidíte?
Automaticky říkáme "potřebuji milost a pokoj" [ale tam se nezastavujte, nikdy nedávejte tečku, kde
Bůh tečku neudělal.] ... , - skrze = jak - takže je že způsob, jak získat milost a hojný pokoj a to: "skrze
poznání Boha a Ježíše, našeho Pána." Takže pokud nemáte poznání Boha a Ježíše našeho Pána, tak
nebudete mít rozhojněný pokoj a milost. Sledujte dál - zde je, jak moc vám bude (milost a pokoj)
rozhojněna (mulitplied to U) : podle Jeho božské moci, která nám darovala (minulý čas) {takže toto už
je uděláno, a víte co je krásné na věcech, které jsou již udělány? - že je nemůžete pokazit :O Není to
dobře?} .. tak jako nám jeho Božská moc darovala vše, co je potřeba k životu a zbožnosti skrze
poznání... Stačilo by vzít tento verš a můžeme strávit zbytek týdne rozjímáním nad tímto. Jen se
zamyslete - co máte? - všechny věci, které jsou potřeba k životu a zbožnosti. - víte co to znamená? - to
znamená, že nemůžete nikdy jít na žádný seminář a jít tam, abyste získali něco, co vám chybí :O Proč?:
protože vám nic nechybí, protože vám byly dány všechny věci, které patří k životu a zbožnosti.

To znamená, že pokud jdete někam, abyste něco přijali, tak pokud něco přijmete, tak vlastně ani to
ve skutečnosti nechcete, protože to není něco, co byste potřebovali - protože to není potřebné k životu
ani zbožnosti :O Neříkám že nemůžete jít na seminář. Neříkám že nemůžete jít na seminář a něco
přijmout.. ale co přijímáte? Potřebujete to co říká Šalomoun - porozumění. Kamkoliv jdete, nikdo vám
nemůže nic dát. Mohou vám akorát odhalit/ukázat co máte. Takže když vám říkají, že potřebujete
mít/(získat) toto a tamto (tím myslím různá ta pomazání atp - budeme se za tebe modlit abys... "Né
díky to už mám" :) tak to nepotřebujete, protože to již máte (pokud to není nějaká blbost) Proto účel
pětinásobně služby je zjevit/odkrýt/ukázat vám co již máte. Protože ve vás je Kristus a jak je vám
zjeveno co již máte a vaše mysl je obnovena, tak začnete růst do Něj (Ef 4 , vrátíme se k tomu). Takže
to není záležitost toho, jít někam a získat něco. Jdete někam, kde doufejme přijdete
k porozumění/dostanete moudrost. Když jste tady, musíte být velice vybíraví v tom, co posloucháte
[Ježíš vám to říká, protože podle toho, co slyšíte, vám budou odměřeny věci Království]. Pokud slyšíte
někoho říkat "nemáš to a potřebuješ to, musíš se postit a modlit, abys to získal..." tak hádejte co
- způsob, jak se k tomu dostanete, bude skrze půst a modlitbu - ale je zde problém - v okamžiku, kdy
to uděláte, se odstřihněte od Božího života, protože místo toho, abyste si to prostě vzali kvůli tomu, že
jste spravedlností Boží v Kristu a už to máte, tak se snažíte ustanovit svoji vlastní spravedlnost a snažíte
se "nějak si to zasloužit", aby to Bůh mohl pro vás udělat. Rozumíte? Bůh vám nedá nic :O On už vám
to dal :O - "tak jako nám jeho božská moc darovala všechno" Možná se potřebujete postit a modlit,
abyste zabily/umřeli vrstvám svého já, aby se to mohlo dostat ven. "Ale jaký je rozdíl, když se musíme
stejně postit..etc" Ten rozdíl je "Proč." Protože motiv je všechno. Záměr je všechno. Rozdíl je v tom, že
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to dostaneme všechno na začátku, potom akorát se zbavujeme vrstev a žijeme v tom. Není to tak, že
čekáte čekáte čekáte čekáte a pak to najednou máte. Začněte jednat teď. Víte proč? Protože někde
mezi body teď a potom narazíte na lidí, kteří umírají, kteří netuší co Bůh zajistil. A pokud si budete
myslet, že se musíte dostat celou cestu až někam, před tím než získáte něco co jim pomůže, tak je
minete. Ale pokud si uvědomíte, že všechno co vám bylo dáno máte už teď, tak v tom můžete žít už
teď. Sice se budete učit "jak to žít lépe a více" a budete se zlepšovat v tom, že to z vás půjde volněji,
ale můžete to dát již teď a bude to jako malé semínko, které když zasadíte, tak vyroste. Možná o tom
nic nevím, a všechno co vím je, že na někoho mohu položit ruce a dát vám život, takže to je to co dělám
a celou tu dobu to semínko poroste v tom člověku. Takže nemusíte čekat až do konečného bodu (až
sem) [ukazuje na cíl] a pak se vracet a snažit se toho člověka najít... Protože už ho nenajdete.

V 3 .. skrze poznání Toho... - takže jak žijeme/prožijeme tyto věci. "Poznaním" - náš problém je, že
jdeme do extrému - přeceňování a podceňování znalostí/poznání. Dřív si obyčejní křesťané mysleli, že
nic nemůžou, protože nemají vzdělání. Pak začali mít zkušenosti s Bohem a uvědomili si - Bůh mě
může použít. Začali vidět uzdravení a měli různé zkušenosti s Duchem a vidíme odvrácení se od
poznání. - jak je u Korintských "Poznání nadýmá, ale láska .." Poznání může nadýmat, ale musíte jít
do Bible a zjistit, jaké poznání nadýmá. Uznávám že tendence je, že vzdělání se snaží vzít nám Bibli
a to dokonce i na teologických školách. Ale poznání, o kterém mluví Bůh, nebylo "poznání ze
seminářů". - V Jakubovi říká jasně, že jsou dva druhy moudrosti - pozemská, která je ďábelská
a nebeská, která je od Boha. A moudrost je schopnost aplikovat poznání. Musíte si zjistit, o jaké
moudrosti zde mluví. Neustále zde mluví o poznání Boha. Takže poznání nemůže být špatná věc,
dokud je to správné poznání. V 3 opět poznání. Chci vás povzbudit k několika věcem tento týden.
Jedna z nich je - až přijdete domů, vezměte si konkordancí a vyhledejte si slovo "poznání" a podívejte
se, kolikrát je v Novém zákoně, a pak běžte do odkazů a zjistěte, zda se jedná o pozemskou a nebo
Boží moudrost. Protože to poznání, o kterém se mluví zde, je božské. To znamená poznání, které
získáte z Této knihy [Bible] Duchem Božím. Duch Boží vás vycvičí a naučí skrze tuto knihu. A získáte
poznání a jak získáte poznání skrze Ducha Svatého, tak začnete mít milost a hojný pokoj a začnete žít
ve všech těch věcech Ef 1 3 - "požehnal nás veškerým duchovním požehnáním v nebeských
oblastech". Nevím, proč mají křesťané problém věřit slovu "KAŽDÝM". Protože pokud už nás požehnal
veškerým duchovním požehnáním, tak už toho asi nezůstalo moc toho, co můžete získat - krom toho,
co již bylo dáno.

Potřebujete představit si sami sebe, jako byste byli ve filmu. Řekněme že filmujeme film. Jste herec
ve filmu. Když se ten film natočí a pošle se do post produkce, tak vy víte "o čem je ten film". Vy jste
v něm hráli a víte, jak to dopadlo od začátku. Víte, kde jste začali v tom filmu a jak film dopadl. Víte,
jaká osoba jste byli na začátku toho filmu jaká na konci. Vás život je jako film. Zkuste si to představit.
Krása je, že scénář je od Římanům dál. To je scénář toho, kdo jste v tom filmu. Tohle jste vy ve filmu
o vašem životě a potřebujete znát scénář a potřebujete pode něj jednat. Na začátku filmu si můžete
myslet, to jsem já, ale nejlepší herci se dokáží vzít do své role. |~| Ten film o vašem životě je již napsán,
máte scénář. Byli jste předurčeni. Chcete vědět něco o předurčení? Jednoduché - nemluvím
o předurčení "že dnes budete tady", o tom nemluvím, mluvím o předurčení, o kterém mluví Bible - byli
jste předurčeni, abyste byli připodobněni obrazu jeho drahého Syna. Chcete vědět, jak ten film skončí?
Vtipný je, že se musíte podívat do míst, kde ani nehrajete - evangelia.. podívejte se na Ježíše - to
budete na konci filmu. Budete jako Ježíš. Nikdo jiný z té doby (evangelia) - není podobný tomu, kdo
jste vy teď, jediné Ježíš. Ne učedníci, ne nemocní lidé, snad ne farizeové... Teď se na to podíváte
a řekněte - rozumím, tohle jsem v Kristu a toto mám V Něm Skrze Něj ... ok, ale pokud to budu dělat,
jak budu vypadat? - Jednoduché - Matouš, Marek, Lukáš, Jan.[evangelia] Tak budete vypadat, protože
jste byli předurčeni, abyste byli připodobněni ...

Neustále říkám (i na DHT) - musíte dostat sebe ze své mysli (zapomenout na sebe). Přestaňte
přemýšlet o Ty, které znáte, to Ty které znají všichni ostatní. Buďte "Ty" které zná Bůh. V jednom místě
se říká "Teď když známe Boha - raději byli jsme poznání Ním" - Není to úžasné? - známe Boha
a zároveň jsme známí Jemu. {Jak o tom mluvím jsem vzrušený, protože nevím, jak jinak to říct - to je
ono. Všechno o čem vás budu následující tři dny vyučovat je o tom, pro co Ježíš umřel aby vám dal. To
je důvod, proč přišel. Nepřišel pouze kvůli záchraně od hříchu i když to je také dobré. Ale : "Pro tento
záměr byl zjeven Syn Boží, aby zničil skutky ďáblovi" - Vidíte neříká to, že byl zjeven pro to, aby vás
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zachránil. Ale co my říkáme všem?: "Ježíš přišel jen aby tě zachránil" :(((Pokud bys byl jediná osoba
na zemi, tak by přišel, jen aby tě zachránil. A to je pravda. Ale technicky vzato to Bible neříká. Bible
říká že přišel, aby hledal a spasil co bylo zahynulo. Ale pro tento záměr přišel - aby zničil skutky ďábla.
Pokud vám dojde, co to znamená {já nesnižuji nic co je napsané v této knize[Bible], říkám přesně co to
znamená, chci, abyste rozuměli - Ježíš přišel, aby zničil skutky ďábla. Aby to udělal, musel být
ukřižován (mrtvý), pohřben, vzkříšen. Vaše spása je zahrnuta v tom, ale pokud by nezničil dílo ďábla,
tak byste nemohli být zachráněni.} - co znamená že "přišel zničit skutky ďábla"?: To zahrnuje
uzdravování nemocných, vyhánění démonů, kázání evangelia a také to zahrnuje vaši záchranu. Jinými
slovy - zaplatil cenu, aby vy jste mohli být zachráněni. Zničení díla nepřítele vám umožňuje, abyste byli
zachráněni. Pokud by ďábel byl stále u moci, nemohli byste být zachráněni. Takže On zlomil jeho moc,
aby vy jste mohli být svobodní. Takže nepřišel až tak moc pro to, aby vás zachránil, jako přišel aby
zničil práci ďábla. Pokud by přišel jen pro to, aby vás zachránil a nechal by ďábla u moci, tak k čemu
by to bylo? "Pro tento záměr byl zjeven Syn Boží.." Ř 8 říká že "Celé stvoření čeká na zjevení božích
synů".. Lidé říkají "pokud je ďábel poražen, jak to že je tak.. , že má takovou moc.." Mohli byste říct
podobnou věc - Lupiči a zloději jsou "protiprávní" (illegal) - existují stále? Ano, ale nebudeme přece
pochybovat o zákonu jen proto, že někdo byl okraden? Podle zákona je nelegální, pokud někdo krade
zabíjí a ničí. Takže skutečná otázka není "Pokud je to proti zákonu, proč se to děje?". Skutečná otázka
je "Kde je policie?" Ten rozdíl je že - my jsme ta policie. Jsme tu policie, abychom chránili tuto zem.
"Tvoje vůle buď na zemi jako je i na nebi". To je naše práce, nás smysl/záměr tady, to je to, proč my
budeme manifestováni/zjeveni - dokonce to používá i stejná slova - celá země vzdychá v očekávání
zjevení synů Božích. Když poprvé byl Bůh zjeven, aby zničil skutky ďábla, k čemu myslíte že je zjeven
zbytek božích synů? Aby uplatnili/prosadili toto vítězství, abychom vyrostli v Něj ve všech věcech,
abychom jednali jako On. Byl někdy poražen? NE, nikdy. Nikdy neučinil kompromis. "Dobře ďáble
nechám tě v tom člověku, hlavně mi dej pokoj" - to nikdy neudělal. Byl vždy vítězný. Neříká to i o nás?
"Díky Bohu který vždy způsobuje že triumfujeme v Kristu Ježíši" [2 Kor 2:14]. Všechno co On prožil
řekl, že i my bychom měli prožít. Měli bychom žít ve všem/všechno, za co zaplatil. Ale dokud neuvidíte,
že to je již udělané, dokud se budete vracet zpět k "Ano, ale ty mě neznáš protože já mám takový
problém... " - ne já vás neznám díky Bohu, protože Bible říká, že "již neznáme nikoho podle těla, ale
podle ducha" a já vás neznám podle těla. Pokud jdete a jednáte tělesně, já vás neznám. Ale krása je,
že vás znám podle ducha. A to je to, proč jsem tady, abych s vámi sdílel a řekl vám kdo jste v duchu.
Vidíte - můžu vás znát lépe než vy sami sebe. A doufejme, že na konci tohoto týdne se budete znát víc,
než dosud, budete znát vaše skutečně Vy, to Vy které Ježíš vytvořil. - "Vytvořeni podle Jeho podoby"
Dokonce v Kol 3 10 {na začátku tohoto manuálu, který jsem dál dohromady} se říká "A oblečte si to
nové stvoření, které se obnovuje poznáním". Kdykoliv budete číst o Novém člověku (někdo říká Novém
stvoření), tak tam najdete něco o poznání, takže je něco, co musíte vědět. Poslouchejte - vy to víte
ve svém duchu, jak říká 1 Jan 1 20-27 "Vy máte pomazání od Svatého a víte všechno a nepotřebujete,
aby vás někdo učil".. Řekněte "Já neznám všechny věci" - ale znáš, jen nevíš o tom že je znáš. Kolik
z vás ví, že je hodně věcí, které jste znali o kterých jste zapomněli, že je znáte? Takže víte věci,
o kterých ani nevíte že je víte a já se pouze snažím vám je připomenout.

Nevím, zda jsem vám to již říkal, ale církev zdůrazňovala NE, (thou shalt not) , nesmíš , nedělej toto,
nedělej tamto, přestaň... Není to pověst, kterou církev má? Obzvláště u lidí ze světa? "Oni jsou tak
negativní, tam bych nešel, nesmíš toto toto ... , pravidla, nařízení" A kladli jsme na to důraz. Pokud jsme
tím něčeho dosáhli, tak toho, že jsme lidi odradili. Neříkám vám, abyste ignorovali nebo zlehčovali
hřích. Lidé to potřebují vědět. Problém je, že mluvíme o hříchu a říkáme lidem, aby to nedělali, ale
neříkáme jim proč by to neměli dělat. Neříkáme jim, že odplata za hřích je smrt. Lidé si představují
hřích jako něco příjemného a Bible říká, že v hříchu je potěšení dočasné, ale říká že "Boží požehnání
zbohacuje a to bezevšeho trápení". Pokud je něco hřích, nazvi to hříchem, ale řekněte jim "Ten důvod,
proč nemáš hřešit, proč se odvrátíš od hříchu není pro to, abys byl člen naší skupiny {koho zajímá
členství ve vaší skupině? Tak jsme si to udělali - chceš být členem v naší církví, skupině - pak se musíš
podřídit tomuto.. Kdo vás ustanovil strážci věčnosti? :D} ||" .. Musíte lidem ukázat, že hřích není jenom
smrt [většina lidí nemyslí na smrt, neuvědomují si, že hřích je smrt], to co jim musíte ukázat je, že hřích je
otroctví. Smrt je v budoucnu, otroctví je teď. A pokud lidé začnou vidět hřích jako otroctví... [musím být
opatrný jak to řeknu] Dám vám osobní zkušenost, tímto způsobem vám neříkám, abyste něco dělali.
Možná jste to zažili: "Něco dobře nefungovalo" (mysleli jste že věříte Bohu, modlili jste se a "nic se
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nestalo" nebo tak něco [nedostali jste tu práci, rozbilo se vám auto, za někoho jste se modlili a on
umřel]) - ať to bylo cokoliv, nedostali jste tu odpověď, kterou jste chtěli. - Takže jste si říkali k čemu to
je, proč vůbec něco dělat, když je to jedno. Takže jste zhřešili - nemyslím teď nějaký velký hřích,
cokoliv. Všimli jste si někdy, že jakmile zhřešíte, zvláště pokud víte o uzdravení, tak se ukáže někdo,
kdo potřebuje uzdravení? Všimli jste si toho někdy? Nevypadá to jako by ho tam nastrčil ďábel, abyste
viděli, komu teď nemůžete pomoct? (víme že, to můžete přemoci a pomoci tomu člověku ale..) Jakmile
si toto uvědomíme, tak to je důvod, proč nebudeme chtít hřešit. Protože když si uvědomíte, že hřích je
duchovní bitva, pokud ďáblův úkol je způsobit abys zhřešil, aby tě mentálně mohl učinit neefektivním
pro Království, tak se bude snažit, abyste zhřešili, aby když někdo přijde za vámi a potřebuje pomoct
jste si mysleli, že jim nemůžete pomoct, protože máte odsouzení hříchu a to vás omezuje. Pokud
budete pokračovat v tom hříchu, tak se dostanete do otroctví a učiní vás to nepoužitelnými v celé té
oblasti vašeho života, obzvláště v pomoci ostatním - teď jste se stali vězni, byli jste zajati - váleční
zajatci a nepřítel vás dal do vězeňského tábora, aby se nemusel obávat, že byste byli použitelní
pro Boží Království. Takže jakmile uvidíte to, že hřích je otroctví, vězení, spíše než něco co byste neměli
dělat... Obzvláště v poselství milosti (Grace Message) lidé berou milost: "Já můžu klidně hřešit,
protože moje hříchy i ty budoucí jsou odpuštěny.. a podobně" a pak slyšíte lidi říkat "že to odkrývá
srdce lidí" - to je jeden aspekt... {v dřívějších dobách, kdy bylo ještě hodně králů, tak způsob jakým učili
krále byl, že najali vychovatele (tutor) , aby ho učil. Tento vychovatel byl nižšího postavení než princ
a měl ho naučit, aby se choval jako král. Takový vychovatel musel být obzvláště opatrný jakým
způsobem učil prince. Pokud by na něj zkusil někdy "Tohle nebudeš dělat, přestaň! Ještě jednou tě
chytnu jak to děláš... Pokud to zopakuješ tak ti dám pohlavek.. " - hádejte co se stane - princ řekne "ať
je o hlavu kratší" a stane se.. Proč? Protože má nižší postavení. Takže vychovatelé museli najít způsob,
jak vypůsobit v tomto mladém princi "Odpovědnost krále bez přestoupení hranic". Takže začali
k princům mluvit nějak takto: (pokud udělali něco špatného) říkali: "Ó tohle nedělej, protože Králové se
takhle nechovají. Králové se chovají takto...(a řekl mu opak toho co udělal)" .. "Nemůžete brát hráčky
ostatním dětem i když jste princ" - proč?: protože tyto malé děti budou jednoho dne vaší poddaní,
takže musíte mít na mysli jejich nejlepší zájmy, abyste byli dobrý Král. Takže vy jim dovolíte mít toto.
Vidíte? Tohle je způsob, kterým pětinásobná služba by měla vychovávat krále a kněží našemu Bohu.
Ne tím "to nedělej, nesmíš" ale "Ó ty nerozumíš, ty jsi Král a Kněz, tohle není jak se králové a kněží
chovají.." Král nevyžene někoho ven, protože udělal něco špatně, král ví, jak udržet svůj jazyk - protože
to vyžaduje větší sílu udržet jazyk, než ho pustit. Musíte být silní, protože jako Králové můžete říct něco,
co přivede národ do války. Takže se musíte naučit, jak používat svůj jazyk k žehnání a jak být
služebníkem svých lidí a pomáhat lidem raději než být tyran. Chcete být milováni - abyste byli milováni,
musíte milovat. Nechcete být nenáviděni.. Dobrý král se stará o své poddané. |~ otroctví| Dobrý pán
se stará o své otroky. Bitý otrok není produktivní otrok. Dříve se lidé vydávali do otroctví i dobrovolně
pokud viděli, že nejsou schopni zabezpečit rodinu. Dali jim náušnici do ucha. Jakmile se to stalo, tak
si neříkal "Ó ty jsi teď otrok", ale "Právě jsem zajistil naší budoucnost". On se postará o mě, o mou
ženu, děti, o naše zdraví, finance, jídlo, ubytování, právě jsem udělal dohodu, co se povede jen jednou
za život - právě jsem se vydal do otroctví, ale odteď budu zabezpečen. - To je to jakými jsme
služebníky pro Ježíše a jakým On je Pánem pro nás. On zabezpečil všechny naše potřeby podle svého
bohatství slávy skrze Krista Ježíše.} Tento týden poznáme, že nejsme jen dědici Boží, ale spoludědici
- to znamená vše co Ježíš má, vy máte. Ne že budete mít, máte.

Ve vaší Bibli asi nemáte napsané "Starý a Nový zákon", pravděpodobně tam máte napsané "Stará
a Nová smlouva". A dokonce tam může být, že "obsahuje poslední vůli Ježíše Krista". Ale obecně tam
je napsaného něco jako "Nová smlouva". Stará smlouva byla smlouva, která byla dána Abrahamovi,
ale technický byla uzavřena s Ježíšem. Byla skrze Abrahama, protože Abraham byl tehdy a Kristus
měl teprve přijít. Abrahamovi byla dána tato smlouva, ale Bible říká že "člověk je vázán smlouvou
pouze dokud žije". Krása na tom je že smlouva je dohoda a platí jenom po dobu života člověka. Když
člověk umře, dohoda umře - už není dále zodpovědný(zavázaný) - Tzn dohoda je plátna, jen pokud
člověk žije.. Ale závěť/odkaz nezačne platit, dokud ten člověk nezemře. Takže když to říká toto je náš
Nový odkaz/závěť, tak to znamená, že někdo musel zemřít. To je jako byste slyšeli, že někdo zemřel
a vy jste zahrnutí v jejich poslední vůli. Jejich poslední vůle a odkaz je v podstatě jejich vůle, že řekli
"toto chci abys dostal, toto chci abys dostal". Ježíš musel zemřít, aby nám mohl dát závěť. Měli jsme
smlouvu, ale když Ježíš umřel, dal nám závěť/odkaz. Pokud je závěť napsána a člověk zemře, tak k ní
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nemůžete nic přidat, ani z ní něco oddělat. Prostě nic, je to skončené. Poslední [posledně napsaná]
"poslední vůle" člověka má platnost nadevše ostatní [předchozí]. Pokud zemře, tak podle té to bude
po jeho smrti zařízeno. Toto co máme je poslední vůle v "Nové závěti" Ježíše Krista. Známe Jeho
příběh a vidíme, jak se toho chytli učedníci ve skutcích. Víme, že tato nová závěť začala s jeho smrti,
pohřbem a vzkříšením. Skvěle na tom je, že se vrátil zpět, aby se ujistil, že jeho poslední vůle v závěti
bude provedena způsobem, jaký zamýšlel. On prosazuje/uplatňuje tuto vůli v závěti. || Co je Jeho
"přímluva" ? - Ujistit se, že budeme žít podle jeho vůle. To je Jeho vůle, abychom žili v tom, co pro nás
jako spoludědice zaopatřil. Proto musíme teď zjistit, co je v té vůli pro nás a najdeme to v místech, kde
Písmo říká V Něm, Skrze Něj ... Takže tohle je to co máte, patří vám to. Není to nějaké požehnání,
které vám Bůh někdy dá, toto je požehnání, které jste dostali když jste se dostali do Něj [do Krista].
Takže jste v Něm a protože jste v Něm, tak toto je vaše, není to nic, co by bylo v budoucnu, chápejte.

Nedostal jsem se ke čtení 2 Petr 1 4 - tam se říká, že "díky těm vzácným zaslíbením jsme se stali
účastníky jeho Božské přirozenosti". On byl to Slovo učiněné tělem. Každé z těch zaslíbení má jeho
DNA, všechny byly obživeny. A těmito zaslíbeními se stáváme spoluúčastníky na Jeho přirozenosti.
Takže pokud budeme mít naše mysli obnovené podle Slova a staneme se takovým jaký je On, tak se
to stane díky těmto vzácným zaslíbením, které nám byly dané. Musíme si uvědomit, že všechny ty
zaslíbení jsou už v minulém čase, takže už byly zaslíbeny [splněny], ale my v nich potřebujeme nyní žít.
Můžou být v Knize a být k ničemu i když jsou pravdivá. Ale v určitém bodě, kdy přijmeme tyto drahá
zaslíbení a řeknete "toto je pravda pro mě dnes, počínaje od tohoto okamžiku je to pro mě pravda"
- a pokud začnete podle toho jednat, tak se stanete spoluúčastníky na jeho Božské přirozenosti. A víte
co se stane? To Slovo je znovu učiněno tělem ve vás :O Vy se stanete tím "Slovo bylo učiněno tělem"
Proč? - Protože jste předurčení, abyste přijali podobu Jeho Syna. Amen.
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Lekce 3
Byli jsme v Ef 4 a za chvíli se tam vrátíme, protože chci dokončit ten oddíl, protože opět je tam aspekt,
na kterém se musíme shodnout, protože pokud tak neuděláme, tak to nebude k ničemu dobré.

{Bůh mě osvobodil od strachu z "opakování se". Opakování je matka moudrosti. A proto je vždy dobré
opakovat věci, takže je několik věcí, které budeme neustále opakovat a dotýkat se jich, které musíte
pochopit. A z toho vyplynou věci, které jsou pro vás dobré, abyste pochopili, a které si můžete najít
v Písmu. Ale je několik klíčových věcí, které vás nasměrují správným směrem. Nechci, abyste slyšeli
něco, co neříkám. Chci si být jistý, že slyšíte to, co říkám a ne to, co neříkám. Takže se vždy budu
snažit to říct co nejjasněji, aby se to k vám dostalo. |~|}

Ef 4 - skončili jsme veršem 13 a tam je - "do míry podoby plnosti Krista". To je vaše určení. Háček je,
[teď poslouchejte pozorně] - vůle(duše) je životně důležitá, takže to nemíním nějak zlehčovat, protože to
je skutečně něco jako "vrátný" - když o tom přemýšlíte - váš duch nemá žádný kontakt s vaším okolním
světem, váš duch se nemůže dotknout světa žádným jiným způsobem, než že prvně jde přes duši
v podobě myšlenky. |~| Takže než duch může kontaktovat svět, musí se projevit jako myšlenka, aby
prošel přes mysl. Výjimka jsou "dary". Obvykle dary jsou výsledkem působení Ducha Božího, který
nemusí jít přes duši a často říkáte věci, o kterých ani nevíte, že je říkáte - proroci ve starém zákoně
prorokovali a mnohdy vůbec netušili o čem mluví.(Opakovali doslova to co slyšeli/viděli) |~| Ale rozdíl je
že v Nové smlouvě Bůh pracuje skrze nás a v jednotě s námi, takže nevíme vždy do detailů co říkáme,
když prorokujeme nebo mluvíme pod vlivem ducha, ale jak naše mysl je obnovena, tak dary se
projevují čím dál méně a méně v té oblasti a začínáme operovat více v plnosti Ducha - to je klíč. Dary
mají tendenci být "dávky/projevy" (burst) moci/síly, které "udělají tu práci", ale většina darů je založena
na faktu, že vám chybí porozumění, nebo způsob [poslouchejte pozorně]. To co vám chybí není
schopnost a dokonce vám ani nechybí poznání, to co vám chybí je porozumění, jak předávat tu
schopnost / poznání. Proto Duch Boží, to bere tak, že to je potřeba a skrze dar Ducha to pro vás udělá.

{Ř 12 říká, že s tím máme něco dělat - "pokud prorokujete, prorokujte podle míry své víry". Takže když
začnete operovat v těchto darech, tak je určitá úroveň, na které fungujete, ale když budete tyto dary
používat, tak budete postupovat do míry vaší víry.}

Všichni máme stejné množství víry - stejně jako se rodíme se stejným počtem svalů, ale cvičením
rozvinete jejich rozměr (proportion of your muscles) . Obdobná věc - používáním víry rozvinete její
rozměr (by excercising your faith you develop a proportion of your faith) . [poslouchejte pozorně]
Při tělesných cvičeních můžete stát celý den a kraulovat a prakticky všechno, co to udělá je, že to
ovlivní vaše paže, ale ostatní svaly jsou prakticky nepoužité. Krása je, že pokud začnete posilovat
velké svaly prvně - největší svaly co máte jsou na nohách a "bocích" (hips) -- pokud děláte dřepy, tak to
způsobuje, že krev a kyslík jde do všech svalů ve vašem těle. Takže pokud budete dělat dřepy, tak
porostou všechny svaly ve vašem těle - takže pokud byste chtěli dělat jen jedno cvičení, měly by to být
dřepy. Pokud byste pouze "kraulovali", tak to posiluje pouze určitě svaly. Obdobně to funguje v Duchu.
Můžete se soustředit na dary, na víru, na to co lidé nazývají pomazání (což bylo vždy přisuzováno
něčemu jinému a špatně vyjádřeno - vyzývám vás, vezměte si doma konkordanci a zkuste si vyhledat
slovo "pomazání" v množném čísle a nenajdete ho, není to v Bibli, ale je to v církevních pojmech.
A spousta církevních pojmů není v Bibli - povolání (množné číslo) - to nikde nenajdete i když o tom lidé
mluví - je jen jedno povolání a k tomu jsme všichni povoláni: Abychom byli jako Ježíš. Budete
upřednostňovat nějaké věci, oblasti ve kterých se pohybujete "lehčeji" a lépe, ale to jsou priority které
jsou vaše, ne Boží [jsou na vaší straně ne na Boží] Něco z toho uvidíme zde, ale nebudeme se tím
zatím víc zabývat). Všimněte si, že úkol pětinásobně služby je způsobit, abyste vyrostli a budou mít
"vedení" nad vámi dokud nedorostete "do plnosti Krista". *V tom vždy budete potřebovat pomoc. *Jak
se někteří z vás začnou dostávat do těchto (jak je nazýváme) úřadů, tak někteří z vás dosáhnou určité
úrovně a nebudete schopni růst, dokud nepřijmete svoji službu/úřad (office) a nezačnete v té službě
fungovat. A jakmile splníte/naplníte, tak budete pokračovat v růstu - to se stalo apoštolu Pavlovi. Pak
uvidíte růst, který se začne dít jak učíte a vedete.

Zapamatujte si: Vedení(opravdové vedení) je vždy ze předu, nikdy ne ze zadu. O vedení je potřeba
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přemýšlet jako o špagetách - jakmile jsou uvařené, tak je taháte - netlačíte je. Pokud je zkusíte tlačit,
jen se nakupí na hromadu. (If U push it, it just piles up) . Tak je to i s vedením, vedení musí být vždy ze
předu a vedení dává příklad pro ostatní, aby následovali. Být vedoucím neznamená být šéf. Být
vedoucím znamená mít kvality, které způsobují, že lidé chtějí být jako vy a chtějí vás následovat. Jsou
vedoucí, které lidé nechtějí následovat, ale chtěli by být jako oni, a jsou jiní, které by lidé chtěli
následovat, ale nechtějí být jako oni. Ale opravdové vedení je o tom, že lidé chtějí být jako vy
a následují vás, protože chtějí být jako vy. Takže pokud je toto ten případ, musíme učinit z vedení
příklad "sloužení". Ale toto sloužení není "Nic nedělání, sedění a nic nedělání a nepřebíraní
zodpovědnosti". Opravdové služebnictví bere zodpovědnost za všechny. Ježíš to řekl jasně - pokud
chcete být velcí v Božím Království, služte všem. Neřekl pokud chcete být velcí v Božím Království,
"hanba vám, to byste neměli chtít" - to neřekl, řekl "pokud chcete být velcí služte tolika kolika můžete"
- což znamená každému :) Takže lidé, které hledáme my a Bůh jako vedoucí jsou lidé, kteří to mnohdy
ani nechtějí dělat - nechcou být šéf. Takže co já hledám a co vidím v Bibli ohledně vedení, je to že
hledáme lidi, kteří mají toto poselství, dělají to, mají výsledky a vidí svoji zodpovědnost, která přichází
s poznáním. Jakmile porozumíte odpovědnosti, která přichází s poznáním, tak to poselství/poznání
začnete sdílet, protože si nemůžete pomoct.

Když jsem začínal, tak jsem neplánoval mít/založit nějakou organizací. Organizace vznikla z potřeby
lidí, kteří se už z nějakého důvodu nemohli sdílet ve svých církvích, byli osamělí a cítili se opouštění,
takže jsme jim dali smysl se scházet a pokračovat s Pánem. Nechtěli jsme, aby se jen rozptýlili. Záměr
naší služby není, aby opustili církev a seděli doma a čekali na smrt. Většinou lidí opustí církve a vyjdou
na ulice a setkávají se s lidmi a sdílí se. Neříkám, že musíte opustit církev, to nemáme v úmyslu, ale
musíte následovat pravdu. A častokrát uvidíte, že jakmile začnete následovat pravdu, tak zjistíte, že
najednou jdete sami - alespoň z velké části - a nebo se tak alespoň můžete cítit. To je důvod, proč
jsme udělali "Life teamy", proč jsme je dali na internet a proč lidi spojujeme. Nevím, zda jste to tušili,
ale tato věc [šíření tohoto poselství] je obrovská a roste exponenciálně. Je to mimořádné a všechno to
způsobil Bůh, my jsme neudělali nic. Jak slýcháte že pastoři chodí na semináře o růstu církve
a podobný věci, kde se dozví "Dělejte toto, dělejte tamto" tak my nic takového neděláme a přesto tato
věc roste tak rychle, že nestíháme držet krok. To byl jeden z důvodů, proč jsme založili Biblickou školu
- abychom mohli začít cvičit vedoucí, které bychom mohli poslat a nejsou to jen lidé, kteří prošli DHT,
ale lidé, kteří prošli skutečným tréninkem a mají dobré porozumění z celkového pohledu a porozumění
"Božího velkého plánu". Naše organizace vzešla tedy z potřeby organizace ne pro to, aby byla nějaká
organizace. Jsme zde pro to, abychom sloužili lidem a nechceme víc ani míň organizace, než je
nezbytné nutné, abychom to dělali. Ale v určitém bodě to vyžaduje, aby každý, kdo má porozumění
pravdy Božího Slova, ji začal učit. Všichni. V Markovi 16 a Matouši 28 je, že máme jít (všichni věřící)
do celého světa a kázat evangelium a dělat učedníky. Každý by měl mít alespoň jednoho učedníka,
obvykle více. To znamená, že každý musí začít sloužit a jak začnete sloužit, začnete růst. To je jeden
z nejlepších způsobů jak vyrůst. Pochopíte základy, ale dokud nezačnete naplňovat potřeby lidí - nikdy
nepoznáte růst, dokud to nezačnete dělat. Když začnete vidět potřeby lidí neustále, budete růst velmi
rychle.

V 14 - říká nám proč. Předtím nám říká co, pak jak dlouho a teď proč. V 14 - abyste nebyli děti =
abyste vyrostli. Takže smysl pětinásobně služby je, abyste vyrostli, ne aby vás to drželo ve stádiu
novorozeňat po zbytek vašeho života. Růst znamená [poslouchejte pozorně] že se stanete méně
závislými na vedení. Neříkám že se s nimi vídáte méně, nebo že je nectíte, naopak čím víc začnete růst,
začnete si vedoucích vážit, protože si uvědomíte co s vámi zažili :) Ježíš nikdy nepoužil slovo "trpět"
v kontextu nemoci nebo choroby, ale používal ho, když mluvil o lidech. [někteří lidé jsou horší než
rakovina :D] Říká, abychom už nebyli nemluvňata - takže pětinásobná služba je zde pro to, abyste
vyrostli (dospěli), dává nám definici dětí (popis): unášeni každým větrem učení. Asi jedno z největších
břemen co mám na srdci je to, že chci vidět tělo Kristovo vyrůst/dospět. Nemůžu vidět, jak lidí mají
potřebu a neví, že můžou jít k Ježíši který žije v nich a mít tu potřebu naplněnou - ale když vyrostete tak
si to uvědomíte.

Je rozdíl - můžete mít potřebu být s někým a ta potřeba je pro to, co od nich dostáváte a takový vztah
nebývá většinou nejlepší, ale pokud jste s někým protože s ním chcete být tak to je něco jiného. Je
rozdíl pokud s nimi jste (musíte být) protože něco potřebujete a být s nimi protože prostě chcete být
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s nimi přátelé. Jakmile si uvědomíte, že můžete naplnit potřeby lidí a mít svoje potřeby naplněné
díky Duchu Božímu, který žije ve vás, najednou si uvědomíte, že "já nemusím být s někým, ale můžu se
rozhodnou/vybrat si být s ním". A pokud si vyberete/zvolíte že chcete být s nimi, změní se celý váš
postoj. Dokud jste s nimi protože je potřebujete, tak to vede k destrukci vztahů, protože skončíte s tím,
že si budete myslet, že vám nedávají dost času, "Nedává mi dost času, potřebuji toto... S tímhle mluvíš
dřív a co já? Kdybys odpověděl tak na mou otázku..." Takže to začne vést k tomu, že je začnete
nesnášet, protože necítíte že vám dávají to, co potřebujete. Jakmile si uvědomíte, že máte vše co
potřebujete, tak s nimi můžete být a už to není kvůli vaší potřebě, je to z rozhodnutí. Já s ním mohu být,
protože tento člověk uzdravuje lidi, lidé jsou zachráněni, přináší jim Boží Slovo a je příjemné být s nimi.
Ne že já to musím od nich dostat, ale mohu prostě být s nimi. To je ten rozdíl. A jakmile začnete
dospívat do tohoto, začnete si uvědomovat, já to mohu dělat taky, mohu naplňovat potřeby lidí
díky Kristovu Duchu, který žije ve mně a najednou jsme tak svobodní, že pokud se nedostanete k tomu
mluvit s někým, tak vás to neznepokojuje. "Pokud se k tomu dostanu je to ok, když ne tak Bůh ke mně
může mluvit přímo, pokud potřebuje." A je to úplně jiný pocit. Uklidníte se, naučíte se být v pohodě. Ne
ve smyslu "Boží vůle se stane, ať se děje cokoliv, takže nebudu dělat nic" - O tom nemluvím. Říkám že
odpočíváme ve skutečnosti, že se to stane. I kdybychom to nedělali my, a dělali by to jiní lidé, vy
můžete být klidní že se to stane. Nemusím spěchat, stane se to. Takže začnete žít v odpočinku a zjistíte
že uděláte víc, než když jste všude lítali a zkoušeli zařídit, aby se vše stihlo. [to bylo pravděpodobně
pro někoho, kdo je přepracovaný :D Přijměte to a odpočívejte]

V 15 - to vám říká co a jak dělat - mluvit pravdu - jak? V lásce. Děláte to proto, že milujete lidi.
A mluvíte pravdu v lásce a jak to děláte, tak můžete růst v Něj. Všimněte si, že to NEříká, že můžete
růst V NĚM, říká vyrůst v NĚJ. To je přesně to o čem Pavel mluví ve v14 v12, ale ve v13 kde říká ...
- vyrostete do plné míry (measure of the stature of the fulness of Christ) . Jak toho dosáhnete?
- Začnete říkat pravdu v lásce. Začnete mluvit pravdu Božího Slova. Filemon 1 6 - "skrze poznání všeho
dobrého co je ve vás díky Ježíši Kristu". Píše se tam (pokud tam půjdete a přečtete si to celé) že
"Pavel říká: Já vás znám, znám Filemona. Vykonal jsi dobrou práci, mám zde tvého služebníka, který
utekl s penězi, uvěřil zde, posílám vám ho zpátky. Chci, abyste slyšeli že jsem slyšel o vaší lásce ke
svatým o dobrých věcech a chci, abyste věděli, že pokud chcete aby vaše víra byla efektivní, tak si
musíte začít uvědomovat co je ve vás v Kristu".

Co je ve vás v Kristu? - to je důvod, proč jsme zde tento týden. Projdeme si to a ukážu vám to krok
za krokem a nejenže vám dám rybu, ale naučím vás i lovit ryby. Takže i když to všechno nestihneme
probrat a odejdete odsud, budete schopni jít domů a vykopat/vyhrabat si zbytek a budete vědět, jak to
uvést do praxe.

Vzpomínáte si, jak učedníci přišli za Ježíšem a řekli "Dej nám víc víry" - Ježíš neřekl postavte se
do řady, vložím na vás ruce, neřekl učiňte slib, nebo zasejte semeno, neřekl nic z toho. Mluvil jasně
- Pokud byste měli víru, řekli byste: {není to zábavné? on říká:} Pokud byste měli víru, mluvili byste
:O Pavel říká stejnou věc v Římanům "Maje stejného ducha víry mluvíme" - uvěřili jsme, proto mluvíme.
Takže zde máme princip, že "To čemu věříme, mluvíme a jak to mluvíme, tak tomu věříme víc a začne
to obnovovat naši mysl." Boží Slovo říká "Jeho ranami jste byli uzdraveni." V duchu to je fakt, nedá se
o tom diskutovat, stalo se to. Ne že se to stane - to se stalo. Takže v duchu se to stalo, ale vaše tělo
může být nemocné - "Neměl bych říkat že je mi dobře, neměl bych říkat že jsem zdravý když se cítím
nemocný.." - Rozdíl je On říká: "my nežijeme/nechodíme viděním ale vírou". "Majíce stejného ducha víry
věříme a proto mluvíme".- Takže mluvíš čemu věříš. Nesmíme zapomenout pár věcí:

1) v duchu - Ježíš řekl "Moje slova jsou Duch a jsou Život" - takže když říkáte "Jeho ranami jsme byli
uzdravení" [musíme si zde ujasnit co myslím tím, když říkám Ty/Vy: To na co se teď dívám, to nejste Vy,
správně? To co vidím je vaše tělo.. všimněte si slova VAŠE - to znamená něco co vám patří. Pokud se
zeptám "je toto vaše Bible?", řeknete "ano je to moje Bible", ale neřeknete "to jsem já :O" Tvoje pravé
Ty je duch. To co vidíte nejste vy, ale vaše tělo. Rozumíte? Takže technický jste duch a máte tělo - jste
duch který žije v těle a máte duši, ale všimněte si že pravé Vy je "duch", ne toto tělo.] Takže pokud se
někdo zeptá jste nemocní? Vidíte? Můžete říct "jen si hraješ se slovy". - Ježíš je Slovo :), Všechno je
o slovech, všechno vychází ze slov. || On je Slovo, které se stalo tělem. Když se začneme bavit o Bohu,
tak z velké části budeme mluvit hlavně o slovech a důležitosti slov. Takže proto, když Bible říká "Jeho
ranami jste byli uzdravení", tak vaše pravé Vy je uzdraveno a nemůže být už nikdy nemocné. Vaše tělo
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může onemocnět. Neradím vám zkoušet lidem toto vysvětlit, nemůžou to pochopit. Věci ducha jsou
bláznovstvím pro tělesného člověka. - ušetřete si práci :) A pokud zde jste a nejste znovuzrození, tak to
taky nechápete. Podle toho můžete vědět, zda jste znovuzrození - pokud rozumíte tomu, co říkám, jste
pravděpodobně znovuzrození a máte Ducha Božího, jinak můžete být jen usvědčený hříšník.
Usvědčený z hříchu, ale nikdy neznovuzrozen a chodíte do církve, abyste se napravili/ukonejšili své
svědomí. Takže hlavní věc je být znovu narozen. V tomto se naše duše musí podřídit (sladit se), ale váš
duch je úplný a dokonalý a vy jste úplní/kompletní v Něm.

|Teď použiji jednu ilustraci - narodila se mi vnučka a když nám ji ukázali přes sklo, tak první věc, kterou
člověk udělá je, že začne všechno počítat - jsou tam všechny prstíčky, nos, uši .. skvěle, je
celá/úplná/kompletní. Je celá, ale není dospělá. Všimněte si - nikdy nebude mít víc prstů - proč?: je
kompletní. Byla narozená se vším, kompletní. Teď její růst jednoduše znamená, že jak roste se musí
naučit, jak všechno správně používat. Je to stejné jako v Duchu. Jakmile jste se znovuzrodili, jste
narozeni kompletní v Kristu. To neznamená že jste vyspělí, stále se musíte učit s čím jste se narodili,
abyste vyrostli/dospěli v Něj. | Takže mnoho z vás může být v církvi 60-70 let a stále být nemluvňata
- proč?: Protože jste se nikdy nenaučili používat to, s čím jste byli narozeni. Oproti tomu jste se mohli
znovuzrodit minulý týden a hned začít zjišťovat, co se ve vás stalo. Takže duchovní růst nesouvisí
s pozemským stářím (věkem těla). Duchovní růst úplně závisí na vaší touze růst. Rozumíte? Růst ale
není pouze slyšení. Není to jen poslouchání Písma, seminářů. Je napsané "dožadujte neředěného
mléka Božího Slova, abyste jím rostli" 1 Petr 2:2 Takže slyšíte kázání, můžete slyšet mléko Slova
a pomůže vám růst, ale popravdě vy o tom víte, ale nerostete, dokud to nezačnete dělat. Vím že jsme
se už o těchto věcech bavili, ale musíme tyhle věci mít jasné od začátku (nail down) . Pokud v tom
nebudete mít jasno od začátku a nedostanete dobré základy, tak když odsud odejdete - musíme to
stáhnout co nejvíc a udělat obrněné, abyste neměli žádný manévrovací prostor - protože až vyjdete
ven, tak budete mít spoustu manévrovacího prostoru, uslyšíte spoustu dalších věcí a nebude na vás
žádný jiný tlak abyste žili to co jste se zde naučili, než vnitřní. A to znamená ..[vnější kázeň na vás
"uložena" je obvykle zákonická, obvykle - proto téměř všechna disciplína, která je z Boha bude ta která
je "námi" uložena] Takže se budete muset rozhodnout káznit se sami, abyste začali žít to co se
naučíte, aby se to prvně stalo disciplínou (musíte si vzpomenout/myslet na to co máte dělat a musíte se
přinutit to dělat), potom se to stane návykem/obyčejem - něčím co děláte automaticky {když přijdu
do obchodu s potravinami, tak prvně zamířím k boxu s kolou a koupím si ji. -proč? zvyk... vytrénoval
jsem se - jdeš do obchodu, koupíš si kolu :D} a potom najednou to, co začalo jako disciplína, se stalo
zvykem a skončilo jako váš charakter a vaše přirozenost. {Za zhruba 21dní můžete vynutit, že nějaká
akce se stane vaším zvykem a časem potom ten zvyk pomůže způsobit, že se vyvine určitá část
vašeho charakteru-charakteristiky} Takže jste to, co chcete být. Lidé začnou říkat "Já chci být víc jako
Bůh.." - Ne, pokud byste to opravdu chtěli, byli byste víc takoví.. Pokud byste to chtěli, pak byste se
disciplinovali, abyste dělali víc to, co se učíte, a žili to.

Toto je klíč - hlavní věc která odlišuje posluchače a činitele. Posluchač bude mluvit o dělání, ale nikdy
skutečně nejdou dělat a mluví o tom tolik, že ostatní si můžou myslet že to skutečně dělají. Ale činitel
o tom přestane najednou mluvit a jde a dělá to. Rozdíl je, že se budete muset někdy rozhodnout
skutečně se změnit. Protože nic se nezmění, dokud vy se nezměníte. Nevejdete jednou do obchodu
a Bůh nevezme vaší ruku a nepoloží ji na nemocného. abyste věděli, že se za něj máte modlit. To není
to co Bůh chce. Bůh chce, aby vaše vůle byla úplně pohlcena Božím Slovem, aby vaše vůle a Boží vůle
byla tak identická, že nelze nalézt rozdíl, tak že vaše vůle je Jeho vůle a Jeho vůle je vaše vůle. Pokud
se dostanete do toho bodu, tak se nebudete muset zabývat tím, zda to byl Bůh, nebyl Bůh, zda to bylo
z vás, protože až dosáhnete tohoto bodu, tak jste vyrostli/dospěli do místa, kde už nepřemýšlíte "Chybí
mi Bůh (Jsem bez Boha), Jsem spravedlivý, ..." - ne už jen jdete a žijete život sloužíte
(přisluhujete|minister) lidem a přinášíte Boží život lidem. Poslouchejte pozorně, protože nemluvím
o náboženství. {Boenhofer řekl - "Když Kristus povolává člověka, tak mu nenabízí "aby přišel a zemřel",
ale "přijď a zemři"."} Musíme si uvědomit, že když vás Ježíš povolal, tak vás nepovolal k náboženství.
Povolal vás k "novému životu".

Můžete říct, jaký je konec již od začátku - "dobrý strom nenese zlé ovoce". Takže jdete na začátek
stromu a co je kořen stromu? Co je kořen člověka? Genesis - v první kapitole Genesis to ukazuje
- učiní zemi, jeho domov. Stejný instinkt je v ptácích, v matce která je v posledním týdnu těhotenství - co
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děláte? Nazývají to "hnízdění" - všechno chystáte, aby to bylo připravené a ani nevíte proč to děláte, ale
vnitřně víte, že dítě už je za dveřmi, takže se chcete ujistit, že je vše připravené. Ptačí matka dělá to
samé. Bůh udělal také to samé - "Rozhodl jsem se učinit člověka, tak pojďme učinit zemi, aby byla
dokonalým místem pro člověka." A když to všechno učinil, podíval se na to a řekl "je to dobré".
A všimněte si, že tam nebyla žádná nemoc. Přečtete si Genesis. Obzvláště to, co se odehrává
v zahradě, kdy všechno bylo dobře. Znovu a znovu vidíte to, že Bůh chodil s člověkem, Bůh mluvil
s člověkem. Nevidíte žádný chrám, stánek, budovu církve, dary, oběti - nevidíte nic než člověka
chodícího s Bohem a ve vztahu s Bohem. A potom, když se podíváte co se dělo, tak - vztah člověka
a Boha byl zničen a okamžitě něco musí zemřít - takže zvířata jsou zabíjena, člověk se obleče do kůže,
má oblečení. Nakonec to vede až na místo zákona. Bůh udělal smlouvu s Abrahamem a to vedlo
k zákonu kvůli lidskému selhání a to vedlo ke stánku. A najednou bylo čím dál víc pravidel a rituálů.
Všechno to bylo uděláno/týkalo se padlého člověka a všechno to ukazovalo na Krista. Můžete se
podívat na ty věci a vidět Krista v každé z těch věci. Bůh zkoušel říct člověku "Ukazuji ti tyto věci, které
musí někdo zaplatit, Já je zaplatím" A všechno to vyloží a můžete to vidět na stánku, obětech... A jak to
pokračuje, vidíte, jak se člověk víc a víc dostává do těch věcí. Pak se ukáže Ježíš a najednou už to není
o darech, obětech. Bůh dokonce říká že "Víte, že já nechci zápalné obětí, nelibují si v obětech" - takže
to všechno bylo nutné ale "nebyla to má vůle". Nakonec Ježíš říká - přišel jsem, aby vy a Bůh jste mohli
být znovu spolu. Přišel jsem abychom zničili chrám. Zničíme tu oponu mezi člověkem a Bohem, takže
teď máme přístup a obecenství s Bohem samotným. A potom vidíme ten neustálý růst k tomu, že
člověk bude znovu chodit s Bohem. A nemá to nic společného s náboženstvím jak ho dnes známe.

Takže v tomto spojení Boha s člověkem - všimněte si, že zde říká "mluvením pravdy v lásce mohli
vyrůst v Něho ve všech věcech" = to znamená charakter, přirozenost, moc, lásku.. prostě všechno.
Takže bychom měli být jako On v tom jak vypadáme, mluvíme, chováme se - chodit jako Ježíš.

Věříte, že církev může vyrůst v Krista? Věříte tomu? Pokud ne, tak tady marníme čas. Protože všechno
další o čem se budeme bavit tento týden je o vašem růstu, abyste vypadali (byli) jako Ježíš. Víme že
můžete vyrůst abyste vypadali jako On individuálně, ale také společně. Vzpomeňte Ježíš
"nerozptyloval ale shromažďoval". Když mluvíme o "společně", stejně mluvíme o jednotlivcích a Bible
říká, že jsme všichni jednotlivci - živé kameny v tomto chrámu. Kdyby to bylo psáno dneska, tak by tam
bylo že každý je buňka v Jeho těle. A každá buňka má v sobě DNA pro reprodukci celého člověka.
Každá buňka má v sobě díky Duchu Božímu schopnost reprodukovat Ježíše Krista. Chápete to?
Souhlasíte všichni? Protože tím se budeme zabývat zbytek týdne.. Jste si jisti? Nevypadáte moc
přesvědčení :P Nechci začínat od začátku :)

Dnes ráno jsem zde řekl že "Syn Boží byl zjeven, aby zničil skutky ďábla" a nedal jsme vám, kde to je
- 1 Jan 3 8.

Podívejme se do Ef 4 V 15 do části, kde se říká "do Něj" to slovo "do" v řečtině znamená "cíl dosažen,
záměr a konečný výsledek dosažen". Tohle je opět důkaz, že máme dorůst v Něj - to, aby byl záměr
dosažen je "Kristus". Musíme se znovu narodit, ale musíme růst. Způsob jakým rosteme je, že naše
mysl je obnovována k pravdě Božího Slova. Do té míry, do jaké je obnovena vaše mysl vyrostete.
Krása je že pokud jste to Bohu dovolili, On vás spravil(opravil). - Skončeno - spravil, znovustvořil, je to
hotové a je to dokonalé, protože to udělal Bůh. Pak řekl "jak moc se chcete změnit?" Můj cíl pro vás je
"Abyste vypadali a chovali se jako Ježíš". To je to, co Já chci, abyste byli. Pak říká "Jak strašně/moc
to chcete vy?" Povšimněte si že neříká "já vám obnovím mysl a bez ohledu na to jak chcete, když
přejdete ke mně do řady[modlitební řada], tak na vás položím ruce a vaše mysl bude obnovena.
A mohu to dělat celou věčnost a vy se ani trochu nezměníte :("

Vy se rozhodněte, vy sami si určujete "jak moc vyrostete". Nikdo jiný není zodpovědný za váš růst.
Pětinásobná služba je zodpovědná za to, aby s vámi sdílela, aby vás takzvaně vybavila. Aby sdílela to,
co máte, ale je to sdílení o tom, co máte v sobě teď, to není obnova vaší mysli. Oni nemůžou obnovit
vaši mysl. Ale říkají/říká vám, abyste obnovovali svou mysl. Takže jak strašně/moc budete chtít mít
obnovenou mysl si určujete sami. Vy si určujete, jak moc vyrostete, jak rychle porostete. Jsou způsoby
jak vyrůst velice rychle a jsem si jistý, že Bůh nikdy nezamýšlel, že se znovuzrodíme a pak strávíme 20
30 40 let obnovováním své mysli - tomu nevěřím. Věřím tomu, že by to mělo být rychlé a že to může být
rychlé. Věřím, že ta největší část - ten rozhodující faktor je to, jak vážně to myslíte.
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Můžete vzít člověka a říct mu "Chci, abys dělal tohle, oblékal se takhle, dělal tolik cvičení denně, zde je
seznam a plán. Postupuj podle plánu". Jdeš domů a podíváš se na to a vidíš - první věc je nechat se
ostříhat. - "Dobře nechám se ostříhat - udělám to příští týden." - Kdo určuje, kdy si necháte oholit
hlavu? Vy. [ženy, vydržte to se mnou chvíli :D] Potom "pořiďte si nové oblečení, musí být celé zelené".
"Dobře, sice mně to je jedno, ale udělám to - příští týden" - kdo rozhoduje o tom, kdy budete vypadat
jinak? Vy, protože je to na seznamu a vy se rozhodnete, kdy to uděláte. Pak "Od prvního dne budeš
dělat tolik sklapovaček, kliků, dřepů a zaběhneš tuhle vzdálenost v krátkém čase". "Udělám to někdy
asi příští měsíc". Takže opět - kdo je ten, kdo určuje kdy to bude? -Vy. Protože to je na vás, abyste
aplikovali disciplínu. Ale pokud byste chtěli to všechno dosáhnout opravdu rychle, vše co musíte udělat
je jít a stát se vojákem (nechat se odvést). - Jakmile se tam dostanete, oholí vám hlavu, dají vám nové
oblečení a první věc ve 4:30 další ráno je, že najednou bude všude mela, lidi na vás budou řvát
a najednou budete dělat kliky. A ne jen vaše tělo, ale i vaše vůle a dokonce vaše duše {protože vás
naučí co to je být voják - soldier} se naučí, že jakmile uslyšíte klapání bot ve 4:30 ráno, tak jakmile
uslyšíte ten zvyk u vaší místnosti, tak najednou budete okamžitě úplně probuzení. Proč? Protože vaše
duše byla obnovena, abyste věděli, že jakmile uslyšíte ten zvuk, tak následuje otočení vaší postele
a někdo na vás začne řvát, abyste stali v pozoru. Všimněte si - ten trénink je velice rychlý. Učící křivka
je velice strmá. Pokud bychom vás nechali jen tak, tak to může trvat měsíce, roky a vůbec to nemusíte
udělat a nebo se můžete rozhodnout vydat se někomu, aby vám to udělali a oni to můžou na vás
aplikovat. Ale jediný rozdíl je v tom, kdo to má na starosti.
Můžete se vypracovat tak rychle, jak to udělají oni sami? Ano, pokud byste měli tu samou motivaci,
disciplínu. - to ale většina lidí nemá. Často to lidem trvá roky, než si obnoví mysl.

Zní to všechno dobře, ale pokud slyšíte jedno poselství za týden, které často nemá nic co do činění
s obnovou myslí a pokud něco tak to "od obnovuje" vaši mysl často a pak jdete domů a strávíte celý
týden mluvením, díváním a děláním aktivit, které úplně "od obnovují" vaší mysl tak... Ale pokud to
vezmete vážně, tak odstřihnete jisté věci, třeba TV a nebo jisté programy, nebo něco a začnete se
disciplinovat, abyste dělali to, co slyšíte - tak můžete obnovit svou mysl velice rychle. Podtrženo
sečteno, před tím než vás můžeme spravit/léčit vás musíme diagnostikovat. Takže vaše diagnóza je:
"Trpíte chronickým nedostatkem motivace" :D Pětinásobná služba je zde, aby vám dala tuto motivaci.
Pokud ji nemáte, potřebujete ji. Takže pokud si budete stěžovat na svůj nedostatek obnovení mysli, tak
nemáte na koho ukázat prstem leda na sebe. Musíte se rozhodnout, co budete dělat, co je pro vás
důležité. Zbytek tohoto semináře na tomto bude založen, pokud se do toho nepustíte, tak všechno
ostatní co vám řeknu je na nic (jen cvičení marnosti/zbytečnosti). Uslyšíte věci a pokud do nich
nepůjdete, tak skončíte v tom, že se budete za to odsuzovat - protože budete znát pravdu, ve které
nežijete a víte, že byste měli, tak budete čím dál víc odsouzení {ne mnou, já kážu pravdu} - vy sami se
budete odsuzovat, protože budete vědět, co byste měli dělat.

{všimněte si že používám Písmo, přináším vám to z Bible, doufám že si Ho[Písmo] sami čtete,
nevymýšlím si tyto věci, ale doufám že to způsobí, že budete vidět Písmo v novém světle.}

1 Jan 3 1 - "povšimněte si" .. Bůh nás tak miluje, že udělal, abychom byli nazváni syny Božími. Musíte
si uvědomit, že když tohle Jan psal, tak doba byla zlá. On se nebál, když napsal tyto listy.

Ježíš řekl jednou - farizeové k němu přišli a vzali kamení, aby ho ukamenovali a Ježíš říká: za jakou
dobrou věc/práci mě chcete kamenovat? A oni řekli "Ne pro dobrou věc, ale proto, že se vydáváš
za Syna Božího" Jan 10:33. Chtěli ho ukamenovat a zabít jen pro to, že řekl, že je Boží Syn a zde Jan
píše později [víte, ti farizeové tam pořád byli] - jaká láska, že můžeme být nazváni "syny".

1 Jan 3 2 - Pokud se na vás lidé divně nedívají, když mluvíte, tak mluvíte špatně :D Ježíš řekl "všichni
kdo žijí zbožné v Kristu budou pronásledování". Neřekl někteří z vás. Pavel řekl že "tělesný člověk
nemůže pochopit věci ducha" - nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude. Protože tělesná mysl je
ve válce proti Bohu. Čtete něco, co Bible říká že je pravda a mysl "To nemůže být pravda protože ... "
- protože to je tělesná mysl.. to je ta část, kterou potřebujete obnovit. Jakmile ji obnovíte, tak už není
tělesná ale obnovená. Jakmile obnovíte mysl v té věci, tak je to o jednu věc méně s čím může tělesná
mysl přijít :) Tak moc je toto důležité. {Dr. Brown říkal "když už konečně dostaneme teplotu v církví
na normální, někdo řekne, že máme horečku". Takže když lidé ve světě, kolem vás a lidé
z náboženských skupin o vás začnou mluvit a "střílet", tak to se asi dostáváte tam, kde potřebujete
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být.. Ne tam, kde máte zůstat, jen tam, kdy svět stojí proti vám a svět si vás všimne a začne říkat "To
nemůže být pravda". Tělesná mysl chodí podle vidění, ne vírou. Duchovní mysl chodí/žije vírou a ne
podle toho co vidí. Takže můžete velice snadno určit, kde jste: Pokud vše co vidíte a čeho se můžete
dotknout, ochutnat, cítit - pokud vás tyhle věci rozrušují/rozčilují - když slyšíte kázání a potom slyšíte
něco opačného, nějakou zprávu která vás rozruší a otřese vámi, pak jste tělesní. Můžete být znovu
narození, ale stále tělesní. A Bible říká že myslet tělesně je smrt, ale myslet duchovně je život a pokoj Ř
8:6 Již jsem to říkal a řeknu to znova - žádný člověk, který myslí duchovně nikdy nezemřel předčasně,
nebo kvůli nemoci či chorobě. Každý, kdo umře tímto způsobem, je tělesně myslící věřící. Nemá to nic
společného s tím, jak dlouho chodíte do církve, nezávisí to na vaší pozici v církvi, záleží to na tom, zda
je vaše mysl obnovena k přijetí Božího Slova nebo ne.} Tento seminář bude trochu jiný než ostatní,
protože mám pouze 3 dny a je zde toho spousta a už teď vím že to všechno nestihneme, takže nemám
čas to ocukrovat (to sugar cook this) a způsobit, abyste to přijali (get U to receive it) . Nemám čas
dostat vás na místo, kdy to začnete přijímat a říkat "Ó, ano, vidím to" do třetího dne. Musím říkat
pravdu, musím to říct bez obalu, přímo a říkám to v lásce, protože chci, abyste vyrostli a nechci abyste
zemřeli a nechi, aby vaší blízcí zemřeli i kdyby měli být tělesní, tak nechci aby zemřeli. Chci, aby Vy jste
byli duchovní a mohli vkládat ruce na nemocné a oni byli uzdraveni, a pokud zemřou, tak chci abyste
byli schopni mluvit k nim a říct jim ať vstanou (get back up) a aby to fungovalo.

Vám bylo přikázáno, abyste uzdravovali nemocné, abyste kázali evangelium, křísili mrtvé. Řekněte
"Ale Ježíš to později změnil" - Ne Ježíš řekl "učte je zachovávat vše co jsem vám přikázal". Jediný
rozdíl byl, že poprvé jim řekl nechoďte k pohanům, ale běžte ke ztraceným ovcím Izraele, ale později to
rozšířil na celý svět. Někteří říkají "Pokud máš dělat to co Ježíš řekl, tak musíš jet do Izraele a zůstat
v Jeruzalémě dokud nebudeš pokřtěný Duchem Svatým" - Ne, musíte si uvědomit to bylo pouze tehdy
- Duch Svatý musel být dán, ale teď již je dán, takže nemusíte na něj čekat, můžete ho přijmout
okamžitě. Pokud váháte s tím zda Ho přijmout, pokud jste to zkoušeli a nepřijali jste, je to pro to, že
jsou věci kterým jste věřili/věříte a nebo oblasti ve vašem životě nebo vaší tělesné mysli, se kterými se
hádáte, které si obhajujete a držíte si je. Tak to být nemusí, Duch Svatý může prostě hned přijít, jakmile
si uvědomíte, že není žádná překážka, která může bránit tomu, abyste spolupracovali s Duchem
Svatým.

1 Jan 3 2 "Milování teď" - ne někdy - čtete to ve své Bibli? A neodcházejte odsud s tím, že "Bratr Curry
říkal.. " ale s tím že "Boží Slovo říká" Musíte být schopni říct "Je psáno".

V 2 ... - v minulosti jsme se na toto vždy dívali, a věřili jsme že to mluví (tak jak sem to byl učen já) : Víte,
teď jsme synové, ale nevidíme, že by se skutečně něco dělo, nevíme, vidíme jako v zrcadle - nejasně
(1 Kor 13:12) - přečtete si to znova - důvod proč viděl nejasně byl, protože byl jako dítě a říká, když
jsem dospěl, odložil jsem dětinské věci. Způsob, jakým toto bylo učeno je, že nebudeme nic, nic se
nebude dít, a jsme zde na milost a nemilost tomu všemu co se zde děje, ale víme že vevnitř jsme znovu
narození a přijde čas, kdy budeme proměnění v okamžiku a pomíjivé obleče nepomíjivé a bude to
velké jednou.. " - Stane se to? Ano. Obleče pomíjivé nepomíjivé? Ano, nesmrtelné pohltí smrtelně
- ano. Přijde čas, kdy všichni budeme proměnění. ALE to nemá nic společného s pětinásobnou
službou, s vámi abyste rostli a vypadali a mluvili jako On. Říká to, že teď jsme synové Boží a vyrosteme
do "plné postavy Kristova plného věku". Takže vyrosteme v Něj a když se objeví, budeme jako On
- neříká to, že když se objeví, budeme změněni abychom byli jako On, to je jiná pasáž. A neříká že
budou proměněni, aby byli jako On. Říká že budou proměněni - nesmrtelnost pohltí smrtelné (1 Kor
15:53-54) ... ale pokud si přečtete to, co tam říká bez toho, abyste si k tomu přidávali, tak to můžeme
říct takto: (He ain't coming till we're like Him) -- Nepřijde, dokud nebudeme jako On. Nebo myslíte, že
v nebi bude stále pětinásobná služba, svatí rozdělení do různých skupin a bude je vyučovat? Ne ta
služba skončí. Ale v Ef 4 se říká, že ta služba potrvá než církev doroste v Něj. Takže důvod
pětinásobně služby je pro teď, aby nás vyrostla do Něj - teď. Potom budeme jako On a On se může
vrátit. Proč? Protože pak bude vše poddáno pod Jeho nohy. Všechno mu již bylo poddáno, ale my
ještě nevidíme, že by všechno bylo poddáno. Proč? - Ř 16 20 - "Bůh pokoje rozdrtí satana pod vaše
nohy brzy" - Pod čí nohy? Vaše. Písmo říká že "Ježíš sedí po pravici Boží, dokud jeho nepřátelé
nebudou učiněni Jeho podnožkou" (Židům 10:13, + další místa) A kdo je učiní Jeho podnožkou?
Zjevení synové Boží, kteří vyrostou a budou jako Ježíš. Takže máme v růstu ještě co dohánět (So we
have some growing to do) .
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Nepřemýšlejte o tomto, jako o něčem, co je na dlouho, jako o něčem co bude trvat věčnost. Ne - jak
jsme si už říkali, jediný, kdo určuje "jak dlouho to bude trvat" jste vy sami. Ty to určuješ tím, jak moc jsi
opravdu odhodlaný, jak strašně moc to chceš.

Když se podíváte na to, jak Izraelité chodili 40let po poušti - víte proč 40let? Bible říká že "než ta
předchozí generace umřela". Byli tam lidé, kteří měli jít do zaslíbené země, ale museli čekat, než ta
předchozí generace zemřela, než mohli vejít. Uvědomujete si, že ten co sedí vedle vás, vás může
zdržovat od toho, abyste vešli? Ne že vám brání v tom, abyste rostli, protože každý je zodpovědný
za vlastní růst. Možná budeme muset čekat, než někteří lidé zemřou a nemluvím o stáří(letech), není to
o stáří. {potkal jsem více rozumných starých lidí než mladých, nestanete se staří, aniž byste neměli
moudrost} . Musíme se rozhodnout, co my budeme dělat. Nemůžeme se dívat na ostatní. Rozhodnout
se co já budu dělat, co je můj cíl. Můj cíl je být předurčen k tomu být připodobněn Kristu. Některé
z těchto věcí budete slyšet stále dokola, protože chci, aby ve vás byli hluboko zavrtané, aby když
odsud odejdete, tak uslyšíte můj hlas, jak říkám tyto věci a budete to muset začít žít. [doufám že si to
užíváte protože já ano]
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Lekce 4a
Jak jsem říkal již dřív, ať budeme vyučovat o čemkoliv, tak všechno bude vycházet z tohoto. Jinými
slovy - jakmile pochopíte toto, všechno ostatní bude fungovat. Pokud jste byli na DHT, tak jsem vám
říkal, že pokud vezmete principy, které tam učíme, a aplikujete je na vysvobození, finance nebo
na cokoliv jiného, tak budou fungovat, protože to je Písmo. A Bible by měla fungovat všude. Ten
základ, proč to funguje je že to jde k tomu, co Ježíš pro nás udělal. A čím více se soustředíte na Něj
a na to co udělal a co nám zajistil, tím méně se zaměřujete na sebe a pak je to celé více o Ježíši a čím
víc vyvyšujeme Jeho, tak se to dostane do bodu, kdy očividně člověk se účastní, ale zbavíme se
takové té myšlenky "super křesťanů". "Pojďme k tomu to super pomazanému člověku... Jel sem tak
daleko, abych ho viděl..." Stále je důvod pro pětinásobnou službu, ale toto je o Kristu a o tom co On
udělal. Takže vždy chceme ukazovat na Krista. ||

Jak sloužíme po různých církvích o uzdravení a síle/moci, tak nejrychleji to přijmou jsou ti, kteří byli
dobře vyučeni v realitě nového narození. Také lidé s policejním nebo vojenským pozadím, protože
rozumí principům autority. Ježíš řekl tomu setníkovi, že měl největší víru a on mu řekl, že zná autoritu.
Takže autorita je klíčem k víře. Chcete vědět jak chodit/žít ve víře? Zjistěte co je autorita. Problém je, že
je mnoho lidí kteří učí o autoritě, ale skoro každý kdo to učí tak v určitém bodě (zní to dobře, ale pokud
to posloucháte dostatečně dlouho, zjistíte že) zkratují autoritu. Jinými slovy - že ji budou limitovat. Opět
to souvisí s neporozuměním toho, proč máme autoritu. Pokud se na to budete dívat tím starým
způsobem - tento člověk je pomazaný, speciální, silný a já nejsem, tak si budete myslet, že má víc
autority než vy. Pokud byste ale rozuměli tomu, co zde učíme a co jsme začali učit v DHT, uvědomili
byste si: "oddělejte sebe z obrazu/situace". To je ten "velký pád", to je jedna z věcí, které dokazují, že
učení o speciálních obdarováních a pomazáních je vedle. - Protože to vždy přitahuje pozornost
k člověku, vždy to vyzdvihuje nějakého člověka. Vždy to říká "Tento člověk je speciální toto a nebo
tamto.. Má víc autority než já..." Dokonce jsem slyšel vyučováno, že pokud budete věrní v malých
věcech, tak vám dá autoritu nad něčím. Bible říká, že pokud budete věrní, tak vás ustanoví nad.. ale
nemluví se zde ani tak o autoritě jako o vlivu, zodpovědnosti. Takže když si uvědomíte, že to co jsme
dělali je, že jsme vyzdvihovali lidí - takže oni museli být věrní, protože oni jsou na této pozici a já jsem
zde, musím být věrný chodit do církve a dávat desátky a pokud budu věrný v tom, tak mě jednou Bůh
povýší. - Ale to není způsob, jakým přichází povýšení. Povýšení přichází dvěma způsoby nebo spíš
kombinaci dvou způsobů: 1) zjevením a s tím spojené je poslušnost zjevení. Takto jste povýšeni.
Poslušnost zjevení - prvně musíte mít zjevení (nemyslím tím, že byste měli nějakou speciální událost,
kdy byste najednou "Bingo" - nebylo to tam a najednou to tam je a jste jiní) zjevení přichází primárně
a zvláště v tomto čase tím, že jdete do Slova a studujete Boží Slovo. A čím více ho studujete, tím více
zjevení přichází. Opět je to pouze na vás :) Když to studujete, tak v určitém bodě musíte začít být
poslušní tomu zjevení. To říká Pavel - nebyl jsem neposlušný té vizi - měl zjevení a byl poslušný a zůstal
poslušný po zbytek svého života a díky tomu mu byl dán větší a větší vliv. Jeho vliv se zvětšil do té míry,
že se ďábel rozhodl že to musí zastavit: "Slyšíte co učí? Mluví o dělání lidí jako Ježíš. Musíme ho
odstranit, zabít, potřebujeme poštvat nějaké náboženské lidi, aby po něm šli". A to je to co udělal
- skupina náboženských lidí ho kamenovala, bičovala, ztroskotal, byl mlácen, ponechán na smrt - to
všechno bylo součástí toho trnu, který měl v těle, který jak říká mu byl dán kvůli těm mnoha zjevením.
Ani jednou nezmiňuje nemoc nebo chorobu a přesto je to jedna z věcí, o které si lidé myslí, že to je. Ani
nikde jinde není zmínka o tom, že by byl nemocný a nebo něco podobného a my se toho chytáme
a říkáme muselo to být toto a tamto a Bible to neříká. Říká "Toto jsou věci, které jsem vytrpěl
kvůli mému zjevení" a pak říká "Kvůli mým mnohým zjevením mi byl dán do těla trn - posel od satana
(ne poslán od Boha), aby ho udržel pokorným/poníženým". Říká že "satan poslal posla, aby mu
zabránil mít vliv, aby se nepovyšoval nad míru". Jinými slovy pokud se podíváte na pojem "povyšovat
nad míru", co to doslova znamená je: {je to úžasné, kdyby lidé prostě jen četli} "Musel jsem bojovat
o každou píď území které jsme zabrali". To je všechno, co to znamená. Říká "abych se nadmíru
nepovyšoval" - jinými slovy - nebyla to procházka růžovým sadem, nebylo to tak, že když jsem přišel,
tak to bylo všechno skvělé, všichni mě milovali a ďábel se stáhl a utekl. -NE říká "Tato věc mi byla
dána, aby se snažila mně bránit v postupu, bránila v cestě" - Představte si, že všude kam přijdete,
byste byli bičování, bití nebo kamenováni.. {To vás přinutí dvakrát si rozmyslet než řeknete
na shledanou :D ||} To je vše co říkal [že musel bojovat o každou píď]. "Vím, že když tam půjdu, budu
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muset bojovat o každou píď". Budu muset bojovat.. Ale říká "Nebyl jsem nevěrný, neposlušný", říká
"Bůh mi dal zjevení, dal mi moudrost, porozumění Jeho tajemstvím, které byli skryté, a mám
zodpovědnost." Ř 1 13 ... - ďábel mu bránil. Důvod proč chci přijít je, abych měl u vás nějaké ovoce. ||
Celá naše idea křesťanství je ve většině částech tak zkažená. "Neměl bys chtít toto, tamto. Pavel byl
špatný, že chtěl mít ovoce u nich, měl být spokojen s tím kde byl" -NE on měl evangelium, nikdy byste
neměli být spokojeni s evangeliem. - Rozumíte co tím myslím? Nikdy se nespokojit s tím kde je/jste, ale
vždy postupovat. Nikdy neustat, nezvolňovat ve smyslu {neříkám ve smyslu neodpočívat} - odpočíváte
v Bohu, ale nepřestanete jít v před. Běžci to nazývají "vnitřní zóna" - když začnete cvičit, tak dojdete
do bodu, kdy je snadnější pokračovat, než se zastavit. Proč? Protože se dostanete do té zóny a je to
jako byste byli "nesení". Pokud se hodně modlíte v jazycích, víte o čem mluvím. Při modlitbě v jazycích
se stává, že je pak snadnější pokračovat v modlitbě než se přestat modlit. Řeknete "Toho jsme nikdy
nedosáhl" - běžte za tím, nepřestávejte dokud toho nedosáhnete. Proč? Protože to je chvíle, kdy to
duch opravdu uchopí a nese to. A to je chvíle, kdy se začnete prolamovat ten "závoj těla" a Duch se
začne dostávat ven a najednou se začnou dít věci. V tom bodě začnete ovlivňovat věci kolem vás
a není to jen pro vaše vzdělávání, kdy se snažíte udržovat silní a vybudování, ale začnete měnit věci.

Říká zde ve V 14 - jsem dlužník - Pavel říká, abychom nedlužili člověku nic kromě lásky, ale zde říká že
je dlužník. - aby dělal co?: ... "řekům etc mám dluh" - protože mi bylo něco dáno a jediný způsob jak to
splatit je zaplatit dopředu. Jediný způsob jak vrátit/splatit to, co pro mě bylo uděláno, je dát to ven,
přinést to druhým lidem. Jsem dlužník těmhle lidem - mám něco co mi Bůh dal a proto že jsem zdarma
přijal, zdarma dávám. Jsem dlužník všech lidí. Pak říká V 15... - vidíte? Říká že je dlužník a že je
připravený {připravený - tohle je něco, co těžko uslyšíte říct většinu křesťanů} Křesťané říkají "Nejsem
připraven" - proč? "Protože jsem se dost nemodlil" - a kolik je "dost"? .."Nevím.. cokoliv není dost :D"
- jak víš že to není dost? .. "No.. vždycky se mohu modlit víc?" NE, někdy se musíš přestat modlit
a začít věřit. JGL říkal {zmiňoval jsem to na některém z předchozích setkání} na modlitebních
shromážděních, kde byla mocně Boží přítomnost, tak přestal a řekl "Dobře, takže jsme se modlili, teď
si dejme 5 minut a věřme Bohu". Také řekl "jsem přesvědčen, že pokud se budete jen "modlit modlit
a modlit", tak se umodlíte do nevíry" (Praying yourself into unbelief) Víte proč? Protože většina lidí
používá modlitbu jako výmluvu, aby nemuseli něco u/dělat. "Já jsem povolán abych se jen modlil" - NE,
nikdo není povolán "aby se jen modlil" - jsi povolán k tomu, aby ses modlil a dělal. Měl by ses modlit
před tím než budeš dělat. || {jednou náboženští lidé přišli za JGL a říkali mu - "ty děláš všechno tohle
v těle". JGL: Lidé jsou uzdraveni. "Ano, ale je to v těle." Opravdu a jak to funguje? :D} Měli jsme nějaké
přátele, kteří byli v jedné známé službě a dostali se k naším materiálům a protože pracovali
v "Uzdravovací místnosti" a najednou měli více uzdravených lidí, než ostatní lidé tam, tak si je zavolali
vedoucí a řekli jim že musí přestat, protože se nespoléhají na pomazání a Ducha Svatého dostatečně.
"A jak jsou tedy uzdravování?" No víte my se snažíme tam vytvořit atmosféru, hudba čtení písma..
"A proč se nesnažíte vytvořit víru? :D" = Nepotřebujete atmosféru, ale víru v Boha... Takže buď jim
dejte víru a nebo jim dejte to, na co víru nemají - mějte víru za ně.

Lidé říkají - takhle bys neměl mluvit. John Osteen říkal "Pokud hladím kočku proti srsti, ať se obrátí."
- Tak si to taky myslím. Pokud se náboženským lidem nelíbí co říkám, ať se změní, vyjdou
z náboženství a vstoupí do vztahu s Ježíšem Kristem, je to obrovský rozdíl. "Ale ty jsi tak arogantní." Ne
- víra vždy vypadá jako arogance pro náboženské lidí. Proč? Protože ji nežijí a co nežijí se snaží zničit.
V určitém bodě si musíte uvědomit kdo jste. A kdo jste ne podle toho, co lidé říkají že jste, ale
podle toho, co tato Kniha [Bible] říká že jste. Někdo může říct "Ó, ty jsi prorok, skutečně".. Uvidíme :)
Strom produkuje ovoce. Prorocky strom produkuje prorocké ovoce. Pokud neprodukujete prorocké
ovoce, přestaňte se nazývat prorokem. (U're nonprofit :D)

Dr Sumrall nám vždycky říkal "Jabloň nepotřebuje mít nálepku 'jabloň', aby věděla že je jabloň."
- Nemusíte mít značku, dělejte svou práci, vykonejte svou práci. A upřímně abyste věděli - mě
nezajímá, zda jste muž nebo žena. V Galatským se píše "není muž ani žena v Kristu", takže je mi jedno
co jste. Pokud umíte dělat tu práci, dostanete to místo. Lidé říkají "nebude mě učit žena" - ok,
na shledanou :D Vážím si víc jí, protože ona něco dělá a ty tam chceš jen sedět a vytahovat na ostatní
lidi. - Ona něco dělá. Jsou určité meze, ale musíme si uvědomit, že mluvíme z ducha ne z těla. Buď
tedy neznáme nikoho podle těla - a pak nemůžeme rozlišovat mezi mužem a ženou, protože pokud
začnete rozlišovat, tak už je to podle těla. V duchu není muž ani žena. {nejsem si jistý, že jsem vás
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všechny přesvědčil - uvidíme, jak se to zde v Austrálii bude vyvíjet :D} Dr Cho řekl "Pokud chcete
založit církev, pošlete ženu. Protože ženy přesvědčí muže aby udělali cokoliv."

V 15 - říká jsem dlužníkem všech a jsem připravený kázat, V 16 ... 17 - říká nestydím se za evangelium,
protože evangelium, ta dobrá zpráva Ježíše Krista - co je ta dobrá zpráva? - Jeho smrt, pohřeb
a vzkříšení, jeho vstup do Království Božího. Smrt, pohřeb, vzkříšení Krista - dobrá zpráva Ježíše Krista
je Boží moc. Lidé říkají "Potřebujeme víc moci/síly" {připomenu vám něco, co řekl TL Osborn, když
jednou seděl někde na plošině. Bylo tam velké setkání pastorů, hrála hudba a všichni tam volali
k Bohu. Vedle Osborna seděl muž a Osborne nevěděl že nahrával to, co se tam dělo. A jak tam ti
pastoři volali "Ó Bože potřebujeme moc/sílu. Bože pošli moc. Potřebujeme moc", tak Osborne se
naklonil k tomu člověku a říká "Neustále volají, že potřebují moc, ale není to moc co potřebují, oni
potřebují víc evangelia".} Nepotřebujete víc moci, ale víc evangelia - evangelium je ta moc. Chcete víc
moci? Získejte více evangelia. Získejte víc pravdy o Jeho smrti, pohřbu, vzkříšení. To důvod, proč jsem
zde tento týden. - Dát vám informací o té smrti, pohřbu, vzkříšení a co se v tom stalo. V tom je moc. Je
to to vzkříšení které Ho vyvedlo ze smrti. Víte co to znamená? Když to čteme, tak to jen přelétneme
a čteme to bez pozastavení se.. {a říkáme si to jako apoštolské vyznání}.. Děláte si ze mě srandu?
Píše se tam, že je úplně obral/oloupil - víte co to znamená? Že jim nenechal ani oblečení :O Vzal jim
všechno co měli. On obral mocnosti, knížata, vládce, jsou zbití, poražení. To je to, co se stalo, když
vstal z mrtvých, oni udělali vše co mohli, aby ho udrželi a ani jejich veškerá společná síla která Ho
držela a snažila se mu zabránit, aby byl vzkříšen z mrtvých nestačila na to, aby odtud neodešel. A Bible
říká, že to je tolik moci kolik pracuje ve vás. Ta sama síla, která vzkřísila Ježíše z mrtvých, ta sama síla
která byla uvolněna, aby byl obživen, síla která Ho osvobodila od každé námitky, kterou ďábel zkusil
mít, ho kompletně osvobodila. Takové množství síly pracuje ve vás. To je ta síla ve vás. A pokud ďábel
nemohl udržet Ho, nemůže zadržet ani vás. Proč? Protože vy jste v Něm. Když On zemřel, my jsme
zemřeli. Když On byl pohřben, my jsme byli pohřbeni. Když On byl vzkříšen z mrtvých, my jsme byli
vzkříšeni z mrtvých. Abychom chodili v novotě života, ne abychom žili ten starý život poražení, ne
abychom žili ten starý život a hřešili a pak přeběhli přes řeku a řekli "Odpusť mi Otče, budu hned
zpátky a běželi znova hřešit". Zlomilo to moc hříchu. Hřích nad vámi nemá žádnou moc. Rozumíte?
Hřích nad vámi nemá nadvládu, ani autoritu. Vy teď hřešíte protože chcete. Jednoduché. Ne protože
"Ďábel mě přinutil to udělat" - NE, vy jste to pravděpodobně udělali a on ani nevěděl že jste tam byli...
Myslím, že někteří křesťané naučili ďábla některé věci (ne že by on učil je :D). Máme takový vtip o tom
jak "všechno je démon".. "toto je démon, tamto je démon, nemůžete najít svůj hřeben - ó to je démon
hřebenu - démone hřebenu kam jsi šel? :D" Hádám že někdy ďábla napadne - "hm démon hřebenu, to
je dobrý nápad" :D

Musíte si uvědomit, že když byl vzkříšen ze smrti, tak dokonce ta síla, která byla uvolněná na počátku
stvoření byla nic, oproti té síle, která byla uvolněná v Ježíši - která ho vzkřísila z mrtvých. Tolik síly je
ve vás. Ř 8 říká, že "ten samý Duch, který vzkřísil Krista z mrtvých přebývá ve vás, tak ať ten Duch
obživí a uzdraví vaše tělo". Není to úžasné? Nepotřebuješ, aby na tebe vkládali ruce. Potřebuješ, aby
do tebe bylo vloženo Slovo. Ty ani nepotřebuješ probuzení, potřebuješ se vzbudit ke spravedlnosti,
vzbudit se k tomu, co bylo v tobě uděláno, co bylo pro tebe koupeno skrze Krista Ježíše a odpočívat
v tom, co On udělal. Ne v tom co ty jsi udělal. "Ó já jsem se modlil, postil.., pomáhal jsem .." - no to je
dobré a co bys chtěl? medaili? Koho to zajímá? :D To jsou všechno dobré věci, ale neznamenají nic
pro Boha - ve smyslu, že vám nezískají žádné plusové body u Boha. Měl bych spíš říct - neudělají
na Boha dojem - neovlivní Boha, aby si vás oblíbil/neoblíbil. {vidím spoustu knížek a říkám si, že někteří
by měli přestat psát knihy a začít jednu číst :D Protože nečtou Knihu a mluví o tom "Jak získat Boží
přízeň, potřebujeme Boží přízeň". - Já jsem získal Boží přízeň, když Ježíš za mě zemřel. Tehdy jsem
získal Boží přízeň. Nezískal jsem ji ničím co já dělám, nejsou to věci které jsem udělal. Někteří říkají "Od
doby co jsem byl spasen, tak jsem byl naplněn Duchem Svatým, přestal jsem pít, kouřit, poflakovat se
celé noci v barech" - a já se vždy tak podívám "Ty jsi ale někdo, že? :O Wow vzdal ses tolika věcí
pro Boha - pití kouření, poflakování s lidmi, kteří tě dostanou do problémů..." {můj táta byl policista
a říkal: "po půlnoci jsou venku pouze dva druhy lidí - policajti a gauneři". Takže když viděli, že nejsi
policajt, tak tě odstavili.} A lidé říkají "Vzdal jsem se kouření pro Ježíše" - měli jste se ho vzdát už
dávno předtím smraďoši. {pouze cituji Douwe} Vy jste se vzdali tak hodnotné věci - něčeho co vás
zabíjelo a nejen vás, ale i lidi kolem {které to navíc nutilo vám přát, abyste umřeli a oni mohli dýchat
čerstvý vzduch} "Ale to je zlé takhle mluvit" - Někdo vám to musí říct na rovinu :P Já jsem zde 3 dny

35 nove-stvoreni.cz



a pak odjedu :P}

Dává vám to smysl? Když jste se znovuzrodili, tak ten samý Duch, který to udělal, ne takhle málo
[ukazuje nějaké malé množství] toho Ducha, ale On přišel, aby ve vás přebýval. "Ale já tomu
nerozumím :~" Dobře, nemusíš :P Já taky nerozumím tomu, jak pracuje elektřina. Někteří lidé se mi to
pokoušeli vysvětlit, ale asi jsem tomu opravdu nevěnoval pozornost. Nevím jak pracuje ale hádejte
- umím cvaknout vypínačem :O Pokud se nic nestane, když cvaknu vypínačem, zkontroluji jistič a jinak
někomu volám. - To je to, co si potřebujete uvědomit. To co se stalo (bylo vykonáno) ve vás, tento život
ve vás je větší než cokoliv co si umíte představit. Vy ani netušíte, kdo ve skutečnosti jste. Nevíte co se
stalo dostupné. Možná tušíte některé věci, ale ... pojďme se na něco z toho podívat.

Říká jsem dlužník, jsem připraven kázat a nestydím se za Kristovo evangelium, protože to je moc.
Potřebujete-li víc síly - získejte více evangelia. Ale nepotřebujete ani jedno. {říkám vám to jen pro to, že
pokud voláte že vám chybí síla, abyste věděli za co máte volat - evangelium.}

Když jsme byli znovuzrozeni, tak některé věci se staly automaticky a jiné musíme my aktivovat a nebo
způsobit, aby nesly ovoce. V realitě našich životů - něco je uděláno automaticky a něco musíme
způsobit aby se stalo.

Existují určité jasné tvrzení (point-blank statements) , kterým musíme věřit a jednat podle nich,
abychom viděli změny v našich životech o kterých Bible mluví, že by měli být v životě každého, kdo říká
že patří Bohu (je z Boha). Takže se pojďme podívat na pár takových tvrzení (statement) : {tyhle nejsou
něco ve smyslu "jo to bude super" (pokud tedy nejste ještě znovuzrození). Jsou jenom dvě rodiny - Boží
a ďáblova. Buď jste dítě Boží a nebo ďábla. A nenechte se nikým obalamutit. Věřte jenom Bohu - ať
On vám řekne, kde jste. Podívejte se do Písma a to vám řekne kam patříte, nenaslouchejte lidem. Oni
neví co se děje ve vás, neví co se stalo uvnitř člověka.}

2 Kor 5 14 ... - Láska Kristova by vás měla tlačit, nutit ve směru... Pokud zemřel, pak zemřeli všichni
- pokud jste mrtví, tak nemůžete mluvit o sobě. Nemůžete stále mluvit o tom "Víš, já jsem udělal tohle,
dělal jsem tamto" - takto už nemůžete mluvit, protože jste mrtví. Teď musíte mluvit o tom, co udělal
Ježíš. - V 15 - Tohle je část, která ničí takzvané "svépomocné" evangelium, které říká že "Ježíš zemřel,
aby tys byl zaměstnanec měsíce". Ne, pro to neumřel. Zemřel pro to, abys byl syn pro věčnost. - To je
mnohem lepší, než být zaměstnancem měsíce. Kdybych tak dokázal, abyste uviděli záblesk toho, co
vám Ježíš zajistil a kdo jste v Něm, tak by to úplně změnilo vaše životy a životy všech lidí kolem vás.
Začali byste žít jinak, mluvit jinak, chovali byste se jinak.

Jedna věc, která se mi líbí na TL Osborn je, že učil 50-60 let, úžasná služba a stále kázal to samé
- všem říkal "Měli bychom pozvedat lidi, aby získali důstojnost. Milovat lidi." Vždy pozvedat. Nikdy
nikam nepřišel a nesrážel lidi dolů."Ty špinavý pse.. Byl jsi/ jsi"- i kdybyste to byli právě teď, mám
pro vás novinu - na této straně to je lepší, přejdete sem :) Nemusím vám říkat, co jste, všichni víte co
jste byli celý život, já vám to nemusím připomínat. Pokud to chcete změnit - vyřešte si to s Bohem (get
right - znovuzrození) a hned se to změní. A jakmile se to stane, žádný člověk nemůže proti vám nic mít.
Nikdo nemůže vytahovat "ale víš jaký jsi.." V 15 - nemáte žít pro sebe. "Ale víš Ježíš umřel pro to,
abych mohl být bohatý.., abych mohl mít pokoj, aby.." - Ne i když je v tom trochu pravdy. "Zemřel, abych
mohl mít pohodlný život, abych mohl být požehnaný" - Ne, nerozumíš, není to o tobě. Bylo to o tobě
do doby, než jsi byl zachráněn/spasen, teď je to o těch, kteří nejsou zachráněni. Už nežijete sami
pro sebe a ani nežijete sobě. {měli byste si přečíst o Ch. Finey. || Řekl "Pokud utratíte za rok víc za čaj
a kávu, než dáte na misii, tak ani neříkejte, že jste zachráněni." - "Jak můžete říct, že jste zachráněni,
když utratíte více za své pohodlí a potěšení než dáváte na misii - oblékání, krmení sirotků, pomáhání
lidem, ..."} Vidíte kam mířím? Neříkám, že máte dát pryč všechny své peníze a žít na úrovni chudoby, to
neříkám a jen to, že vás napadlo takto myslet dokazuje, že neznáte Boha, protože nemůžete dát pryč
vše co máte a zemřít v chudobě. Proč? Protože cokoliv zasejete, sklidíte. A čehokoliv se vzdáte, On
vám dá 100x vynahradí. Dokonce Písmo říká že "On naplnil veškeré moje potřeby podle Svého
bohatství v Kristu." Podíváte se na lidi ve světě a zeptáte se "proč to tak nevypadá?" - Vše co musíte
udělat je učinit jejich potřeby svými potřebami. Pokud zaopatřil všechny vaše potřeby, pak si přisvojte
jejich potřeby - jakmile se stanou vašimi, On zaopatří i je. Proč? Protože už to budou vaše a On je
zaopatří. Řekněte "Já mám sotva pro sebe a svou rodinu" a já vám říkám, že můžete sedět a držet si
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to dokud nezemřete. To málo co si držíte vám stejně nepomůže. Potřebujete se začít dotýkat životů,
dotýkat se lidí, mluvit do životů lidí a pomáhat jim.

Jak se zde teď vyrovnáváte s tou situaci po povodních, v situacích, kdy je potřeba pomoct || by církev
měla být první, která pomáhá. Lidé by se ani neměli muset obracet na vládu kvůli tomu. Církev by měla
být první na místě {a vím že zde to tak v mnoha případech bylo}. My musíme být příkladem světu
v laskavosti, v dávání, krmení. |~ Potřebujeme vidět potřeby druhých jako přednější | |~|.

"Toto je Boží dům, Bůh nám dal tento dům..." -Opravdu? Tak proč ti o něj tolik jde? "Nemůžu sem
přece pustit kohokoliv, okradli by nás" - Myslel jsem, že to patří všechno Bohu? Říkám vám, Bůh nás
chránil, žehnal nám, mě nemůžeš okrást , Bůh mně požehná bez ohledu na to, co uděláš. Proč?
Protože Bůh je Bůh, je větší než vy. "Jakkoliv mi můžete uškodit, On to dokáže mnohem lépe" - Ne
horší, ale o to lepší. :D V určitém bodě potřebujeme být jako Abraham - říká Lotovi "Chceš jít tam? Jdi
.. Já půjdu na opačnou stranu.. Ale pokud myslíš, že tam to je lepší, běž tam, já půjdu opačně. Protože
kamkoliv půjdeš já půjdu opačné a kamkoliv já půjdu budu požehnaný." Říká se "Musíme zjistit, kde je
to požehnání a dostat se pod něj" - To požehnání je v Kristu, vy se nedostanete pod něj, ale do Něj.
"Jméno Hospodinovo je silná věž, spravedlivý který se tam skryje bude v bezpečí". V určitém bodě
musíte přestat číst Bibli a říkat "To je pěkný" a začít tomu věřit. Tohle je reálné, ochrání vás to. Pokud si
uvědomíte "žádná zhouba se ke mně nepřiblíží, žádná nákaza, padne tisíc po levici, 10tisíc po pravici
a ke mně se to nepřiblíží"[Žalm 91], protože Ty se mnou jsi. - To je starozákonní prorok! A my zde
jsme teď v Kristu a bojíme se všeho. Čteme Lukáš 10 19 "Dávám vám moc ... a nic vám neublíží" {jen
pokud nebudete mluvit s křesťanem :D} NIC .. A my říkáme "musím najít způsob, jak být požehnán, kde
je požehnání a musím udělat všechno správně a Bůh se ukáže. Musím se vrátit do minulosti a najít
všechny prokletí a generační kletby..." - Tohle se všechno změnilo, když jsem se znovuzrodil, když jsem
změnil rodinu. Ďábel nemá nade mnou žádnou autoritu, byl odzbrojen. CO potřebujete je přijít sem tak
na 3 dny a nemusím ani vyučovat, jen vás postavím na nohy - a když si začnete procházet ty Písma
a vyznávat ty věci, já bych jen hlídal, zda to říkáte dostatečně nahlas :D

Potřebujete být vycvičení. Nestačí pouze vyučovat. Mohu vám číst Písmo, ale vy si můžete číst Bibli
sami. Potřebujeme vám dát výcvik, musíte být schopni povstat a říct "Nic mě nemůže za žádných
okolností ublížit". "To bych neříkal - ďábel by to mohl slyšet" :D - To přesně chci. :D Musíte být schopni
povstat a říct to nahlas, promlouvat "To co Bůh říká je pravda, Jeho Slovo je pravda, Jsi lhář ďáble.
Jeho Slovo říká Jeho ranami jsem uzdraven, zda se ti to líbí nebo ne, ďáble." A začnete říkat tyto věci. -
Proč? Protože je to poznáním všech dobrých věcí, které jsou ve vás v Kristu Ježíši. V Něm jsem
posvěcen - víš co to znamená ďáble? -To znamená že jsem od tebe oddělen. To znamená že On mě
přenesl od tebe k Němu. Když vám začne ďábel mluvit do ucha, tak se na něj potřebujete obořit - buď
zticha. Často bude mluvit skrze ústa někoho jiného a vy to potřebujete rozpoznat a říct "Buď zticha,
když se mnou mluvíš :D".

| Když jsem ještě před uvěřením pracoval jako vyhazovač v baru, tak za mnou přišel jeden opilec a říká
"bla bla.. pojď se bít". Odpověděl jsem mu "pokud se chceš bít, běž ven a počkej na mě. Pokud
nepřijdu do 5ti minut, začni beze mě :D (už jsem ho nikdy neviděl)" | Ďábel není chytrý, ani není velký,
není špatný, je zlo. Možná už jste mě to slyšeli říkat dříve, ale chci to zdůraznit v kontextu toho, kdo jste
v Kristu. {Vzpomínáte si, jak to bylo, když se narodil Mojžíš - byl příkaz zabít všechny děti a Mojžíš byl
vychováván ve faraónově paláci a ďábel ho nemohl najít. Zabil kupu malých děti - což ukazuje na to
jaký ďábel je, ale stejně nemohl najít toho, po kom šel. A ďábel se nezměnil - o tisíc let později se stala
podobná situace: Tři mudrcové přišli ke králi a říkali - hvězdy nám ukázali, že se narodil král, jdeme se
mu poklonit. A král říká - až ho najdete, přijďte mi říct já se také půjdu poklonit. A pak odešli a našli ho.
Zamyslete se - tři hvězdopravci ho našli, a nemohlo to být těžké najít Ježíše - stačilo se někde v té
oblasti zeptat "Neslyšeli jste zpívat anděly... :D" Takže andělé ho našli, pastevci ho našli, mudrcové ho
našli a ďábel ho nenašel. A ďábel nechá zabít všechny děti, protože neví, kde je. Proč ho nemohl
ďábel najít? Ďábel není dokonce ani chytrý jako člověk :O Lidé ho našli a ďábel ne. Ďábel vás taky
nemůže najít.. víte proč? Protože váš život je skryt v Kristu, nemůže vás najít, potřebujete tomu věřit.
Problém je, že se děje (dostanete) to čemu věříte. A lhali vám. "To co děláte dává ďáblovi autoritu, to
poušti ďábla dovnitř.." Jediný způsob, jak se k vám může ďábel dostat je to, že když jste v Kristu tak se
nějak z něj dostanete a řeknete "zde jsem". A jakmile vystrčíte svůj obličej z Krista, tak začnete říkat
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"moje služba, můj dar, moje pomazání, moje.. " a ďábel se podívá "á tady jsi a propleskne vás :D"
Takže když nemluvíte o sobě, ale mluvíte o Něm, tak ďábel ani neví kdo jste a nemůže vás ani najít
- vás život je skryt. || Jste nové stvoření. Není schopen si spojit toto nové stvoření s vaším starým
- pokud to neuděláte vy. Jste nové stvoření - vypadáte jako Kristus, mluvíte, chováte se tak, takže
pro něj jste jako Ježíš |:~| Teď už ne, protože pořád mluvíte jako "Ale já nejsem Ježíš, já nejsem
dokonalý" - Uvědomujete si že to nemusíte nikomu říkat? Všichni to víme/vidíme.

| Pokud budete jako svědkové nějakého vážného zločinu, může vám být nabídnut program ochrany
svědků - nová identita. To znamená úplně nový život. Jediný zádrhel u toho nového života je, že se
nemůžete vrátit domů, nemůžete se vrátit, vrátit a navštěvovat lidí, volat lidem z minulosti, a být
v kontaktu s lidmi ze starého života. Proč? Protože oni [ti zlí] vás budou hledat a jakmile někomu
zavoláte, budou vědět kdo jste teď a půjdou po vás.| - Uvědomujete si, že to je něco podobného jako
udělal Bůh? On vás dal do svého programu na ochranu svědků :) Chápete? Ďábel neví kdo jste kde
jste, ale problém je, když se vracíte a navštěvujete co jste byli předtím. "Řeknu ti co jsem jednou udělal,
tomu nebudeš věřit... Byl jsem tak opilý.. " - Ďábel: "Aha takže rád pije, už si to poznamenávám", to mi
připomíná toho.. :(

Musíte se rozhodnout, že jste úplně jiný(nový) člověk, úplně nový život. - Nejste kdo jste bývali.
"Přemýšlejte o věcech které jsou dobré, čisté". Uvědomte si co je ve vás v Kristu Ježíši [Filemon]
- všechny ty dobré věci - v Něm jsem uzdraven, požehnán, v Něm prosperuji, jsem šťastný, mám pokoj.
Proč? Protože pokoj, který mi dává On, není jako ten ve světě, ale je to pokoj uvnitř. A začnete tomu
věřit a opakovat si to, říkat ty věci nahlas a myslet je vážně a způsobí to změnu ve vašem životě.

V 15 - máte žít pro Krista, ne pro váš vlastní život (pro sebe)

V 16 [tohle si podtrhněte] odteď již .. Problém je, že pokud onemocníte v církvi, tak první co vám řeknou
je "běžte do evangelií, najdete si ženu s krvotokoem a udělejte to co ona - protlačte se zástupem
a dotkněte se roucha..." - NE, my neznáme ani Krista podle těla. On je stejný včera dnes i navěky
pro to (pro podstatu) kým je, ale není stejný jako byl, když chodil po této zemi - ve smyslu že by byl
limitován jedním tělem a jedním místem v čase. Byl vzkříšen, nyní je učiněn Pánem. - Čeho je učiněn
Pán? Pán pánů a co je dál? - král Králů a kdo jsou ti páni a králové? To jste vy. Byl vzkříšen a "jaký je
On, takoví jsme i my na tomto světě". 1 Jan 4 17. Už teď, ne ve světě který přijde (tam to bude taky),
ale už teď tady. Teď jsme syny Božími. "Takový jaký je".. Jak je mu? - Dobře :) Daří se mu skvěle
- Nadevše vyvýšený a posazený po pravici Boží. - a takový jsme i my - takže kde jsi? - posazený
po pravici Boží :O Nejsi v ďáblově táboře, na ďáblově území, byli jste "přenesení z království temnoty
do království Jeho milovaného Syna." Byli jste přeneseni - vyjmuti. Království temnoty na vás nic nemá,
nemusíte mu ani naslouchat. Jaký je On, takový jste i vy teď, právě teď. Teď jsme synové Boží.
Chápete?
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Lekce 4b
Uvědomujete si, že jsem vám teď jen citoval Písmo? Nemusím to moc komentovat, většina z toho je
čistě Písmo. A pojďme dál, bude to ještě lepší - čistě písmo, ale musíte tomu začít věřit, musíte se
rozhodnout, "to je pravda".

Někdo přijde a řekne "Ty jsi byl vždycky takový" - || drtivá většina lidí, která se kdy v Bibli setkala
s Bohem se pohnula/změnila. Abraham vyšel a nevěděl kam jde - proč? Protože to bylo jedno, utíkal
od své rodiny. || Proč na tom nezáleželo? - 1) víme že Bůh věděl kam jde 2) kamkoliv by šel Bůh by ho
požehnal. Všechno k čemu by přiložil ruku by Bůh požehnal. Proč to měl o tolik lepší než křesťané? "Ó
musíme zjistit, kde Bůh je a jít tam, musíme zjistit co Bůh požehnal a zjistit co dělat...Ó pane dej nám
plán a my to uděláme.." NE- On řekl vy se rozhodněte, běžte do celého světa. "Snažím se zjistit, kde
mě Bůh chce" - po celém světě? :D Poslouchejte, nemůžete si vytrhávat a vybírat. Nemůžete si
vytrhnout část verše "Chci moc, chci chodit v Boží moci, chci vidět nemocné uzdravené, mrtvé
vzkříšené, vyháněné démony" - běžte do celého světa - "Ne, budu sedět zde" :D "Dělám si své vlastní
pravidla." - Ne, neděláte si vlastní pravidla. Je napsané "běžte a uzdravujte, vysvobozujte, kažte" ne
"seďte a kažte, ne seďte a uzdravujte ..." "Ale já nejsem povolán abych byl kazatel" - to pak nejsi
povolán, abys byl zachráněn :O Není to tak? Marek 16 , Matouš 28 - to je pro věřící. Písmo říká že šli
všude a kázali Slovo. A Pán pracoval s nimi a potvrzoval Slovo. On nepotvrzoval apoštoly,
nepotvrzoval proroky, potvrzoval Slovo. Potvrzoval Slovo, které kázali věřící. To my jsme z toho udělali
"Ó tento apoštol.. Pokud nejsi apoštol, tak se nemůžeš postavit mocnostem, protože..." - Řeknu vám,
že ten nejmladší nejmenší křesťan je nade všemi [mocnostmi] a je mocnější než nejsilnější a nejstarší
mocnost. Víte jaký je rozdíl? Jak poznáte, zda křesťan tu mocnost porazí nebo ne? - Většinou
podle toho, kam chodí do církve. Protože byli učení "knížata jsou silnější než vy, nezačínejte si s nimi"
Pokud tomu uvěřili, pak si kníže řekne "jsem silnější než ty, takže se přede mnou skloň". Ale Ježíš řekl,
že nás ustanovil nad knížata a mocnosti - Jsme posazeni v nebeských oblastech, jsme Jeho tělo, jeho
plnost, která naplňuje všechno ve všem. A On je hlava těla a je jedno, co jsi v Těle, protože jsi stále
výše než pod Jeho nohami, pod které Bůh srazí satana brzy. Není v tom nic špatného, to je dobrá
zpráva. Potřebujete si uvědomit - kdo jste v Kristu. ||}

V 17 - pokud je někdo v Kristu {kolik z vás zde je v Kristu? A kolik není? Ok} - pokud někdo JE v Kristu
tak JE nové stvoření (ne že někdy bude). Čtete se mnou: "Všechny věci pominuly HLE je tu vše nové.
A to všechno je z Boha" - Všechny věci pominuly, jste nové stvoření a vše co víte teď je, že jste nové
stvoření, všechny staré věci jsou minulost a Bůh vás kompletně naplnil novými věcmi - všechno nové
čím jste naplněni je z Boha. Není tam nic špatného. Proto je napsáno "Uvědomte si každou dobrou
věc, která je ve vás v Kristu Ježíši". Uvědomujete si, že pokud to začnete dělat (budete se tím zabývat),
budete to dělat po zbytek svého života? Proč? Protože to je tolik dobrých věcí - požehnal vás
veškerým duchovním požehnáním v nebeských oblastech (Ef 1 3). || Je napsáno - ať z vašich úst
nevychází žádné porušené (špatné slovo) (Ef 4:29) - víte co je "porušené slovo"? - Věci, které vedou
k úpadku, k ničení, všechno co nesouvisí se životem. Vše co je mrtvé je porušené (corrupt) . A co je
život? "Má slova jsou Duch a jsou život." Takže pokud nemáte mluvit nic porušeného, tak co máte
mluvit? "Ať toto slovo nepřestane vycházet z tvých úst dnem i noci." A neopíjejte se vínem, ale buďte
naplňováni Duchem. Ale buďte naplňování Duchem - jak? Mluvením k sobě navzájem žalmy,
chvalozpěvy a duchovními písněmi. Jeden z důvodů, proč je tolik problémů v církví v dnešní době je, že
máme sotva nějaké duchovní písně. Máme tělesné písně: "Ó Bože, nemám tě, prosím přijď. Ó Bože
prosím ukaž se. Duchu svatý ukaž se, padni, udělej něco prosíííím :D" To je všechno tělesné. Říkáte
"To není tělesné, to jsou duchovní písně" -Opravdu? Jak poznáte že přišel? "Protože když se ukáže
budu cítit..." -Tělesné. Nechodíme viděním ani pocity, ale vírou - co dělá víra? Víra přijímá to, co říká
Boží Slovo jako skutečnost. Všechny ty písničky jsou tělesné. Cokoliv co říká že něco potřebuješ, že ti
něco chybí, na něco očekáváš/čekáš, to všechno je tělesné - protože jak budete vědět že jste to
dostali - budete něco cítit. "O já jsem měl husí kůži... Já jsem viděl toto, tamto - Tamten je obvykle
v církvi úplně mrtvý a vyskočil a běhal, takže Duch Svatý zde musí být" - Ne, to je všechno chození
podle vidění. {co víš třeba po něm lezla myš :D, může to být cokoliv. Viděl jsem některé ženy tak
tancovat v církvi, že bych si byl jistý, že měli nějakého brouka ve vlasech :D} Nevíte co se děje, ale vždy
chodíte viděním - Nemůžete chodit podle vidění, vaše oči vám budou lhát. Přemýšlejte nad tím. Vaše
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pocity vám lžou, vaše oči vám lžou a pokud si chcete být aspoň trochu jistí, tak nejezte před tím, než
jdete do církve. {"Ó to byl pocit, který mě přesvědčil" - to nebyl Duch Svatý, ale ta pizza co jsi měl
předtím :D} Co říká Boží Slovo? Boží Slovo říká, že přijmete moc, zázračnou moc po té, co na vás
sestoupí Duch Svatý. Kolik z vás přijalo Ducha Svatého? Tak hádejte co - podle Bible máte zázračnou
moc. "Opravdu? Já se tak necítím :O" - Ale tam se neříká, že se budeš tak cítit. Neříká se tam, že
budete cítit zázračnou moc, když na vás přijde Duch Svatý. Říká se tam dostanete.

Takže se prostě musíte rozhodnout věřit Božímu Slovu. {nevím jak vy, ale já jsem se při tomto kázání
rozradostnil} Bůh je dobrý, Boží slovo je pravda. Musíte jít do Písma a číst si ty věci. Toto jsou dobré
věci, takže začněte číst "o sobě". "Vždycky chcete číst o sobě :P". Chcete číst o sobě a mluvit o sobě
- toto je jediný případ, kdy můžete mluvit o sobě a projde vám to :) Je napsáno "Ať slabý řekne jsem
silný" Takže když jste slabí co máte říct? "Jsem slabý"? Ne, řeknete "Jsem silný". "Ale já nechci lhát." -
To není lež. Ty to řekneš, protože tomu věříš a když to řekneš, tak se to stane, protože budeš mít
cokoliv bys řekl, pokud věříš a nepochybuješ ve svém srdci.

Charles Capps řekl "Bůh mi řekl": "Řekl jsem svému lidu, že můžou mít to, co říkají a oni místo toho
pořád říkají co mají". -Nepotřebujete říkat Bohu co máte, On ví co máte, tím ho nepřekvapíte. On věděl
co je na cestě do vašeho domu dřív, než jste to věděli vy. Musíte mu říkat, co chcete, ne to co máte.
Řekněte mu co On říká že je ve vás. Uvědomte si ty dobré věci, které jsou ve vás v Kristu. Pokud se
budete v těch věcech utvrzovat, vybudujete si obranu - kdykoliv vám lidé začnou kukat do hlavy nějaký
odpad, tak se to po vás sveze jako voda z hřbetu kačeny. "Nevěřím ničemu z toho co říkáš...", "Proč si
myslíš že to co říkáš se stane?" - protože to neříkám já, ale Ježíš to řekl první a já tomu věřím -
kvůli tomu si to myslím. A až budeš potřebovat pomoc, hádej ke komu půjdeš - budeš volat mě,
protože věřím Božímu Slovu. Takoví lidé vás budou obviňovat/zatracovat (blast) dokud vás nebudou
potřebovat a pak najednou přijdou s důvody, proč jste předtím byli špatní a teď jste obdarování,
speciální. - Ale to nejste, takže buďte v Božím Slovu.

V 18 - co udělal? Smířil nás. To slovo smířil zjevně znamená dát dohromady. Pokud smíříte dva lidi, tak
je dáte dohromady a smíří se. Také to znamená "srovnat" a nebo "říct to samé". Jinými slovy - pokud
dostanete výpis z banky, musíte to srovnat s vaší šekovou knížkou. Vaše šeková knížka musí říkat to
samé jako bankovní výpis. A když je srovnáte, musí to souhlasit (říkat stejnou věc). A když nás smířil
s Bohem, tak On řekl tu samou věc o nás jako o Ježíši. Řekl "Jaký je můj Syn, takoví jsou i oni" "právě
teď na tomto světě". To si o vás myslí Bůh.

Nakonec říká V 18 - a dal nám službu "mávajících fanoušků" :D {tohle to neříká? ok} "službu nošení
transparentů" {taky ne?} "službu podezřívání" - máme dar podezřívání {a funguje dobře :D}.. NE, neříká
to nic z toho. Říká, že nám dal jednu službu. "Dobře bratře, toto je moje služba, tamto je tvoje služba...
Máme různou službu, já nejsem povolán ke tvé službě.. Ty máš uzdravovací službu a já mám: nedělat
nic kromě sezení v kavárně službu." - NE, nemáš. "Ale víš to prostě není moje služba, nemám takovou
osobnost" - tak pracuj na své osobnosti, dokud to nebudeš mít :D Musíte si uvědomit, že naše služba
je ta, kterou On nám dal - nám všem - služba smíření. On smířil lidstvo a teď je na nás, abychom šli
za lidmi a řekli jim "Poslouchejte - Bůh už není proti vám. {opravdu? minule v církvi říkali, že mě Bůh
nenávidí, protože jsem něco zoral, že Bůh mě nemá rád, protože jsem udělal toto. - Oni vám lhali.}" "Ať
je Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář" (Ř 3:4). Bůh řekl, že proti vám nic nemá. Takže pojďte
a vejděte, On nechal dveře otevřené. Není žádný důvod, proč byste nemohli přijít domů. A smíříte toho
člověka s Bohem. Hřích neodpadne, protože jste ho zkritizovali a upozornili na něj. Hřích odpadne,
jakmile si uvědomíte, jak dobrý Bůh je, protože "Boží dobrota vede ku pokání" (Ř 2:4).

V 18 ... říká, že ty nové věci, které byly dány do nás při novém narození, nejsou z nás, ale byly vytvořeny
Bohem a dány do nás, kteří jsme tím byli učinění noví a všechno v nás je z Boha, uděláno Bohem a od
Něj. Nic z toho co je teď ve vás nejste vy, ani to není z vás - přišli jste s holýma rukama. Všechny to "Já
dělám toto, abych byl pro Boha lépe použitelný" - Ne, přestaňte pomáhat Bohu. Bůh nepotřebuje vaši
pomoc. Chce, abyste se vzdali. Abyste řekli "Já jsem v bryndě a ty to víš, takže právě teď Tě
přijímám.." Takže se znovuzrodíte a Bůh řekne ano, ale nenechám tě ve stavu, ve kterém jsem tě našel
a změní vás. A pak říká běž a čti si Knihu [Bible], abys věděl, co jsem do tebe dal (co se s tebou
stalo). Zjisti kdo jsi a potom začneš poznávat, kdo je to ten v tobě.
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Pokud nejste opatrní, když začnete dělat tyto věci a chodíte hodně do církve a lidé vám říkají všechny
možné věci, tak je začnete používat a budete si myslet, že tím získáte něco u Boha. Nic z toho vám
nepomůže získat něco u Boha, jediné co to může způsobit je to, že vás to vede dál od Boha. Protože
se spoléháte na něco jiného a ne na krev Ježíše a Jeho spravedlnost. Je to jedině On a nic jiného.
Neříkám, abyste nic nedělali. Zde je rozdíl - my děláme věci z vděčnosti kvůli tomu, co Ježíš udělal, ne
abychom zkoušeli nějak manipulovat a přinutit Boha, aby něco udělal. Musíte teď začít a uvědomit si
že už "Nežiji já, ale Kristus, který je ve mně". Jakmile to pochopíte, tak už to není o tom co děláte, ale
teď jdete a děláte to, co by dělal On a jak to děláte, tak už to nejste vy, ale On. Bible říká v Židům
{běžte a přečtete si to - říkám lidem Bible je dobrá kniha, měli byste si ji občas přečíst :D} - v Židům
říká, že pokud jste vstoupili do Jeho odpočinku, tak jste odpočinuli od vlastních věcí a vstoupili jste
vírou do Jeho odpočinku. Důvod, proč Izraelci nemohli vstoupit do Jeho odpočinku byl ten, že nevěřili.
Ale vy jste věřící? Věříte? Věříte v Krista, v jeho dobré skutky a díky ním vstoupíte do Krista a jste přijati
díky krvi. Takže pokud je to pravda, pak jste uvěřili a vstoupili do Jeho odpočinku. A pokud jste
vstoupili do jeho odpočinku, tak jste teď přestali dělat vaši práci. "Super nemusím nic dělat" - NE,
neříká to že jste odpočinuli od práce. {nic neubírejte ani nepřidávejte} Říká se tam, že jste odpočali od
své vlastní práce. Nyní to co děláte už není vaše vlastní práce, ale práce vašeho nebeského Otce.
Chápete? Ježíš řekl - to co dělám nedělám já, ale Duch mého otce, který je ve mně. Ten dělá tu práci.
Dokonce ani Ježíš to nedělal. Pokud jste v Kristu {mnoho lidí je do Ježíše, ale ne v Ježíši}, tak jste
odpočali od své práce a nyní neděláte věci, abyste byli přijati Bohem, ale děláte věci protože jste
přijati Bohem. {to je celé poselství milosti}. Teď začnete vkládat ruce na nemocné, křísit mrtvé, mluvit
v jazycích.. Proč? Protože jste přijati Bohem a odpočali jste od své práce a teď je to Jeho práce skrze
vás.

Já jsem nikdy ve svém životě nikoho neuzdravil. Amen? Nikdo v této místnosti nikdy nikoho neuzdravil
- ani jednou. Proč? Protože to nebyla moje práce, ale Jeho práce. Já jen dělám to co vidím, že by
dělal můj Otec kdyby zde byl. "A jak víš co by dělal, kdyby zde byl?" - Díval jsem se na svého velkého
bratra, ten to dělal jako první a On dělal pouze to, co viděl, že dělá Jeho Otec. Takže jen dělám to, co
dělal On. Není to jednoduché? Uvědomujete si že prvních několik století ani neměli tuto Bibli? A my si
myslíme, že musíme být teologové a znát každé písmenko a nadpis. Myslíte si že musíte znát všechno..
Ježíš dokonce řekl farizeům - "Zkoumáte Písma protože myslíte, že v nich najdete věčný život a ona
svědčí o mně". Ale my jsme udělali to samé! Pochopte jde mi jen o Bibli, to už asi víte teď :) Co Bible
říká je pravda, ale nejsou to jen slova na stránce. To nezmění váš život - "Pokud budu dělat co to říká,
pak mě Bůh přijme" - Ne, toto říká že Bůh tě přijal v Kristu. Ty slova zde ti nedají věčný život, Ježíš ti dá
věčný život. Tyto slova tě vedou k Němu, ale jakmile zjistíš, co je ten věčný život a začneš to žít, tak
začneš žít Jeho život. Ale není to kvůli tomu, co děláš, ale pro to, že On žije v tobě a ty jsi odpočal od
své práce a teď děláš Jeho práci. Proto je to dobré - protože už to nejste vy. Pokud by to byla vaše
práce, museli byste přemýšlet - "Mám dost víry na to, abych to zvládl?" Ale pokud to není vaše práce,
pokud je to Otec ve vás, který to dělá, tak to není o tom, kolik víry máte vy, ale o Něm jak to dělá.
Všechno co musíte udělat vy je se ukázat (přijít někam) a uznat, že Jeho Slovo je pravda a neustoupit
dokud to neuvidíte. "Proč to chceš vidět?" Mně to je jedno - já to nepotřebují vidět, ale chci, aby to
viděli lidi okolo - aby to bylo jak říkal "Aby vaše světlo tak svítilo, že lidé uvidí vaše dobré skutky
a vzdají chválu Bohu, který je v nebesích". Ale v církvi se říká "Nechoď ven, nevybočuj, nevystrkuj hlavu,
buď pokorný." - To není pokora, vy připravujete Otce o slávu, která mu náleží, protože neděláte práci.
Je to způsob, jak připravit Otce o slávu. Vy byste měli dělat ty skutky, protože všichni ví, že to nejste vy
kdo to dělá :O Zeptejte se své rodiny - běžte a řekněte jim "Hádej co jsem udělal - šel jsem
a uzdravoval jsem nemocné" - cože ty? :D Pokud by se to stalo, tak vím že to jsi určitě nedělal ty,
protože tě znám a vím, že nic takového dělat neumíš :O.. A vy pokračujete "Já vím.. Není Bůh úžasný?
Není milost úžasná?" Protože to není o tom co já jsem způsobil že se to stalo. Dochází vám to? Je to
jednoduché. Jen jdete ven a dáváte Život. O tom mluvil Petr, když shrnul Ježíšovu službu Skutky 10 38
"Jak Bůh pomazal Ježíše ... protože Bůh byl s Ním" - ne protože měl dar, ale proto, že Bůh byl s Ním.
Emanuel - Bůh s námi. Takže co máte dělat vy? Pokud je Bůh s vámi, neměli byste jít, činit dobře ...
utlačované od ďábla protože Bůh je s vámi? Skutky 3 - "Jak byl tento chromý uzdraven, vždyť byl
chromý od narození? " A Petr říká "proč se díváte na nás?" Jako bychom ho naší silou (mým darem
jako apoštol, mým vlastním speciálním darem, nebo mou svatostí - jinými slovy protože jsem se postil
a modlil..) -NE, on se ještě ani nemodlil - byl na cestě, aby se modlil. Řeknu vám jak se to stalo - bylo
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to jméno Ježíš a víra v toto jméno. - Pokud nemáte víru v toto jméno, pak nejste znovuzrození. A pokud
máte víru v toto jméno, tak hádejte - máte to, co Petr řekl, že použil k uzdravení toho chromého. Žádné
pocity, husí kůže, pomazání nic z toho, jen jméno Ježíš a víra v toto jméno. Uvědomujete si, že
krademe Ježíši slávu, když mluvíme o pomazáních, obdarováních a všech těchto věcech, na místo toho
abychom řekli "Víte, to je Ježíšovo jméno, v tom jménu se všechno co má jméno musí před ním sklonit.
Proč? To proto, jak dobrý On je, jak je veliký. To je můj veliký bratr. Tak veliký Bůh je. Ďábel musí
pokleknout, když zmíním Jeho jméno, oni se třesou - tak velký je můj Bůh."

Na rozdíl od "Zjistěme co máš za obdarováni, pomazání, ... pod čím chodíš?, pojďme způsobit
otevřené nebe..." No tak - nepotřebujete otevřené nebe, když jste posazeni po pravici Otce, už to
nemůže být víc otevřenější. Lidé říkají "Budeme tlouct na nebeské brány dokud se neotevřou" - pokud
tlučete na nebeské brány, tak doufám že to děláte, abyste se dostali ven, ne dovnitř :D Protože my
jsme vzati do Něj, jste posazení v nebeských oblastech - toto jsme. Toto je Kristus v nás, tak velký, že
odzbrojil všechny knížata a mocností a teď je má pod svýma nohama a říká "podejte si je :D", "ukažte
mi co umíte". Dávám vám své jméno, svého Ducha, svou moc, mého Svatého Ducha, Boží Slovo,
požehnal sem vám veškerým duchovním požehnáním, tak na co ještě čekáte? "Čekám, až přijde další
prorok a vloží na mě ruce a dá mi proroctví." - Mám jednu Knihu proroctví právě zde - 239 proroctví,
které čekají, aby byly naplněny. :D [Bible] Oni nepominou. Pavel říká "musíte bojovat dobrý boj se
zaslíbeními, které byly dány" (1 Tim 6:12). Pokud vám Bůh dá proroctví, potřebujete říct "Otče, ty jsi
řekl právě zde ústy proroka toto a my Ti za to děkujeme. Věříme tomu že to je tvoje vůle a jdeme tím
směrem." A jak bojujete, sledujte, jak se ty dveře(cesta) úplně otevřou. {Ani je nebudete muset
vykopnout.} Bojujete dobrý boj se zaslíbeními. Ale nečekáte. Víte o čem zde (Bible) hlavně mluví
proroci? Uvědomujete si, že Marek 16 je proroctví? (Jan 14:2 je taky - jak jsem to citoval předtím)
"Kdo věří ve mně, věci které dělám ... , protože " - kvůli velkým pomazáním? kvůli velkému
obdarování?, kvůli otevřenému nebi? - NE, ale "protože já jdu k Otci". - Odešel? Tak na co čekáte?
Toto jste vy, to je vaše právo prvorozenství, váš osud - předurčení, abyste byli připodobněni obrazu
Ježíše Krista.

Uvědomujete si tu čest? Bůh nebe a země se podívá na svého Syna a řekne - chci, aby všichni byli
jako ty. A potom to tak udělá, aby všichni byli takoví. - "Nenechám vás takové, jaké jsem vás našel",
dokonce ani nechci, abyste zde nadále byli - takže vás zabije a tím odstraní z cesty a teď už to nejste
vy, kdo žije, ale jeho Syn, který žije ve vás. To je ten, kdo žije ve vás. Problém je, že podle toho
nebudete mluvit a jednat, jen tak nevyjdete a nebudete něčím synem, protože na něco čekáte - husí
kůže, cokoliv a přitom On řekl "jděte do celého světa a kažte evangelium". Všechny ty věci tam jsou
proroctví, Řekl že věřící - ti kdo věří v Něj budou vkládat ruce na nemocné a budou uzdraveni. To bylo
proroctví - takže se to již stalo, ale teď je to rozšířeno na každého, kdo věří. Ne jen 12, ne 70, ne jen
ten, co to tam dělal a ani nebyl s učedníky. Oni prostě věřili. Rozhodněte se, že budete věřit, víra je
rozhodnutí. Vírou se Mojžíš rozhodl opustit Egypt.. Víra je rozhodnutí/volba. Rozhodnete se věřit Božímu
Slovu a nežít v pochybnostech. Řekněte NE pochybám, řekněte "Odmítám pochybovat, věřím Božímu
Slovu". "Víš ale řekl to Bůh opravdu? (myslel to tak, když to tak řekl).." - ano myslel, toto řekl. "Víš ale
možná..." - NE, kvůli tomu že On šel k Otci to mohu dělat. "Víš, ale ty ses dost nemodlil" - to je
v pořádku, alespoň bude mít Bůh větší slávu, když použije nehodnou nádobu.

Nejlepší trenéry poznáte podle toho, že dokáží vzít kohokoliv a udělat z něj dobrého bojovníka. -Někdo
je od přírody narozený bojovník - má všechno co bojovník potřebuje. - Takový člověk nepřinese
trenérovi žádnou slávu když z něj udělá šampióna. Kdokoliv ho mohl vzít a udělat z něj dobrého
bojovníka. Sláva je z toho, když vezmete toho nejnemotornějšího, nejslabšího, nejustrašenějšího
a řekněte mu "Udělám z tebe bojovníka" - "Určitě? Jsi si jistý? fňuk fňuk. Já se necítím jako bojovník.
fňuk". Ano ty jsi můj černý kůň, pošlu tě a ďábel tě podcení a jakmile to udělá, tak mu setneš hlavu.
Řeknu vám příběh o Davidu a Goliášovi. David byl podceněn, ale běžel k obrovi a neběžel k němu se
zavřenými ústy. Běžel a říkal "dnes tě Bůh vydá do mé ruky, dnes ti setnu hlavu" - a ani nevidíte, že by
měl meč (neměl ho), měl jen prak. Když to říkal, díval se na Goliášův meč. Zamyslete se - on neměl
meč a prakem mu asi hlavu neusekne - ale může ho zabít a pak mu useknout hlavu jeho mečem - to je
to co plánoval. Takže pokud vezmete takového člověka a uděláte z něj bojovníka, pak sláva není toho
bojovníka, ale patří tomu trenérovi. Najednou trenér získá pověst "může udělat bojovníka z kohokoliv".

Hádejte co - máte nejlepšího trenéra na světě :O Jmenuje se Duch Svatý. On má tolik zkušeností
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- pokaždé, když byl někdo uzdraven, On byl u toho a udělal to. Možná použil někoho jiného, ale nebyl
tam jen občas - pokaždé to dělal On a On žije ve vás. Jste výborně vybavení. Jak můžete být
nevybaveni a nepřipraveni, když někdo takový jako On žije ve vás? Akorát mu musíte dát prostor
k životu :) Máte stejného Ducha Kristova - ten Duch co byl v Kristu má ve vás dělat to samé co dělal
v Kristu. Takže nyní je čas, abychom mu to dovolili dělat. | Když jdu spát po tom, co čtu tyto věci, tak
nemůžu usnout. Vždy mě pobaví, když lidé říkají "Pokud nemůžeš usnout, začni si číst Bibli a usneš".
- To by mě zajímalo jakou Bibli čtete :D Nečtěte si Žalmy. "Hospodin je můj pastý.. chrrrr pšíí" Čtete si
v epištolách - "Větší je ten, který je ve vás, než ten co je ve světě", "Díky Bohu, který nám vždy dává
vítězství v Kristu (triumph) -- pojďme bojovat :) Proč? Protože mám garantováno, že vyhraji. Neutíkáme
z bitvy, utíkáme do bitvy. Tak by to mělo být. Bůh a ďábel dělají stejnou věc. Ďábel jde jako (ne že by
byl) lev řvoucí a hledá, koho by mohl sežrat. Přijde k vám a zeptá se "Můžu tě sežrat!?" - "Ano, fňuk" :D
Bůh dělá to samé - akorát pravý opak - Je napsané, že "Bůh prohledává zemi a hledá ty, ve kterých by
se mohl ukázat jako silný" (2 Par.[Letopisů] 16:9) A když ďábel se u vás zastaví - "můžu vás sežrat",
tak vaše odpověď musí být zařvání "NE!" Musíte na něj řvát, už když je v postranní uličce, ne až už je
u vašich dveří. Musíte ho vykázat - jdi z mého pozemku a nechoď ani vedle, protože ty lidi mám rád :D
Máte zodpovědnost. Pokud jdete do města, uzdravte nemocné, kteří tam jsou, vyžeňte ďábla,
štvete/pronásledujte ho. Je dobré přemýšlet o tom ve vojenských termínech - že můžete vyhnat
nepřítele z vaší oblasti a vašeho území. |

V 19 - a to slovo svěřil nám - Vzpomeňte si, jak se Kornelius modlil a ukázal se mu anděl a řekl mu
"běž k tomuhle člověku co se jmenuje Petr je tam... a on ti řekne, jak můžeš být zachráněn". - Muž se
modlí a ukáže se anděl a místo toho, aby mu řekl - podívej se tohle musíš udělat - "Věř ve jméno Ježíše
Krista a spasen budeš ty i dům tvůj" - tak to se nestalo - přišel anděl, který mu řekl, kde najde Petra.
- To není moc efektivní, proč mu to ten anděl prostě rovnou neřekl? Víte proč? Protože výsada kázat
evangelium byla dána člověku, ne andělům. A je to výsada, kterou necháváte ležet na zemi místo toho,
abyste ji uchopili a ctili Boha tím, že budete kázat evangelium. Myslíte si že to je pro pár lidí někde
někdy. Ne je to dáno nám všem - ta služba smíření. On nám dal službu smíření. Proč? Protože Bůh byl
v Kristu a smířil svět skrze Něj. A pokud Bůh mohl být v Kristu a poslal ho kázat, tak určitě můžete
zvednout vaše pozadí a jít to dělat taky :P "Ale my se budeme modlit za probuzení v Číně" - probuzení
bude jakmile se zvednete a půjdete tam :D Nejsem proti modlitbám, ale v určitém bodě musíte přiložit
ke svým modlitbám svou ruku(nohu). Zvedněte se a jeďte tam. "Ale já nemůžu jít do Číny" - dobře
souhlasím, běž k sousedům :D Teď už nemáš žádnou výmluvu a ještě ti to ulehčuji, že nemusíš chodit
po celém světě. Ono stačí když vylezete na ulici v nějakém větším městě, tak potkáte lidi ze všech
možných národů, protože svět je nyní tak promíchaný. | Pokud uzdravíte hinduistu v Sydney, tak se
o tom dozví v Kalkatě. Proč? -Protože jsou propojení (volají domů atp.) Všichni se to dozví. To samé
jako ve státech - Učil jsem v jedné ruské církvi a oni to vysílali po internetu do Ruska - takže jsem učil
živé i v Rusku (bylo tam asi kolem 4h ráno) a lidé se na to dívali. A nyní se to šíří po Rusku, Ukrajině,
Estonsku.. Evangelium se dostává k národům. A Ježíš neříkal jakékoliv evangelium, ale toto
evangelium musí být kázáno všude. Měli jsme křesťanské vyučování již dlouhou dobu, ale evangelium
Království se zatím moc nekázalo. Pravděpodobně víte o proroctví Smitha Wiggleswortha o Australii
a Tasmanii a o nejvzdálenějších končinách země vůbec - tam říká, že když se "probuzení" dostane
na jižní pobřeží Austrálie a do Tasmánie, tak to bude začátek posledního "probuzení" a to potom vyústí
v Pánův příchod. Takže na co čekáte? :D Zdržujete všechny ostatní :P Potřebujete se do toho opřít :)) |
[toto vyučování se konalo v Austrálii]

...V 20 - zde vidíme, že jsme Kristovi velvyslanci, poslové vyslání na oficiální misi jako zákonní zástupci
Krista, vidíme, že Bůh nás používá, aby doslova prosil lidi, aby se smířili s Bohem a to co děláme nyní
je na místě Kristově. Tohle je náš úkol. V 21 - vidíte tu změnu? On byl učiněn hříchem za nás, aby my
jsme mohli být učinění Boží spravedlností v Kristu. - To je vaše postavení. Slovo spravedlnost znamená
doslova {poslouchejte pozorně, protože to není co jste možná slyšeli - co jsem slyšel já je "být
spravedlivý znamená: Být schopen stát v Boží přítomnosti beze strachu a bez nějakého pocitu
nedostatku." - a s tím souhlasím je to definice.}, pokud jste byli učinění spravedlivými {a pokud jste
v Kristu}, tak to znamená: "Být to, co byste měli být". Chápete? Když jste byli učiněni spravedlivými, tak
jste učinění tím, čím jste měli být. To znamená, že jste úplní v Něm, nic vám nechybí, nepotřebujete aby
k vám něco bylo přidáno. To znamená, že jste to co byste měli být. Bůh to udělal - udělal vás takové,
jakými byste měli být :O Není to skvělé? Znamená to, že nic není mezi námi a Jím, nic mi nechybí.
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Znamená to, že já mohu rozumět Božím věcem, protože mám Jeho Ducha a nic mi nechybí. Rozumím
spravedlnosti a správnému postavení, můžeme chodit spolu. Bůh a vy můžete chodit spolu.

V 21 - toto je verš o veliké záměně/náhradě. Kristus se stal čím jsme byli my, aby my jsme se stali tím,
čím byl On. Takže naše spravedlnost je Boží a z Boha a vůbec nezávisí na tom, jak dobří jsme
byli/jsme. {To jak jsme dobří [jak teď děláme dobré věci] souvisí s naší vděčností Bohu.}

6 V 1 - jsme spolupracovníci spolu s Ním. To znamená pokud vy nepracujete, On nemůže práci
vykonat/dokončit. Jinými slovy nemůžete stále sedět a nic nedělat. Nepoužívejte milost jako výmluvu
- "Je to všechno hotovo, nemusím nic dělat" - NE, nechte milost - žijte a rosťte v milosti - to znamená,
že se učíte spoléhat na skutečnost, že Ježíš zaplatil cenu a vy postupujete dál a dál a začnete
uzdravovat nemocné, křísit mrtvé , vyhánět démony a děláte věci a vůbec to nesouvisí s tím, co si
o sobě myslíte, ale souvisí to s tím, co si o vás myslí Bůh a s tím, co Ježíš pro vás udělal. Zapomeňte
na sebe ;) Ani o sobě nepřemýšlejte. Ať sebe ani nenapadnete :D Když začnete "Víš, ale JÁ..."
- zastavte hned tam, neříkejte JÁ, je to ON, už to není Já, kdo žije, ale Kristus. Mluvte o Kristu, co může
Kristus udělat - co může udělat skrze vás? - "Větší je ten co je ve vás, než ten, co je ve světě" - takže
může udělat pár skvělých věcí :P Přestaňte mluvit o sobě, mluvte o Něm. Zjistěte co říká že se ve vás
stalo, mluvte o tom, co On udělal ve vás. Uznávejte ty věci - "všechny dobré věci, které jsou ve vás
v Kristu". Řeknete "Curry už jsme mohli být před hodinou a půl pryč, kdyby ses neustále neopakoval
:D". Pokud to pochopíte, přestanu se opakovat :P Opakuji se kvůli tomu, abyste to pochopili, přijali.
Takhle jsem to přijal já - začal jsem ty věci říkat, díval jsem se na ně, četl je, říkal je nahlas. A když jsem
je četl, četl jsem je dokola postupně s důrazem na různá slova, abych to vnímal různě [aby to ve mně
různě působilo], namísto toho, abych to jen monotónně přeříkal. "On byl učiněn hříchem pro nás aby ..."
jsem začal říkat ON byl učiněn.., On BYL učiněn..., On byl UČINĚN ... - pokaždé zdůrazňuji něco jiného
a uvědomují si ON - On a ne já byl učiněn hříchem, BYL - ... To znamená, že celý verš řeknete tolikrát,
kolik je v něm slov, a když skončíte, tak už to ve vás bude. A zdůrazňujete silně každé slovo
a zabudovává se to do vás. A často, když to budete dělat, tak zjistíte, že vás to bude různě oslovovat
a uvědomíte si, že to nemělo jen být citováno - aby to bylo jen tak čteno, ale že to je něco, co
zdůrazňoval [pisatel], aby to dostal do těch lidí.

V tomto verši (6 V 1) nám připomíná, že jsme v jednotě s Kristem, pracujeme ve spojení s Ježíšem
tak, jako Ježíš pracuje ve spojení s Bohem. Jako Bůh pracoval v Kristu, tak pracuje v nás, protože nyní
jsme v Kristu. [dám vám nyní dva verše]

Kol 3 10 - zapamatujte si tento verš, studujte ho. Jste nový člověk, to kdo jste uvnitř je stvořeno
podle podoby Ježíše. To je ve vás, to je pravé "Vy". {ještě přečtu jeden verš, protože to je důležité}

Gal 6 14 - Svět na vás nic nemá, protože jste mrtví pro svět. Církev udělala velkou věc z "bohoslužby"
(service) . Čím více lidí se shromáždí, tím víc je modliteb a tím více moci může spadnout, změní se více
věcí... Začnou hrát hudbu, pak hudba je pomazaná a lidé můžou vstát z vozíků díky hudbě, vytvoříme
"atmosféru" a je to všechno o "bohoslužbě", která má za účel vás shromáždit v jeden čas na jednom
místě. Udělali jsme všechno v křesťanském životě o "bohoslužbě" (service) . Odtud jsme to udělali
o pomazání a obdarování a všechno je to v kontextu "bohoslužby". Všechno jsme to udělali o "něčem",
co se má stát někdy namísto toho, aby to bylo o tom, co se už stalo. {sledujte zde jsme udělali chybu}
Udělali jsme chybu v tom, že jsme celý křesťanský život udělali o "bohoslužbě", o jednotlivé
(individual) bohoslužbě. V 15 ...nezmůže nic obřízka ani neobřízka {zde se zastavte} - jinými slovy, to
zda zachovávám zákon nebo nezachovávám neznamená vůbec nic - v Kristu. Víte, co se počítá
v Kristu? Sledujte: "ale jenom nové stvoření". Rozumíte? Jediná věc, která se počítá je "být nové
stvoření" - "být znovu vytvořen podle obrazu Toho, který za vás zemřel." To je jediná věc, na které
záleží. Zákon, nezákon, pravidla nepravidla, nic z toho v Kristu nic neznamená. Takže v Kristu záleží
jedině na tom, že jste nové stvoření. Jste znovuzrození? Jste proměnění? Pokud jste, tak to je vše
na čem záleží. Udivující je, jak jsme udělali celý křesťanský život místo o tomto "novém
člověku/stvoření" o "bohoslužbě", přesto že ve skutečnosti to bylo vždy o tomto "novém stvoření".
A nejhorší na tom je, že když jdete na Biblickou školu, tak většina jich toto neučí, ale učí jak udělat
uctívací shromáždění, jak rychle začít, všechny vtáhnout, usadit, jak udělat, aby se dobře cítili, jak je
rozpumpovat, pak je uklidnit - přejdeme k uctívání, pošleme košík, na pozadí pustíte něco o misií,
ukázat nějaké hladové lidí, aby vám zabrnkali na vaše struny a dali jste do sbírky a pak se hned přejde
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k tomu co se nazývá uctívací hudba, a ta je pomalá jemná a chcete, aby se soustředili na Boha a na to,
jak jsou nehodní.."Ó Bože prosím přijď, dotkni se mě" - dostáváme se do té mentality "bohoslužby" ,
místo toho na co bychom měli být zaměření celou dobu - což je porozumění tomuto novému stvoření.
Porozumění tomuto novému stvoření o kterém Pavel říká "chcete znát tajemství?´- toto je to tajemství:"
"Kristus ve vás, ta naděje slávy" - To je to tajemství: "Co Bůh udělal v Kristu pro vás - 'vytáhl vás
z obrazu' [odstranil vaše staré Já ze scény] a Ježíš porazil ďábla pro vás, takže teď vám předá pálku
se kterou ďábla porazil a můžete nastoupit vy a dodělat ho :D" Je úplně jedno, kdo jste, co jste udělali,
je to o tom kdo je On a co On udělal. Ale my jsme udělali vše o bohoslužbě a když odejdeme, tak
čekáme až to odezní.

"Důvod, proč se nedějí žádné zázraky je, že je zde příliš moc nevíry" - Opravdu? Takže ďábel asi bude
silnější než Bůh :O Pokud nevěra může zastavit vaši víru, tak asi byl ďábel opravdu silnější. - to je přímo
pekelná lež. "Měla by snad jejich nevěra učinit mou víru neúčinnou?" Ne. Proč? Protože Větší je ten, co
je ve mně - ten Duch života, Duch víry který je ve mně - než ten duch pochybování/nejistoty, který je
ve světě a já mohu přebít jejich nevěru, jejich pochyby. Proč? Protože větší je ten, který je ve mně. Ten
který je ve mně porazil toho, který je v nich a potupil ho (Kol 2:15). {natočil video a dal ho na youtube :D
a udělal z toho veřejné představení}. Vzali jste si z toho dnes něco? {dobrá budeme pokračovat ráno.}
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Lekce 5
{|| dnes se opět podíváme na několik věcí, prvně probereme pár věcí, zkusím je projít rychle ale}
Ve skutečnosti nezáleží na tom, jak rychle si to projdete, ale jak rychle tomu porozumíte. Takže je
pro vás lepší rozumět jednomu oddílu dobře, než slyšet 100 dalších. | Mám zde vypsané, kdy a v jakém
pořadí byli napsané knihy v NZ. - v Izaiáši [za chvíli se tam podíváme] Bůh mluví o tom, jak zjevuje lidem
informace a poznání kousek po kousku, takže je zde postupné zjevení Boha a není to pro to, že Bůh by
to chtěl dělat tímto způsobem, ale kvůli lidem to musí dělat často spolu s námi. Nemůže na nás jen vylít
pravdu, ale musí nás vzít za ruku a vést nás krok za krokem. Podobně jako pokud jste byli na DHT - tak
předtím myšlenka, že byste se mohli naučit jak sloužit uzdravením, pro vás byla cizí. Mysleli jste si
- "když Bůh chce uzdravovat, tak přece může uzdravovat, nás se to přece netýká" - nebo něco jiného.
Ale když vám pak Bůh ukazoval pravdu krok za krokem, tak vás to přivedlo na místo, kde jste si
uvědomili, že se můžete naučit, jak sloužit. Takže jste vyrostli za nějaký čas. Obdobně to bylo
s Pavlem. Bylo mu dáno zjevení, a pak se vyvinulo s časem. A pokud se podíváte na pořadí, v jakém
napsal epištoly, vidíte jak se to zjevení vyvíjelo - taky to musíte brát s ohledem na to, že psal různým
církvím, aby vyřešil problémy, takže někde se o něčem píše více než jinde, ale v každé epištole, kterou
napsal, tak vždy vyřeší problém a vrací se k tomu proč by tam ani takový problém neměl být - k tomu
kdo opravdu jsou. Jakmile toto v Písmu uvidíte, budete se divit jak se vám to všechno začne otvírat.
Takže si dnes projdeme některé z těch věcí - o tajemstvích, poznání a o tom, co máte. |

Ef 3 1 ... - jsem Pavel, vězeň Ježíše Krista, jsem v řetězech pro Něj pro vás pohany - pokud jste slyšeli
o rozdílení milosti, kterou mi dal Bůh (neříká, že byla dána mu protože je tak super, ale to, že je mu
dána pro ně[pohany]). Nikdy nezapomeňte - zjevení, které je vám dáno, není dáno jen pro vás, mělo by
to být skrze vás. {už jste mě to slyšeli říkat dříve a pokud jste náboženští, tak vás to asi naštve} (We
don't need any dam(vs dumb) christians :D) -- to znamená když k vám přijde informace od Boha, tak
to nezahradíte, ale budete řeka ne přehrada. {už si můžete oddechnout :D - většinou to znervózní
hodně lidí když to tak řeknu :D, ale alespoň získám pozornost. Mnoho lidí opravdu neposlouchá, dokud
neuslyší toto :D "Co to právě řekl?" :D} Nemůžeme být přehrada, musíme být řeka - otevřený kanál
Božího požehnání. Bůh na vás nevylévá požehnání jenom abyste vy jste byli požehnání, ale dává vám
požehnání, aby teklo z vás ven do světa. A čím víc jste požehnáním pro svět, tím víc vám může žehnat,
protože se pokaždé rozšiřujete.

V 3 - jak budeme číst dál uvidíme, jak Pavel mluví o tajemstvích, tajemství evangelia, a tajemství toho
a tamtoho a používá to neustále. Tajemství není něco, na co nemůžete přijít, ale tajemství je něco, co
bylo skryté. Jakmile to všechno začnete vidět v souvislostech, tak si uvědomíte, že některé věci byli
tajemství, ale nyní už nejsou, protože byly zjeveny. Vidíme to v 1 Kor 2, kde Pavel říká "co oko nevidělo
a ucho neslyšelo ..." - to byl starozákonní verš, ale potom Pavel říká ALE "On je [ty věci] zjevil nám
skrze svého Ducha". Důvod, proč to bylo tajemství byl, že když Bůh tehdy mluvil skrze proroky, tak oni
nebyli znovuzrození. Duch byl na nich, ale ne v nich do míry, kdy by byli jedno. Takže byli přirození lidé
a nerozuměli věcem ducha. - Dokonce proroci byli přirození lidé a nerozuměli ani tomu co psali. Třeba
Izaiáš je dobrý příklad - psal o trpícím Mesiáši, o vítězícím Mesiáši a nerozuměl kdy a jak se to má stát,
ale jak říká Bible "psali a nebo mluvili jak je Bůh vedl" - takže jen opakovali (jako psaní diktátu :P)
a neměli porozumění. Pavel říká, že měli pravdu - oni nerozuměli, ale nám je zjevil. Takže pod Starou
smlouvou, ty věci nebyly zjevené, ani netušili co Bůh zamýšlel v tom co dělal. Jen dělali to, co jim bylo
řečeno krok za krokem. Byli služebníci. - Když říkám služebníci, tak všichni jsme služebníci a měli
bychom sloužit, ale Bible říká Gal 4 - že už nejsme nadále služebníci, ale synové. - ale to neznamená
že nesloužíme :O Jsme synové, kteří slouží. Takže nejlepší pohled na to slovo, obzvláště když vidíte
v hebrejštině - že Mojžíš byl služebníkem nad svým domem, ale Ježíš byl syn nad svým domem - ta
idea služebníka tam je jako "zaměstnanec". I Jako synové jsme služebníci, ne jako "třída služebníků",
ale jako třída "syn". {Pokud půjdete třeba někde do mekáče, pokud majitel tam má dítě, které pro něj
pracuje, pokud tam chvíli budete a budete pozorovat, tak poznáte, kdo jsou jeho děti mezi ostatními.
Protože je tam rozdíl - známost/důvěrnost. Řádný zaměstnanec přijde a zeptá se "Pane mohu si teď
udělat přestávku? A syn jen projde a řekne tati jdu na přestávku" - to je rozdíl.} Tak to je s námi, jsme
synové a máme důvěru. Známe práci našeho Otce, jde nám o to, co dělá a víme co dělá, ale také
sloužíme. {Pokud jste byli na DHT tak víte, že vždy to nechám lidi udělat} Říkáme "Jsem Boží syn, jsem
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pán nad ďáblem a jsem služebník lidí". Musíte to mít ve správném pořadí. - Nesloužíte Bohu v tom
smyslu, sloužíte lidem, jste Boží syn. Jako syn jste spoludědic s Kristem a Bůh dal Ježíši všechno a my
máme všechno s Ježíšem. To je vaše pozice. Potom pro to, že jste "správně s Bohem" a s Bohem, to
z vás činí pány nad ďáblem a protože jste pány nad ďáblem a nad jeho dílem, tak můžete sloužit lidem
a zbavit je rakoviny, nemocí, vysvobodit je. Takže nezapomeňte jste "Boží synové, páni nad ďáblem
a služebníci lidí".

Pavel zde říká - pokud jste slyšeli o tom rozdílení milosti - to jsem získal zjevením - Bůh zjevil Pavlovi
TO tajemství - toto je TO tajemství, které mu bylo dáno, které je základ všech zjevení. {to ještě uvidíme}

-- Jak jsem vám psal dříve pár slovy. - dříve jsem vám to všechno nenapsal, ale dal jsme vám ideu
tohoto tajemství. | Tohle je Efeským. Korintským máme 1 a 2 ... Pokud budete číst Korintským, tak
zjistíte, že Pavel napsal ještě dříve nějaký dopis, ale ten se nám nedochoval. Zde je to obdobně?
Řeknete si a proč to nemáme? "Pravděpodobně tam bylo příliš Pavla a ne dost Boha" Jen hádám,
věřím že pokud Pavlovi křivdím, tak mi odpustí :) | V 4 ... - když čtete, můžete porozumět tomu že
rozumím || {zde chci zabít jednu posvátnou krávu (sacred cow)} - to znamená - abyste porozuměli
tajemství, tak Bůh vám to nemusí "oživit" (quicken) -- můžete si to přečíst a porozumět. Někdy čtete
Písmo a četli jste něco už mnohokrát a najednou se zdá, jako by to oživlo - to není že by vám to Bůh
nějak oživil, to je chvíle, kdy jste tomu porozuměli. Rozumíte? Protože jakékoliv učení, které klade
důraz zpět na Boha jako důvod, proč něco nemáte, tak to je jako byste na Něj ukazovali prstem a říkali
- "Já bych to pochopil, rozuměl bych tomu, pokud bys mě nechal, Ty jsi důvod proč tomu nerozumím."
A Bible říká, že nikdo nebude mít nic proti Bohu (na svoji obhajobu), nikdo nebude moct ukázat
na Boha a říct je to Tvoje vina. Takže, pokud je někde nedostatek nebo neporozumění, tak to není
protože Bůh vám to neoživil - je to protože jste nestrávili ve Slovu dostatek času, abyste tomu dovolili
aby to ve vás pracovalo, aby to mohlo obživnout - ale to oživnutí není z toho, že by Bůh něco udělal, ale
na základě toho, že jdete do Písma a studujete ho. Je napsané že "Sláva králů je v vyhledání tajemství"
(Přísloví 25:2) - Uvědomte si je to vaše práce/povinnost jít do toho a objevit ty věci. Bůh to zajistil, dal to
tam a pokud tomu nemůžeme rozumět, tak k čemu by Bible byla? Bible byla dána nám.
Pravděpodobně nejvíc neporozuměná kniha v Bibli je kniha zjevení. Lidé neustále říkají "Je to tak těžké
tomu porozumět, ani si s tím radši nezačínám, radši tam ani nechodím". Dobře - jméno té knihy je
Zjevení - takže to něco zjevuje. Není to schovaní Ježíše Krista, ale Zjevení Ježíše Krista. Problém je
{a nebudu zde rozebírat knihu zjevení}, že lidé o tom mluví jako o knize Zjevení - ale není to kniha
zjevení ale "Zjevení Ježíše Krista" - pokud byste si přečetli celý název, odpovědělo by vám to na otázku
o čem to je - je to o Ježíši, o zjevení Jeho a vy se snažíte přijít na to, kdo je antikristus :D Není to
o antikristu, je to o Ježíši. Takže když to čtete, tak přemýšlejte o Ježíši a hledejte Ježíše. Problém je,
že máme na očích stejný závoj jako měli židé, kteří když četli starý zákon - také neviděli Krista.
A přesto je veškerý Starý zákon o Něm. To byl záměr - způsob jakým byl napsán Starý zákon, aby
Kristus mohl být skryt a potom zjeven. A když začnete hledat ty věci, tak můžete vidět Ježíše
ve "stánku" a v každém aspektů všeho. Pokud se podíváte na knihu Zjevení stejným způsobem, uvidíte
Ježíše všude.

Všimněte si, co zde Pavel píše - že jim napsal dříve a řekl že můžou porozumět tomu tajemství když ho
čtou (čtením). Porozumíte čtením, ne koukáním na televizi :P Musíte strávit čas v Písmu, abyste mu
porozuměli. Pokud to neuděláte, tak to je jako byste navždy rezignovali a jste odkázáni na někoho, kdo
vás povede a "řekne" vám co to znamená. Ale pokud si to přečtete sami a pak vám někdo řekne, že
to něco znamená a vy víte, že to není ono, pak můžete říct "To není správně, to je vytržené z kontextu ..".
Nejlepší kázání, které můžete slyšet je pokud někdo vezme Písmo, nejlépe jednu z epištol a pouze
vám to bude číst. Můžou k tomu mít nějaké poznámky. Největší nebezpečí je, že dnes se káže spíš
tematicky - protože lidé chtějí vědět "Jak se vypořádám s tímto problémem, tamtím problémem", takže
si vytáhnou z Písma verše a často pokud nejste opatrní, tak vytahají věci z kontextu a udělají, že to říká
něco, co to nikdy říkat nemělo. A můžou z toho udělat celé učení, které je mimo kontext - zní to dobře
protože to cituje hodně Písma, ale ani jedno nesouvisí s kontextem o kterém je mluveno. Ale pokud
neznáte Písmo, tak nepoznáte že to je mimo kontext. Když učím, bych si přál, aby stačilo citovat jeden
verš, ale jak už mě znáte tak si přečteme několik veršů dopředu a dozadu a skončíme s tím že čteme
hodně Písma, protože si chci být jistý že víte, že to je v kontextu. Že kdykoliv o něčem mluvím tak Bible
mluví o tom samém. (že si jen tak něco nevytahuji z kontextu).
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V 4 , V 5 - v jiných dobách - před tímto věkem církve obzvláště, až do Malachiáše (včetně) toto
tajemství nebylo zjeveno. Víte, co to znamená? To znamená, že nemůžete jít do Staré smlouvy a najít
toto tam. Bylo to skryté. A nebylo to zjevené až do Pavla. Ale nyní to je zjevené, můžeme to uvidět.
{dám vám nějaké verše, které si můžete prostudovat za chvíli, ale obecně známe všichni co je
napsáno v Danielovi - že v posledních časech, které budou oplývat poznáním a mluví to o určitém
čase, kdy poznání bude náhle uvolněno a i když by to mohlo být jako obecné poznání, tak Bůh většinou
mluví o Jeho poznání. A je napsáno že "Poznání slávy Hospodinovy zaplaví zemi". Na jiném místě se
píše že "Sláva samotná náplní zemi" A my jsme zdůrazňovali "slávu" více než "poznání slávy", ale
pokud se sláva jen ukáže, tak to nezpůsobí nic, pokud nemáte poznání té slávy. Potom zjistíte proč je
tam, k čemu to je.}

V 5 -7 - pokračuje a ve V 9 - jde do detailů, do kterých nechci moc zabíhat, ale chci se dotknout pár
veršů (vy si přečtěte celou kapitolu). "Mně, který jsem nejmenší ze svatých, je dána tato milost, abych
kázal mezi pohany nevystižitelné bohatství Krista a aby všichni viděli" - zde si všimněte - Bůh mu dal
dar milosti, aby mohl kázat lidem nevystižitelné bohatství Kristovo. Lidé říkají "Vidíš, je to nevystižitelné,
takže to nemůžeme vědět" - Ne, Pavel to kázal. Nemůžete ale jít do Starého zákona a najít tam
nevystižitelné bohatství Kristovo. Ty Písma ukazují na Něj , On byl jejich naplněním, takže tam jsou
nevystižitelné. Ale Pavel dostal zjevení a začal odkrývat tyto věci a kázat toto nevystižitelné bohatství.
Snažím se ve vás zabít myšlenku, že jsou věci, které nemůžete vědět. "Prostě neznáme Boží vůli.
Nevíme, co Bůh udělá" - věděli byste, kdybyste četli Knihu. Bůh je extrémně předvídatelný, čtěte Jeho
Slovo - On řekl co udělá. Jak ji začnete číst a začnete to dávat dohromady - začne vám to zapadat. |
"Co ucho neslyšelo..." - ale nyní jsou nám ty věci zjeveny skrze Ducha. Oni tehdy neměli Ducha, takže
nerozuměli věcem Ducha, ale teď, když nám byl dán Duch, jim můžeme rozumět. - My máme klíč a ten
klíč není něco, ale Někdo a to Duch Boží. | Celý účel Božího plánu i Ježíšové smrti/pohřbu/vzkříšení - to
byl zákonný aspekt, který musel být naplněn, protože bylo potřeba se vypořádat s lidským hříchem.
S Abrahamem Bůh ani nemluví o tom, že by se postaral o lidské hříchy, věděl, že to bude uděláno, ale
to zaslíbení, které Bůh dal Abrahámovi bylo toto: {pokud půjdete do Gal 1 2 3 tak to uvidíte - dávám
vám tyhle Písma, abyste si je sami studovali, pokud to neuděláte tak to bude stejně všechno jedno.
Pokud půjdete pouze na základě informací ze semináře - daleko nedojdete. Musíte vzít věci ze
semináře, jít domů a studovat je a pokud to uděláte, tak to začne platit - pokud to začnete aplikovat
do vašeho života, tak se to začne otevírat a uvidíte to. Pokud myslíte, že přijdete na seminář a všechno
na vás spadne a odejdete s tím, že všechno víte a všemu rozumíte - tak to nefunguje. Budete o tom
vědět, budete rozumět o tom, ale musíte se na to doma podívat a vyhledat si to a přivlastnit si to.
Musíte si ty věci sami vyhrabat. A to není těžké. Smysl toho co zde dělám je vám dát správný směr,
ujistit se že budete vědět, kde hledat, a nasměrovat vás správným směrem, aby když začnete ty věci
studovat, tak se vám to kousek za kouskem odkrylo, začali jste rozumět a aby Duch vám to mohl
vysypat. To je záměr/účel tohoto semináře.}

Ta smlouva co byla dána Abrahámovi nebyla technicky učiněná s Abrahamem, ale s Abrahamem
a jeho semenem - a ne semeny(množné číslo) ale jedním konkrétním a to byl Kristus. Bůh udělal/dal
smlouvu s Abrahamem protože byl "po ruce". Takže smlouva byla technicky mezi Bohem a Kristem,
což je skvělé, protože v tom spojení nemůže být porušena. Ale zaslíbení dané Abrahámovi bylo to, že
Bůh dá/přivede zpět svého Ducha do člověka skrze tuto smlouvu. Záchrana od hříchu je očividně velká
věc - jak isme viděli včera - ani obřízka ani neobřízka, ale nové stvoření, to je to co se počítá v Kristu
- nové narození je základ, ale záměr nového narození je způsobit, aby Boží Duch mohl přebývat v nás.
Boží plán od úplného začátku byl, aby Bůh mohl dát zpět svého Ducha do člověka, aby člověk opět
mohl mít jednotu s Bohem. My to často zlehčujeme "Už jsi přijal křest? Mluvil jsi v jazycích?" - jako by to
bylo všechno co to znamená. | Musíme si uvědomit že skutečnost, že lidé mohou být znovuzrození
a stát se jak Pavel říká "máme ten poklad v hliněných nádobách" - že lidé mohou mít v sobě ten
poklad - a co je ten poklad? - to je Duch Boží.| To je to úžasné, že Bůh může vzít svého Ducha a dát
ho do nás. Že můžeme být příbytkem Ducha Boha, který stvořil vesmír a všechno. Představte si to
- Bůh, který vytvořil všechno kolem co můžete vidět teleskopem, tak ten Duch, který to vytvořil, přebývá
v nás :O Jakmile se toho chytíte/zmocníte, tak najednou nemožné se stane možným. Najednou
přemýšlíte takto "Pokud mohl udělat toto, tak určitě může spravit tohle, tenhle můj malý problém. Když
začnete vidět věci v perspektivě, váš problém není tak strašný. Když přijde řeč na tvorbu nových
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vesmíru a Bůh to dělá tím, že mluví, ale je to moc Ducha která způsobí, že se to stane, tak jaký problém
je regulace vašeho tlaku krve? Úplně jednoduché že? Takže pokud si začnete uvědomovat, jaký
poklad máme a jak velká to je výsada a čest je mít toho Ducha živého Boha (ne jen nějakého dalšího
ducha, ne ducha světa, strachu, nějakého démonského boha) ale Ducha živého Boha.

Největší Bůh ve vesmíru žije v nás :O Když si uvědomíte, jak moc je silnější, mocnější než nejsilnější
ďábel, kníže, nebo mocnost nebo cokoliv, co je venku, tak když si to uvědomíte, je to nic (není to žádný
problém) abyste byli v jednotě s Ním a byli schopni říct "Odejdi v Ježíšově jménu!" a ta věc musí
poslechnout. Stejně jako když rozsvítíte světlo tak krysy a švábi zmizí, když vy vejdete do místnosti, tak
Boží světlo by z vás mělo tak svítit (a v duchu to tak je), že démoni by měli zmizet. Lidé řeknou "Pokud
to je pravda, jak to že to nevidíme ve skutcích?". Lidé taky říkají "Musíme se vrátit k církvi, která byla
ve skutcích" - Ne, nemusíme. Církev ve skutcích to neměla ještě pohromadě, měli to pomíchané.
Nerozuměli "teologii", zjevení - ničemu z toho, protože to bylo až mnohem později. Zkuste si to
představit - Pavel nebyl spasen ještě několik let a potom jde do pouště, dostane zjevení a pak se
za 14 let vrací zpět. Kniha skutků zahrnuje pouze 28-30 let. Takže pokud Pavel nebyl první 3-4roky
skutků ani spasen, a pak byl 14 let pryč, tak to je tak 17-20 let, takže zbývá tak 8 let, kdy Pavel měl toto
zjevení a začal cestovat a učit to - ale jak rychle jste se dostali do zjevení, které jste dostali vy sami?
Jak rychle jste je začali uskutečňovat? Většinou ne do doby, než jste viděli někoho jiného, jak to dělá.
Pak říkáte "To sem věděl, to sem měl dělat dřív než oni". Vidíte někdy to trvá než se k tomu
propracujete. Takže církev ve skutcích není ta církev ke které se potřebujeme vrátit. Je to církev v knize
Efeským kam se potřebujeme vrátit. A žádná církev toho zatím nedosáhla. Takže to zbývá na nás. To
je důvod, proč Pavel psal o pětinásobné službě. Pokud by nějaká církev dosáhla toho, co se píše v Ef,
|| tak bychom již pětinásobnou službu nepotřebovali || a možná bychom zde už ani nebyli. Takže se
nepotřebujeme vrátit do knihy skutků, ale Efeským a jedno z prvních míst kam půjdete, by měl být
konec knihy Ef. Dobrá věc je, že většina epištol je velice krátká. || Takže není tak těžké je studovat, ale
nespoléhejte moc na to, co vám ostatní lidé o tom říkají, ale sedněte si s Biblí a s jejím Autorem
a spolehněte se na učitele - na toho, který byl poslán, aby vás naučil všechny věci. A jak čtete, tak
nečtěte jen abyste se pročetli kapitolou, možná skončíte u jednoho verše - jak přečtete něco, tak se
zastavte a zeptejte se Ducha Svatého "Co to znamená? O čem zde mluvíš? :)" A On vám to vysvětlí, je
to jeho práce a On je dobrý učitel. Začněte spoléhat na Ducha Božího, který žije ve vás.

Všimněte si V 8 - takže jeho práce byla, aby to všichni lidé viděli, ne aby to udržel skryté. Viděl jsem
knihy a slyšel učení o "Bohu, který se skrývá, o Bohu kterého musíte hledat, protože se neustále
skrývá" - pokud by se Bůh chtěl, schovat, tak stačilo, aby se vůbec neukázal :D. On se nechtěl schovat,
chtěl se zjevit/ukázat. Ježíš byl dokonalým zjevením Boha. Bůh poslal Ježíše, aby ukázal lidem, jaká je
Jeho přirozenost a charakter. Ježíš je dokonale vyjádřený obraz Boha. Bůh se před vámi neschovává.
|~ Pokud půjdete na setkání s nějakým spisovatelem, tak by bylo dobré, kdybyste si přečetli jeho
knihu před tím, než za ním půjdete. ~| Přečtete si přinejmenším biografii, takže pak víte, o čem s ním
můžete mluvit. Nepřijdete k někomu a nezeptáte se "O čem chceš mluvit?". Stejné to je s Ježíšem
- chceš o Něm něco vědět? - Přečti si Knihu, Jeho život. Přečtěte si životní příběh (life story) Ducha
Božího. Jakmile si to přečtete, začnete porozumívat a můžete se ptát na otázky, které nebudou
"hloupé". Již máte nějaké porozumění, takže se ptejte tak, aby to stálo za odpověď :)

V 9 - to tajemství bylo skryté, ale nyní je zjevené. V 10 - aby skrze církev byla oznámena... Vidíte? Bůh
před vámi neskrývá moudrost. Navíc Bible říká v Jakub 1 - pokud se někomu nedostává moudrost, ať
ji žádá od Boha... A On vám nebude kvůli tomu nadávat, ale dá vám moudrost. To je v Jakubovi - to je
kniha pro čerstvé věřící, pro křesťany, kteří nevědí co mají. Ale Písmo říká, že Ježíš sám byl nám
učiněn moudrostí a posvěcením. Ježíš je pro nás učiněn moudrost - protože máme Jeho a v Něm je
zásoba veškeré moudrosti, která byla od věků skrytá. On je ve vás a díky tomu máte přístup k veškeré
moudrosti, která byla od věků skrytá. Takže již to není záležitost žádání moudrosti, ale poznávání
a věření že "Ježíš je nám učiněn moudrostí". A když se toto stane, tak začnete mluvit moudrost, aniž
byste na to zaměřovali. Začnete říkat věci - když kážu, tak hodně z toho co kážu, je moudrost Boží
a často se to ubírá směrem, který jsem ani nezamýšlel a On to převezme. A když to poprvé slyšíte, tak
někdy já to slyším taky poprvé. Ale dávám prostor Duchu Božímu a když to říkám a slyším to ze svých
úst, tak vím že to je z ducha, protože moje hlava myslí "Počkej, je to ok? Ano tohle písmo to potvrzuje ..
" a když k vám mluvím, tak moje hlava to zkouší písmem. |~ Takže kážeme Boží moudrost ~| a možná

49 nove-stvoreni.cz



na to nejste tolik zvyklí, protože to není dramatické, není to podívaná. Můžete říct wow hodně jsi toho
nastudoval - to je sice pravda, takže písma co mám nastudované může Duch Svatý použít, aby se to
dostalo ven skrze Jeho moudrost. Ale to, co vás učím, není podle lidské moudrosti, není to něco, co
bych si vymyslel, není to nic co bych já dal (sestavil) dohromady - co vás učím je skrze moudrost Boží
a slova která říkám nejsou slova, která používají lidé, ale slova která používá Duch Boží.

Chci se dotknout několika věcí - pár bodů:
- abych vysvětlil (to byl důvod proč Pavel kázal, aby lidé mohli znát to tajemství)
- komu? vládám mocnostem... To znamená, že Bůh chce způsobit, aby církev měla ovoce této
moudrosti, aby vlády a mocnosti viděli, že Bůh přebývá v církvi a že my jsme začali chodit v té
moudrosti a jak to uděláme, tak tyto mocnosti poznají, že máme větší autoritu než oni. Jak je moudrost
zjevována a my v ní začínáme žít, tak si mocnosti uvědomují, že jsou poražené, že zde nemají co dělat.
To je účel církve - aby zobrazovala rozličnou/rozmanitou (manifold) Boží moudrost.

| Zhruba každých 500 let dojde v církvi k velkému posunu. Můžete si projít historii a podívat se na to.
Poslední byl Martin Luther s protestantskou reformací. Děly se i jiné věci, ale tyto další hnutí a věci byly
malé a byly spíše úpravy a opravy, ale velké změny nastávají zhruba těch 500let +-20let. Naposled tedy
Martin Luther přinesl pravdu z Písma, která byla v rozporu s tím, co se učilo v tehdejší církvi
- "Spravedlivý z víry živ bude". |~| My jsme na začátku dalších 500 let. To co uvidíme, bude další velká
změna. Různí lidé o tom mají různé představy, já mám svoje ale nebudu to sem zatahovat. Vidíme
v průběhu historie, jak Bůh postupně přináší zjevení "přivést člověka zpět na místo, kdy Jeho Duch
může vyrůst lidi aby byli jako Ježíš". A já věřím bez nejmenších pochyb, to se bude dít během
následujících 500let :O To vám asi moc nepomohlo, ale jak daleko se v tomto dostanete určuje to, co
s tím příští generace může udělat - protože každá generace staví na tom, co dělala předchozí. Hlavně
jak uvidíme že Bůh začne dělat ty změny, tak si musíme dát pozor, abychom se nezablokovali
a nezkoušeli to zabít - to je to, o co se většinou předchozí generace snaží, protože to nepřichází
většinou způsobem, jakým bychom my chtěli. Osobně mám rád letniční historii a rád bych viděl návrat
do ranných let 20 století a takový typ služby, ale to se nestane. Už kvůli tomu, jaká je dnes technika, se
to nestane. |~| Takže se budou dít věci, které se nám nebudou líbit, ale nesmíme zůstat stát, ale
budeme se muset naučit/přizpůsobit. Jako vždy platí, že "mladí jsou budoucnost", takže se budeme
muset naučit, jak předat toto mladým, protože oni jsou ti, kdo mají energii a bezstarostnost, že do toho
skočí a budou to dělat. A pokud budeme chytří, tak půjdeme v závěsu za nimi a budeme je
povzbuzovat. Oni půjdou ven a budou dělat věci, které my nebudeme a budou využívat příležitosti,
které my nebudeme mít. Což je dobře ;)

|~| Zpět k té velké změně. Ta změna, která přichází, se bude týkat církve a toho, jak církev funguje. Už
teď mladí nemají zájem chodit do církve (což asi víte). Nezajímají je vaše způsoby a stanovy - což je
nebezpečné, protože je pro ně snadné, aby přijali nějaké špatné učení - obzvláště pokud někdo
ukazuje něco, co se zdá být jako nějaký projev moci, protože oni chtějí pravdu a myslí si, že s pravdou
vždy jde i moc. A obecně pravda je doprovázena mocí, ale moc neznamená, že je tam pravda. Pokud
je tam pravda, bude tam i moc, ale jen proto, že je někde moc, neznamená to, že je tam i pravda.
Takže musíme být schopni vést a směrovat mladé správným směrem, správným učením, správným
porozuměním, ale pokud jim nedodáme moc, která to podpoří (back it up) , tak půjdou cestou
čarodějnictví, protože teď se na ne ze všech stran hrnou filmy, které lidí povzbuzují k tomu, že mají moc
a aby ji začali využívat. Takže musíme být schopní "zobrazovat/ukázat", protože Království Boží není
pouze ve slovech, ale v moci a projevech Ducha |
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Lekce 6
Byli jsme v Ef 3, skončili jsme veršem 10 a znovu se k tomu vrátím - jak si církev adoptovala myšlení že
nemůžeme až tolik vědět, že to vypadá že jsme adoptované nevlastní děti, nebo něco takového, když
naopak církev byl původní plán Boha a podle tohoto verše - skrze církev má být ukázána Boží
moudrost vládám a mocnostem a celému světu. To se zatím nedělo, protože církev není tím, čím by
měla být, což má být: Stejně jako Ježíš reprezentoval Otce, my máme reprezentovat Ježíše. A slovo
representovat znamená "re" "present" - jinými slovy - to co vidí na/v nás by měli vidět v Ježíši. - Co
viděli na Ježíši to viděli na Otci. Takže svět by měl vidět Ježíše v nás a pracujícího skrze nás. A měli
bychom mít Boží moudrost. Měli bychom být jako Jozef, který dopředu věděl a zásobil se na dobu
hladu, takže když to přišlo, o všechny bylo postaráno. Obdobně by to mělo být i v církvi. A podobně to
i bylo v církvi. Lidé léta v církvi kázali - dostaňte se z dluhů. |~ Připravte se, bude finanční krize.. a taky
přišla | A lidé říkají, že bychom neměli učit o penězích.

Věřte nebo ne, ale dvě hlavní oblasti v lidském životě jsou zdraví a finance. Určitě sociální věci,
manželství atp je taky důležité, ale nejvíce manželství stejně ztroskotá na penězích, druhá věc přes
kterou se dostane velmi málo manželství, je smrt dítěte. Takže peníze a zdraví jsou hlavními příčinami,
proč se rozpadají manželství a kde mají lidé v životě největší problémy. Takže tady neučím o penězích
{a moje vyučování o penězích by bylo velice krátké a jednoduché a bylo by nějak takto: "Ujistěte se, že
peníze jsou pro vás nástroj a ne bůh". Pokud je to nástroj, pak budete schopni ho používat, aniž byste
nad tím museli moc přemýšlet. Tím myslím že by to nemělo být něco, na co myslíte víc, než na ostatní
věci. || Co se týká financí, tak to spočívá v tom, že dáváš způsobem, kterým víš že máš dávat - pokud
vidíš potřebu tak ji naplníš, ale s tím, že důvod proč můžeš dát je ten, že víš, že se Bůh o tebe stará.
Takže pokud bych měl dělat seminář na finance, tak by se to točilo kolem těchto věcí.}

Takže by na nás měla být vidět Boží moudrost. A svět potřebuje vědět, že Boží moudrost je v církvi
a potřebuje díky církvi vidět tu milost. Naneštěstí se církev degradovala na subkulturu, která je téměř
irelevantní. Ale to není Boží plán. Když říkám církev - nemluvím o nějaké církvi, ale o církvi jako celku
- o tělu Kristově jako celku. Ne o lokálních vyjádřeních, skupinkách. Církev jako celek by měla
projevovat/manifestovat Boží moudrost místo toho, co vidí většina světa: Církev soudí, je pro vybrané
(exclusive) , většinou má větší zájem na vylučování lidí ze společenství než v pomáhání a připojení lidí
ke společenství. A často to dopadne tak, že se snažíme vyšťuchat ostatní lidí a přivést ty, kteří jsou
jako my - pokud nejsi jako my, tak běž někam jinam. Pokud nechcete být jako my, tak se s vámi
nesmíříme. Takže pokud chcete být jako my, tak nám nechoďte na oči, dokud nepoberete dost toho,
co učíme a pak můžete přijít a vezmeme vás na palubu. || Jak říkám lidem, kteří říkají "Když je všechno
správně podle předlohy, tak se Bůh ukáže." - Nepotřebuji Boha, který se ukáže, když je všechno
v pořádku, potřebuji Boha, který se ukáže, kdy jsou věci špatně, když jsem v problémech - a to je taky
to co udělal - když jsem byl v bryndě, tak se ukázal a nečekal, až si dám vše do pořádku - proto
zpíváme tu píseň a říkáme "Přijď takový jaký jsi", ale nemyslíme to vážně. Co tím myslíme je "přijď
takový jaký jsi, ale musíš se velice rychle změnit nebo půjdeš odkud jsi přišel". A to je náš postoj, takže
často lidi odradíme, místo toho, abychom si uvědomili, že když my chceme "aby se bůh ukázal když
jsme v bryndě", tak my se musíme ukázat, když svět je v bryndě. A musíme ukázat lásku a soucit
Ježíše lidem když jsou v bryndě. Nepotřebují, abyste jim ukazovali lásku, když i ostatní lidé jim ji
ukazují. Musíme jim ukázat lásku když nikdo jiný jim lásku neukáže. Církev byla vždy
pro prohrávající/smolaře (underdog) . |~ v USA máme problém s nelegálními emigranty a to jak se
to teď řeší v církvích, tak... pokud kazatelé nepovstanou a nezačnou kázat evangelium, tak to bude
špatné. Vláda se musí vypořádávat s takovými případy, ale úkol církve je ukázat soucit, pomoct,
požehnat lidí a ne odsuzovat a ukazovat prstem, kde někdo dělá něco špatně. Většina lidí ví, kde
dělají chybu. "Každý hlupák umí upozornit na problém, ale ten kdo umí přijít s řešením (ukázat
řešení) má cenu zlata." | Takže určitě chceme být lidé, který přicházejí s řešením a nejen ukazují
na problém. Nepotřebujeme lidi, kteří budou napravovat viny, potřebujeme lidi, kteří napraví problém.

V 11 ... - toto je moudrost o které mluví, pokračuje to "v Kristu" - kdekoliv to říká "v Kristu", tak to si
určitě budete chtít podtrhnout, protože to mluví o něčem, co je u vás skutečnost, ne co budete mít, ale
co je realita, co bylo dáno do vás, když jste se znovuzrodili. V 12 ... - spousta lidí ke mně chodí "Modlil
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by ses za mě, abych měl smělost?" Vím, že se za to učedníci modlili ve Skutcích 2, ale smělost
nepřišla modlením. Smělost je z toho, že víte o čem mluvíte. Smělost pochází z toho, že jste si jistí.
{Pokud se vás zeptám na jméno, tak ho řeknete bez váhání. Když vám řeknu "ne tak se nejmenujete"
- tak se na mě podíváte "Jsi normální? Já znám své jméno a zopakujete ho". Když řeknu "ne tak se
nejmenujete, jmenujete se takto ...". Možná se se mnou budete chvíli hádat, ale velice rychle toho
necháte s tím, že jsem asi blázen. Jste si tolik jistí vaším jménem. || Pokud si budete jistí Božím Slovem
stejně, jako svým jménem, tak v tom bodě budete mít smělost mluvit a to je smělost ve které žijete.
Bible říká v Něm máme smělost. Technicky tu smělost, kterou chceš, již máš v sobě. Takže to není ani
tak o tom ji získat, jako spíš ji uvolnit. Máme smělost a přístup v jistotě - všimněte si smělost a přístup
přichází s jistotou. Proto říkám pokud chcete být smělí, prostě si buďte jistí tím co říkáte - to je jistota.
To máte v Něm. Toto mám - Jsem smělý a mám přístup, protože mám jistotu, protože věřím v Ježíše
Krista. Takže si vypisujte všechny ty věci "v Něm", "v Kristu" atp a udělejte si z toho vaše prohlášení.}

... V 15 - víme že když byl Ježíš na zemi, byl znám pod jménem Ježíš nebo Ježíš z Nazaretu. Když byl
vzkříšen, tak mu říkali Ježíš Kristus. Nazývali ho Kristus i ještě před vzkříšením, protože jím byl, ale
Bible říká, že byl učiněn Pánem a Spasitelem. Z Něj se nazývá celá Boží rodina - každý, kdo je
v Kristu, je pojmenován po Něm. Jako když se dva berou, tak obvykle si žena bere mužovo příjmení
a to se stane jejím jménem. Takže jméno Ježíš se stalo vaším jménem. Jenom nepoužíváte Jeho
jméno, protože to patří Jemu, teď používáte jméno Ježíš se smělostí, protože to jméno už nepatří jen
Jemu, ale i nám, protože jsme byli dáni do Něj. Takže když používáte jméno Ježíš, tak za tím je
všechno, co On udělal, všechna ta moc a schopnost, která je v Něm a za Ním (což je celá Boží moc)
a uvědomujete si když ho používáte, že teď to je i vaše jméno.

|~ tak jako dříve byly rodiny, které byly známé podle jména Kenedy, Rockefeller. Hearst - založil
noviny, aby mohl ovlivňovat veřejnost. - pozitivní "puf Grahham" x negativní . Tehdy bylo celkem
jedno, kdo jste pokud jste měli to příjmení. Nedávno se stalo, že někdo se začal nazývat jedním
známým jménem a dělal to tak dlouho, že si všichni kolem začali myslet, že se tak opravdu
jmenuje a měl spoustu výhod ... To jméno bylo to, co to všechno způsobilo. | My si musíme
uvědomit, že my máme jméno Ježíš. A to jméno, které používáte, není jen nějaké jméno, které si půjčíte
jenom když ho potřebujete. Není to tak, že musíte prosit "a mohu použít to jméno tady a nebo tam"..
Máte právo ho použít kdykoliv. Je to vaše jméno teď. Takže teď, když to víte, je pochopitelné, že vás
bude zajímat, co je za tímto jménem a budete studovat jméno Ježíš a co za moc je za tím jménem. Ale
my víme, jaká je za tím moc, protože všechno co má jméno se musí sklonit před Ježíšem, takže víme,
že to má něco do sebe :) Používejte jméno Ježíš - funguje to. Bylo vám dáno nejmocnější jméno
ve vesmíru, abyste ho mohli používat k vykonání Boží vůle. A Jeho vůle je to, co naplánoval v Ježíši
Kristu ve svém věčném záměru, což je "aby skrze církev byla zjevena přerozmanitá Boží moudrost".
Co je přerozmanitá Boží moudrost? Nejlíp to zjistíte tak, že si vezmete konkordanci a najdete si slovo
"moudrost" a projdete si všechny odkazy. Pak budete mít dobrý přehled o tom, co je moudrost Boží.
Můžete si to udělat jak pro Starý/Nový zákon a podívat se na rozdíl. Je potřeba také rozlišit
mezi moudrostí a příslovími a moudrostí v Novém zákoně a moudrostí svatých Starého zákona. Svatí
ve starém zákoně neměli tu samou moudrost, dokonce ani co je v příslovích. Kniha přísloví je moudrost
Boží (pure and clean) . Mnoho svatých ze Starého zákona nemělo tu moudrost. Takže jedna z věcí,
pokud chcete studovat moudrost - naším spolupracovníkům jsem poručil projít si knihu přísloví každý
měsíc. "Je jedno co studujete dalšího, neustále budete číst knihu přísloví". Proč? Protože pokud
budete neustále číst knihu přísloví, tak získáte moudrost. Pokud máte děti, tak už od mala byste je měli
vést ke čtení a studování přísloví. A nejen čtení, ale chtít, aby to četli nahlas a vždy řekli, co to znamená
- aby vám to vysvětlili. Pokud jsou příliš malí, tak jim to vysvětlujte vy :P a dělejte tak dlouho, než jsou
schopni to vysvětlit oni vám. Pokud to budete dělat od mala, pak když dospějí, tak se neodchýlí od
cesty. To je odkud přichází moudrost - budou mít v sobě moudrost Boží. Řeknete "to není rozumné
o čem mluvíš, já to dělat nebudu.." - Víme, že moudrost je schopnost použít znalosti, ale moudrost
ve své nejjednodušší formě je schopnost předvídat, co se stane. Když získáte moudrost - často ji
naneštěstí získáte ze zkušeností což nebývá většinou "nejlepší" způsob, jak ji získat, ale často.. Kdo
z vás je rodič? Říkáte dětem "Nedělej to, protože se pak stane tohle?" "Toto povede k tomu" - Znáte
to protože máte moudrost - To jest vidět konec věcí dříve, než se něco stane. Pokud dáte Boží
moudrost do lidí a do svých dětí, tak jim to dá schopnost vědět k čemu věci vedou, takže budou
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schopni uvidět "pokud budu dělat toto, tak se tohle stane" a jakmile si to umí představit, tak ví, že to
nemají dělat.

V 16 ... - co je Boží vůle? - Aby váš vnitřní člověk - váš duch - byl posilněn silou podle Jeho Ducha.
Jinými slovy váš vnitřní člověk má mít stejnou sílu, jako má Boží Duch. Tak jste silní vevnitř - ten samý
duch, který je ve vás a posilnil vás na vnitřním člověku - to znamená že vy můžete stát pevní, podívat se
na situaci a říct NE, já se nepohnu. Toto je pravda, jsem posilněn na vnitřním člověku Jeho Duchem
a necouvnu z tohoto a pokud ty nebudeš stát na tomto, tak ty padneš a já zůstanu stát. To je vám
dostupné skrze Ducha Božího. V 17 .. 19 - můžete být naplnění veškerou plností Boží. Bible říká, že
Ježíš byl naplněn plností Boží, ale taky říká že "z Jeho plnosti jsme přijali my". || Jeho vůle je, abyste byli
posíleni na vnitřním člověku - Proč? - abyste mohli poznat díky Jeho Duchu rozměry a poznat lásku ...
- takže to jde dál, než jen poznání těch věcí, ale je tam hloubka ve vás a díky tomu Kristus bude
přebývat ve vašich srdcích zakořeněný a založený a pevný a na základě tohoto, jakmile to budete mít
tak - Láska Kristova ve vás je spojena s tím, že vy jste naplnění plností Boží. Proč? Protože Bůh je
láska. Pokud budete směřovat k plnosti Boží, tak budete směřovat k Boží lásce. A jaká je Boží láska?-
každý ví: 1 Kor 13 - co láska dělá a co nedělá - nedělá si seznam provinění, věří tomu nejlepšímu.

1 Kor 13 říká, že láska nemyslí na nic zlého, že věří tomu nejlepšímu v lidech - to je Bůh - to mluví o Boží
lásce. Bůh věří tomu nejlepšímu o/v tobě. Bůh nevěří tomu nejhoršímu o tobě, on věří tomu nejlepšímu.
Kdykoliv by ďábel řekl - jak vidíme třeba v Jobovi |~| - ale Bůh věří tomu nejlepšímu, říká dívej se
- nebude mě proklínat, protože já věřím tomu nejlepšímu. - To je Boží láska a to co Bůh dělá - že věří
tomu nejlepšímu. A nejen o vás, ale i o vašich zblázněných dětech. Možná se odvrátili, šli do světa
a dělají šíleně věci. |~ pokud se díváte na to co je viditelné, Bůh věří tomu nejlepšímu o vašich dětech |
tak to s nimi nevzdávejte. Neříkám, abyste podporovali co dělají, nebo jaký život žijí, ale nelámejte
nad nimi hůl. Zachovejte víru - vaše víra může být ta jediná věc, která drží věci pohromadě. Zasévejte
do nich Boží Slovo. Neznamená to, že s nimi souhlasíte, ale znamená to, že je pořád milujete a jste
tam pro ně kdykoliv by vás potřebovali.

Říká, abyste byli naplněni veškerou plností Boží. Nevím zda to chápete :O Když normálně učím tento
seminář a dostanu se k výrokům jako je tenhle, tak nechám lidi, aby to říkali se mnou a dokonce
po vás mohu chtít, abyste povstali a říkáme pořád dokola třeba 5-10 minut. (Důraz postupně
na všechny slova jako dříve). Když to říkáte tak dlouho, tak to něco udělá a nejen duchovně - udělá to
něco i fyziologicky - změní vás to. Jeho Slova jsou zdraví a život celému vašemu tělu. Jak mluvíte Jeho
Slovo tak "Moje slova jsou Duch a jsou život." - jak mluvíte Jeho Slovo, tak je to pořád Duch a život.
Jsou Duch a život jak jsou tam napsány a když je začnete mluvit, tak se stanou Duch a život i pro vaše
tělo a pocítíte něco. Ne že byste zkoušeli něco cítit, ale nemůžete povstat a říkat tyto věci po nějakou
dobu, aniž byste něco necítili. Myslím to vážně, něco to dělá, "nabíjí" vás to :O|~ Jak už jsem říkal
o lidech, se kterými jsem dělal rozhovory když jsem zjišťoval vše o JGL, tak přes 100 lidí co jsem
potkal, kteří byli pod ním (kterým kázal) tak i v pokročilém věku (~ 95let) si všichni pamatovali úplně
detailně spoustu věcí a to nejen o něm. (Na rozdíl od lidí, kteří byli třeba pod Wigglesworthem) JGL
je učil, že jak k nim mluví, tak Boží život z Jeho Slova pracuje v buňkách vašeho mozku a přináší
život - takže obnovují vás mozek a váš rozum může žít déle a být jasnější. On je to učil a oni tomu
věřili. Takže když jsem s těmi lidmi mluvil po 60-70 letech, tak jejich mysl byla neuvěřitelně čistá
(ale byli učení že toto se děje :) JGL měl spíše vědecký přístup, kdežto Wigglesworth měl přístup
"Jen věřte, pouze věřte, to je to co se počítá." - to je pravda, ale lidem to moc nepomůže pokud jim
jen řekněme ať věří. Musíte jim dát v co mají věřit a naučit je jak mají věřit. Většina lidí ani neví, jak
věřit. (A většina taky nevěří). |~| |~ Když ještě byla doba, kdy jsme měli kazety, děti byli malé a když
jsme s manželkou šli do těchto věcí, tak jsme do toho šli naplno. Měli jsme potřeby, takže jsme
po těch věcech museli jít, takže jsme poslouchali kazety s kázáním (Coppeland Hagin...)
a poslouchali jsme je neustále dokola, protože jsem věděl, že to tajemství spočívá v tom "neustále
slyšet, aby naše mysl nemyslela něco jiného". Když jsme se přestěhovali na jih státu Indiana,
abych pracoval s Dr Sumrallem, měli jsme malinký podkrovní byt a moje žena tam měla všude
verše z Písma. V té době naše velká potřeba byli peníze. Co se týče uzdravení, tak jsme neměli
výsledky, které máme dnes, ale naše rodina byla zdravá a většinou jsme ani neonemocněli,
protože jsme začali věřit v Božské zdraví místo Božského uzdravení, takže naše děti byli zdravé
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a mohli jsme jít dál, ale neměli jsme peníze a měli jsme problémy a potřebovali jsme pomoc.
Takže moje žena vypsala všechny verše, které se týkali financí a napsala je na kousky papíru
a měli jsme je všude po stěnách. Proč? Protože jsme to měli před očima ve dne v noci. A pokaždé,
když jsme se na to podívali, tak jsme to četli nebo vyznávali nahlas. A udělali jsme to i osobní "Můj
Bůh náplní všechny moje potřeby..." Filip 4:19. A naše děti v tom vyrůstali, takže mají solidní
základy. Jedna z nejhorších věcí je, že někdo rozdělil Bibli na kapitoly a verše, protože lidé teď
nemusí znát souvislosti jen odkazy. Jeden z nejlepších překladů je "The New Testament: An
Expanded Translation" Kenneth S. Wuest. Nepřekládá slovo za slovo ale myšlenku za myšlenku
- není vhodný na normální čtení, ale na pochopení co bylo myšleno. Doporučuje používat
s normálním překladem. |

V 20 - Podle moci, která působí v nás - to je ta moc Ducha Svatého, která byla uvolněná do Ježíše
při vzkříšení z mrtvých. Tolik moci je uvolněné ve vás a pracující ve vás, ta moc je to, co umožňuje Bohu
dělat mnohem více oč prosíme nebo rozumíme. Pokud to uznáme, pak ta myšlenka/učení že musíme
znát správně všechny podrobnosti - "jak dlouho tam ta věc byla, vědět co to způsobilo" - nic z toho není
pravda, protože zde se píše, že může učinit mnohem více oč prosíme nebo rozumíme. Ale co my
děláme je že omezujeme Boha podle toho, za co prosíme a jak rozumíme. Takže potřebujeme být
schopni věřit Bohu. {poslouchejte pozorně, toto je klíč a pomůže vám to v každé oblasti vašeho života.
Naučil jsem se od George Müller (ne přímo, ale z jeho knihy) - z jeho života víry a jeho důvěry v Boha
za peníze, jídlo a všechny věci pro více než 2000 sirotků. Nikdy nikoho nepožádal ani o desetník,
modlil se, věřil Bohu za naplnění potřeb pro tyto sirotky. A jak věřil, tak Bůh naplňoval potřeby těch
sirotků mnoha úžasnými způsoby. Byl příkladem každému, kdo začínal v letničním hnutí, hnutí víry
a prakticky každému, kdo žil život víry. Pokud se k tomu někdy dostanete, přečtete si alespoň
autobiografii (výtah). Jedna věcí, kterou jsem se od něj naučil - v církví nás vždy učili - "pokud něco
chceš buď konkrétní". Muller který to žil říkal pravý opak. Proč? Protože si uvědomil, že Bůh může
udělat mnohem více než oč prosíme nebo rozumíme. Když se staral o ty sirotky, tak se mnohokrát
stalo, že neměli jídlo, peníze, nic a když mu řekli že nemají jídlo na snídani pro ty děti tak řekl, dobře
posaďte děti ke stolům, připravte stoly a šel se modlit "Otče děkuji Ti, že jsi mě povolal k této službě,
že jsi mě přivedl k tomu, abych se staral o tyto děti a tak ti děkuji, že je nakrmíš. Děkuji ti za jídlo
pro tyto děti." A když se modlil a často seděli před prázdnými talíři, tak jednou někdo zaklepal
na dveře že se mu ulomilo kolo od vozu a vůz je tak naložený jídlem, že nemůže to kolo dát zpět a to
jídlo se zkazí pokud se rychle nezpracuje, tak jestli by to nemohli použít pro sirotky... Takže děti jedli
na základě té modlitby. A takto se Muller učil věřit Mu za zaopatření. A od té chvíle byl jeho život
inspirací pro všechny.

Pokud máte problémy s financemi, povzbuzuji vás - přečtete si Mullera, dostanete víru na naplnění
vašich potřeb. Ale nebude to tak, že když dostanu účet na 300 za elektriku, tak neřeknu "Otče
potřebuji 300", ale "Otče, děkuji Ti za to, že náš účet za elektriku je zaplacen". Protože já nepotřebuji
300, ale mít zaplacený účet. A nám se to stalo. Buď jsme dostali oznámení a nebo jsme tam volali, kdy
se to má zaplatit a oni nám řekli již to je zaplacené :O Ani nevím, zda se tam ty peníze dostali, ale
na počítači to ukazovalo, že je to zaplacené - díky Bohu za počítače :D || Pokud chcete někomu dát
peníze/máte na srdci, tak je nedávejte přímo lidem, ale dejte jim to třeba do schránky - tak budou mít
víru v Boha a ne v člověka :)* |~ Církev by měla pomáhat ostatním v církvi. |*

V 20 Říká "podle moci, která působí v nás" - naučte se důvěřovat Bohu dál, než za to, oč prosíte nebo
rozumíte. Říká "Než zavoláš, odpovím" Izaiáš 65:24 - Takže všechny ty podmínky a pravidla, které
jsme udělali kolem modlitby nejsou pravda. A všechny porušují toto Písmo. "Musíte se modlit tímto
způsobem a Bůh to nemůže udělat, pokud se nebudete takto modlit, Musíte se modlit přesně takto,
musíte vědět jak dlouho to tam bylo, jak se to tam dostalo... " - NE, On může učinit mnohem více, než
o co prosíme nebo rozumíme. Může odpovědět ještě dříve, než vůbec voláme. Takže moje práce zde
a práce každého služebníka je dát vám víru v Boha, to je náš záměr, abyste měli víru v Boha. Jsme zde
a mluvíme o tom, co udělal v nás v Kristu Ježíši, ale nakonec tomu musíte taky věřit, abyste byli
schopni vyjít a žít v tom.

54



Lekce 7
Půjdeme do EF 1. Doufám, že už vás napadlo, že můžete jít a přečíst si celou epištolu Ef a uvidíte
spoustu toho, o čem jsme už mluvili, protože epištoly byly napsány za tímto účelem - aby vám zjevili to
tajemství, které je v Kristu. Na to se podíváme v této "lekci" (session) .

EF 1 1 ... "a věrným v Kristu" - toto se týká také vás, protože jste věrní v Kristu.
V 3 ... - nejsou žádná duchovní požehnání, které byste už neměli. Je to tak? To znamená, že pokud
tomu věříte, tak asi nebude už moc žádání (od Boha). TL Osborn říkal "Jsou dva druhy věcí o které
Boha nikdy nežádáme - 1) Nežádáte ho, aby udělal něco, co již dávno udělal. 2) Nikdy nežádáte, aby
Bůh udělal něco, co řekl vám, abyste (u)dělali". Takže pokud věříte a rozumíte EF 1, tak nemáte
potřebu Ho žádat o to požehnání. Krása toho je, že jak chodíte s Bohem a máte s ním obecenství, tak
to přestane být o tom, že neustále prosíte o něco a začne to být o obecenství. A pak když k Němu
přijdete, tak začnete děkovat a nepřicházíte vždy s tím, že něco potřebujete. Musíte si uvědomit že "On
naplní všechny vaše potřeby podle svého bohatství ...", už vás požehnal veškerým duchovním
požehnáním. Už to není záležitost toho, že já se snažím od Něj něco dostat, já si uvědomují, že už to
dal, jsem za to vděčný (děkuji) a můžu se posunout k obecenství a uctívání. A potom místo abychom
používali to, čemu my říkáme uctívání (což obvykle uctívání není - je to více škemrání a manipulace)
- můžeme se posunout od toho škemrání a manipulace, kdy zkoušíme způsobit aby Bůh něco udělal,
k uctívání - k tomu že si uvědomíme a říkáme "Bože ty jsi úžasný, Tys udělal toto a tamto, požehnal mě
veškerým požehnáním, .. Děkuji Ti za to a děkuji Ti, že ty jsi můj Bůh a chodíš se mnou a mluvíš se
mnou, že žiješ ve mně a děkuji ti, že máme obecenství v Duchu". Vtipné, jak to co se lidé snaží získat,
získáte uvědoměním si že už to máte :)

Lidé se snaží získat tento vztah s Bohem a myslí si, že to získají prošením Boha a nebo tím, co nazývají
uctívání a snaží že navodit určitou úroveň něčeho, nebo atmosféru do bodu, kdy to prostě roztrhne
nebe a nebe tam spadne a najednou budou mít ten vztah s Bohem. NE, vy už to máte, problém je, že
v tom nežijete, protože jste příliš zaměstnání tím, že Boha o něco prosíte. A když neustále prosíte, tak
nemáte čas s Ním žít, mít obecenství, užívat si Jeho přítomnost. Takže musíte poznat - On vás již
požehnal, takže teď si to začínáte uvědomovat a podle Marek 11 22-24 to začnete přijímat, věřit tomu
a děkovat Mu za to. A najednou začnete žít život, kdy většina času je strávená v obecenství s Bohem,
na místo nějakého způsobu, jak něco získat/dostat. {Já zřídka, velice zřídka něco žádám od Boha, jak
pro mě, tak pro druhé lidí. A když přijde na nemoci, tak o tom nikdy ani s Bohem nemluvím - většinou
mluvím k tělu toho člověka, k ďáblu, k nemoci, ale já reprezentuji Boha, takže proč bych s Ním o tom
mluvil - již vím co řekne - On nemůže porušit svoje Slovo - To co řekne je "Jeho ranami jste byli
uzdraveni". On to nezmění ani kvůli mně. Pokud k Němu půjdu a budu říkat "Bože ty tomu nerozumíš
tito lidé jsou opravdu nemocní", tak neřekne "Aha, tak v tomto případě ti dám tajný verš, který zde mám
pro tebe schovaný" :D To neudělá, řekne "Rozumím, jsou nemocní, jsou pod útokem, 'Jeho ranami jste
byli uzdraveni' - v Ježíši již bylo dáno zaopatření, takže běž a vyžeň tu věc ven. Vám jsem řekl "budete
vkládat ruce na nemocné a budou uzdraveni". " - Takže to děláme. Neztrácím čas s tím, že bych
s Bohem mluvil o nemocech a chorobách - proč bych mluvil s někým, kdo je život, světlo a láska
o věcech jako je smrt, nemoc a destrukce? Tam není žádné společenství, žádné obecenství. Musíme
si uvědomit, že Bůh je život, světlo, láska - to znamená, že v Něm není žádná smrt, destrukce, žádná
tma.} Jakmile si toto začnete uvědomovat, tak váš vztah s Bohem najednou začne být dobrý. Sice
naštvete náboženské lidi, protože najednou žijete tak "lehce" (easy going) -- nejste tak upjatí "Udělal
jsem toto dobře/špatně? Řekl jsem to dobře/špatně? Neudělal jsem něco špatně? Zhřešil jsem
dneska?... " - prostě začnete žít. Neříkám, že když uděláte chybu/zhřešíte, že to nevyznáte, ale říkám,
že láska přikryje množství hříchů. Můžu udělat chybu a někdy si uvědomíte až později, že jste udělali
chybu, ale chyba to byla už tehdy. {Když se pak sdílím s Bohem a přijde mi toto na mysl tak to vyznám
a Bůh mi může říct "tím se už netrap, o to jsem je již postaral" - protože láska přikryje množství hříchů}
Žijete v odpuštění a v obecenství s Bohem, když uděláte chybu a jste si jí vědomi, tak ji vyznáte "Otče
je mi líto... co jsem si vůbec myslel.. " ale neustále si uvědomujete, že žijete s Bohem a pokud si toto
uvědomujete - že jste neustále v obecenství s Ním, pak budete hřešit mnohem méně. Je celkem těžké
jít a hřešit během toho, když mluvíte s Bohem. Jedno staré pořekadlo říká "Člověk který se modlí
nehřeší a člověk který hřeší se nemodlí". "Takže pokud dostaneme lidi do modlitby, tak možná hřích
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odpadne :D". - Nechcete hřešit když mluvíte s Bohem, takže se potřebujeme naučit "modlit se
bez přestání". Musíme se naučit modlit :O[(modlitba- rozhovor = neustále obecenství bingo :P)]. JGL
lidé říkali, že se musí dlouho modlit a přitom Bůh skrze něj dělal mocné věci. Všimli jste si, jak se lidé
snaží spravit/napravit co není rozbité? Budete mít výsledky a budou za vámi chodit lidi a říkat vám, co
máte změnit :D a přitom co oni dělají jim ani nefunguje. A vám to funguje a oni stejně chtějí spravit vás
:D Musíte jim říct - až ti to začne fungovat, děj mi vědět :D Do té doby to budu dělat způsobem, jakým
to dělám. Lidé přišli za JGL a viděli ty uzdravení a říkali mu, víš potřebuješ si dát pauzu a strávit čas
s Bohem a modlit se. A JGL jim řekl - Vy nerozumíte, lidé mě učili, že se musím prvně modlit a pak
běžet, ale Bůh mě naučil, že se mohu modlit jak běžím.

| Lidé mají takovou představu, že když odejdeme z pokojíku, kde jsme strávili čas s Bohem, tak že Bůh
tam zůstane a pak jdeme a děláme všechny ty věci.. Mám pro vás novinu "Bůh není/nezůstal
v pokojíčku". Ježíš to říká úplně jasně - nedělal jsem nic ve skrytu, vše co jsem dělal bylo zjevné. Takže
si potřebujeme uvědomit, že když vyjdeme z našeho modlitebního pokojíku, tak tam nezanecháváme
Boha, jsme v jednotě s Bohem. Zajímavé, jak některá hnutí popírají věci které se snaží dosáhnout tím,
jak se jich snaží dosáhnout :D Mluví o životě s Bohem, o společenství a obecenství s Bohem, ale
musíte jít do svého pokojíku, abyste to měli = pokud odejdete už nemáte společenství :(Ale Bible říká,
že žijete ve společenství s Ním. Ten čas strávený v pokojíku není špatný, ale není to pro to, že by to bylo
místo kde je Bůh, ale pro to že to je místo, kde nejsou lidé. Rozumíte? Někdy to je jediný způsob, jak
se dostat pryč od lidí. Takže neříkám, že se nemáte modlit v pokojíku, ale ta myšlenka je, že to není
jediné místo, kde je Bůh :) To je pro to, abyste nechali venku zbytek světa. Nemůžete tam žít. Bůh nikdy
nezamýšlel život v klášterech - nikdy nemyslel "oddělení se od světa" tímto způsobem. Chce, abyste
se oddělili od způsobů (cest) světa, ne od světa. Jsme ve světě, ale nejsme ze světa. Dokonce
v Janovi se modlí "Otče, neprosím tě, abys je vzal ze světa - jen abys je chránil před zlým (wicked) ".
Takže nás život by měla být jedna nikdy nekončící modlitba, kdy jsme neustále ve společenství
s Bohem. A mělo by to být tak, že i když mluvím zrovna s někým jiným, tak jsem stejně v rozhovoru
s Bohem a i když třeba zrovna nemluvíme [s Bohem] v tu chvíli, tak On je tam pořád, připravený
pokračovat v našem rozhovoru hned, jakmile my přestaneme mluvit. - To je společenství. Ale není to
nějaká divná věc. Musíte být normální - tím myslím v pohodě. Ježíš nebyl tak divný, že by se lidé báli
k němu přijít. Lidi s Ním byli rádi, děti ho milovali. Když jste divní, tak k vám děti nejdou, utíkají od vás.
Ale děti přicházeli k Ježíši - proč? Protože poznaly lásku, byl takový, že si klidně sedl někde na zem
a hrál si s nimi i když nad ním stali všichni náboženští lidé a říkali - měl by ses zabývat čtením Písma,
nemáš čas na to hrát si s dětmi. - ale proč? Vždyť z tohoto se skládá království Boží - z takových lidí.
Na dětech je skvělé, že se nebojí, nemají předsudky, prostě jsou sami sebou. Nebojí se a neví, co to je
přetvářka, takže jsou hlasití a lítají všude a vůbec je nezajímá, co si o nich kdo pomyslí. - Z toho se
můžeme učit.

Neměli bychom se zabývat tím, co si o nás lidé myslí (opět nemluvím o tom být divní (weird)) mluvím
o žití křesťanského života. Často by se lidé i za někoho modlili, ale neudělají to, protože se bojí co by
si o nich pomysleli lidé kolem. - Koho zajímá co by si mysleli? Snad jde o to, co si bude myslet ten
nemocný - dobré věci. A ďábel vám bude vždy lhát - "když se půjdeš modlit za toho člověka, on tě
odmítne a bude si myslet že jsi blázen". Za tu dobu, co se modlím za lidi se mi stalo jen jednou, že by
mě někdo odmítl a já sem se z toho poučil a od té doby se mi to nestalo, protože jsem se naučil
- nedávat jim kontrolu nad konverzaci :O Nedám jim šanci říct ne :)) Pokud se někoho zeptáš "Mohu se
za tebe modlit?" a on je zticha/zamyslí se (goes quiet) , tak jejich "přirozená" odpověď má tendenci být
NE. To je přirozené.. Proč? Protože 1) můžou mít ďábla a nechtějí/(on nechce), aby se někdo za ně
modlil. Takže jim nedám ani šanci :D Řeknu jim Ahoj, moje jméno je Curry a modlím se za nemocné
a Bůh je uzdravuje. Mohu se za vás modlit? ...(a hned začnu) Otče v Ježíšově jménu .... [smích] Prostě
hned začněte. Většina lidí má dostatek úcty a nezastaví vás od modlitby (just go right into it.) . Takže
pokud máte za to, že chtějí modlitbu tak se začněte hned modlit, pokud ale předpokládáte že nechtějí,
pokud předpokládáte že vás odmítnou, potom váháte dlouho na to, aby vás opravdu odmítli. A stane
se to čemu věříte (dostanete čemu věříte). Takže musíte věřit tomu nejlepšímu v lidech - že chtějí
modlitbu, musíte věřit tomu, co by udělala láska a začít věřit v pravdu v nich, takže když jdete do věcí,
nedávejte jim příležitost, aby se "odvrátili/ukázali vám záda" (turn it around on you) . Nedávejte jim ani
příležitost, aby se na něco zeptali :D Prostě se začnete modlit a můžete začít "Otče ve jménu Ježíše"
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- to je dobré, protože jim to dá vědět, ke komu se "hlásíte" (connected) , ale hned přepněte, protože
při modlitbě za nemocné se nemodlíte (nejednáte/nemluvíte s Bohem ani s nemocným) ale
přikazujete.. takže pokračujete "právě teď děkuji ti za to, že tito lidé jsou uzdravení Jeho ranami, právě
teď ve jménu Ježíše, právě teď nemoci odejdi! " Oni si stále myslí, že se modlíte, ale vy jste se přestali
modlit - teď poroučíte.. Oni vás nepřeruší, protože si myslí, že se stále modlíte ;) Takže přikazujete a až
skončíte, se zeptáte "Jaké to je? Zkuste dělat něco, co nešlo dřív (pohyb ...)" Často poděkují a hned
chtějí odejít, ale "Moment vydržte, zkontrolujte si to - jaké to je?" je to lepší... Ok takže lepší, ale ne
úplně dobré? OK takže to uděláme ještě jednou. (lets do it again) :O Tohle je většinou šokuje, takže
musíte hned začít, jelikož je pravděpodobnější, že vám řeknou ne podruhé.. Takže hned řekněte dobrá,
sledujte "ve jménu Ježíše ..." Už se neptáte, zda se za ně můžete modlit znovu, .. Prostě jim řekněte
"sledujte".. a pokud jim to řeknete, tak oni tam budou stát a koukat :D {Lidé budou dělat, co jim
řekněte aby dělali - jsme naučení, abychom poslouchali} takže řekněte "Dívejte se. Noho pracuj právě
teď ve jménu Ježíše ti přikazuji funguj.. " Podívejte a začněte s tím hýbat - "Co tím myslíte hýbat?"
- prostě hýbat vidíte? Jaké to je? Už je to skoro dobré, ještě to trochu bolí. Bolest? Dobrá - "Bolesti
ode/jdi ..." Ale nedejte jim šanci vás zastavit.. věřte a běžte do toho, přeberte iniciativu.

V 3 ... - měli byste si obzvláště všímat věcí, které jsou v minulém čase - "požehnal" - minulý čas,
"v Něm" - takže jste v Něm - vás život je skryt v Kristu, takže už vás nejde ani vidět teď je to On.

V 4 ... - k tomuto vás vyvolil - "abyste byli svatí a bez poskvrny v lásce" - další dobrý důvod, proč žít
v lásce. V 5 "předurčil nás" - takže má plán pro vás od počátku a ten plán je, že nás předurčil,
abychom byli přijati za Jeho syny skrze Ježíše Krista. Nejsme Ježíšovi děti, jsme Ježíšovi bratři
(a sestry), ale jsme Boží děti. "podle zalíbení své vůle" - Boha těší, že jsi Jeho dítě. Boha těší že Tě
předurčil. To není něco jako že "Bůh sice nechce, ale musí mě tolerovat" - "vejdi dovnitř, sice se mi
nelíbíš ale nechci, abys šel do pekla takže.." - To není pohled, který Bůh má, říká že to je Jeho potěšení
tě přivést k sobě. Chce, aby nikdo nezahynul, ale všichni došli k poznání Ježíše Krista. To je jeho vůle.
My nemusíme kroutit Mu ruku to spíš on musí kroutit naši, aby nás "přinutil" vejít :)

V 6 ... - jeden z důvodů, proč jste v Něm je, že to dává chválu slávě jeho milosti - když čtete toto, tak to
není až tak potěšující, jak byste mysleli. Protože to v podstatě říká, že ostatní řeknou wow "Bůh měl
takovou milost, že pustil dovnitř i tyhle". || Ale díky Bohu, že jsme vešli. V 6 - On vás přijal v tom
milovaném. || V 7 - ve kterém? v Kristu, "v Něm máme skrze krev odpuštění hříchů" - Byla by taková
ostuda, kdybychom byli skupina lidí, která by nevěděla zda jsou spasení dokud by neumřeli - "Bůh
zváží tvé dobré a zlé skutky a rozhodne" - ale nikdy nevíte dokud neumřete - to by bylo strašné. Je tak
dobré vědět, že máme vykoupení, je to dokonané, pevné. To je dobré vědět :) Pokud byste si nebyli
úplně jistí, pak byste nemohli mít důvěru a vedlo by vás to ke snaze si to nějak zasloužit (propracovat si
cestu do) nebe. Ale my víme, že Ježíš nám udělal cestu do nebe. V 7 - "podle bohatství své milosti"
- ne podle vašich skutků, ale podle bohatství Jeho milosti. Tohle je to, co je v té milosti: V 8 - milost je
rozhojněná k nám ve vší moudrosti a prozíravosti. V 8 ... - Vidíte? "Ale my neznámé Jeho vůli" - To ale
Bible neříká, to říkají lidské, tradice. "Ale neznámé Boží vůli, musela to být Jeho vůle, aby ten člověk
zemřel i když jsme se tolik modlili. Musela to být Boží vůle..." NE, nebyla, my jsme selhali, přiznejme si
to. Lidé s tím mají problém. "A co když se modlíte za někoho, a on umře?" To se stává, někteří zemřou
- sice je to mnohem méně, než se stávalo dříve když jsme začali. Máme velmi vysoké procento
úspěšnosti nyní a jen pár lidí zemře. Nedávno se mě někdo zeptal, kolik jsme měli v poslední době
vzkříšení z mrtvých a já sem odpověděl "Ani jedno" ,"Opravdu? :/" - ano oni jsou uzdraveni. Vzkříšení
z mrtvých je dobré jen pokud je někdo mrtvý a těžko se někdo najde, kdo umře a pak se nechá křísit
- všichni raději chtějí být uzdraveni :P Lidé někdy řeknou "ale když tamten umřel, tak neznáme vždy
Boží vůli, víme že Bůh má plán ..." NE Ježíš to nikdy neřekl, nikdy nemluvil o skryté Boží vůli. Co řekl
učedníkům, když selhali a nedokázali uzdravit chlapce? Napomenul je a říká jim, že to nezvládli
kvůli své nevěře - to asi nebylo moc dobré. Pokud se podíváte na Petrův život, tak šel dolů. Když začal,
tak se mu dařilo dobře (Mat 9 10) - uzdravovali nemocné a měli skvělé výsledky, ale později (Mat 17)
to Petr nezvládl udělat a pak se dostal až do bodu, kdy jeho služba šla natolik dolů, že zapřel i Krista.
Jeho život nebyl stále lepší a silnější, jeho život začal celkem dobře a skončil celkem špatně - ale pak
byl naplněn Duchem Svatým a vše se otočilo. Pak už nežil ze své vlastní síly, měl moc Ducha Svatého,
která ho posilovala a Bible říká, aby ho upevnila ve víře (estabilish in the faith) . Ježíš říká pro vaši
nevěru. Neřekl "Víte, někdy neznáme Boží vůli a toto byla zřejmě Boží vůle, aby ten chlapec nebyl

57 nove-stvoreni.cz



uzdraven" - NE, řekl přiveďte ho ke mně a vysvobodil ho. Selhání učedníků neurčuje Boží vůli.

Když jsme začali soužit lidem a uvědomil jsem si, že zodpovědnost je na nás, abychom to udělali (to
get it done) -- samozřejmě Boží mocí - ale ta zodpovědnost je stále na nás. Takže když jsem nad tím
přemýšlel - protože se mě lidé ptali "A co když někdo umře - berete vinu na sebe? Řeknete, že to je
vaše chyba, protože jste to nezvládli?" - Ano, vždycky. "Někdo řekne, že si to ten dotyčný třeba přál
umřít" - možná já to nevím a když to nevím, tak to nemůžu říkat, je to spekulace. Vše co já vím je, že
mám vkládat ruce na nemocné a oni budou uzdraveni. A měli jsme člověka, který umřel velice rychle
a my jsme tam přišli s partou lidí a modlili jsme se aby byl vzkříšen a on nebyl. Takže jsem za to vzal
zodpovědnost a šel jsem za manželem a omluvil jsem se mu "nemám výmluvu ani vysvětlení, ani
důvod, jediné co vím, je že jsme selhali, protože Bible říká křísit mrtvé a my jsme to nezvládli, je nám to
líto". Pár dní na to se ozval s tím, že ona řekla že pokud umře, tak nechce být vzkříšena, Takže to
slyšeli lidé a začali říkat, že její vůle to ovlivnila. Já tomu nevěřím. Protože jakmile přijmeme takovou
myšlenku, tak kdykoliv někdo zemře a vy neuvidíte vzkříšení rychle, tak si to tak budete vysvětlovat - že
to je jejich vůle, aby zůstali mrtví. Jakmile si najdete výmluvu, tak to co byla výjimka pravidla se stane
pravidlem a lidé to začnou pokaždé používat. Takže selhání je selhání a nesnažme se najít důvod, jak
bychom si to omluvili. Jednou se mě jeden z našich vedoucích zeptal "Co děláš s tím, když lidé říkají
takovéhle věci a ty si bereš vinu za to že se to nestalo?" - Já si beru tu vinu na sebe, ne že by to bylo
jednoduché, není to jednoduché ani trochu, ale Ježíš za mě zemřel, když mohl za mě umřít i když jsem
si to nezasloužil tak bez toho, abych já věděl všechny podrobnosti toho co se dělo (nemluvím o Boží
vůli, tu známe), tak já vezmu všechnu vinu na sebe, protože budu radši, když rodina nebo ta osoba
bude naštvaná na mě, než aby se naštvali na Boha. Pokud se na mě naštvou, je to problém ale co
můžu nadělat, ale pokud se naštvou na Boha, tak je to může stát věčnost. Takže radši vezmu vinu
na sebe, aby byli naštvaní na mě, než na Boha. Protože jestliže Ježíš mohl vzít moji vinu, tak já mohu
vzít tuto i když neznám ty podrobnosti. To je důvod proč to bereme na sebe. Věřím, že to je selhání
na naší straně a nevěřím, že to je selhání na Boží straně. Nevěřím, že Bůh by někdy řekl NE, nekřiste
tohoto, nebo neuzdravujte tohoto, nevěřím že to může udělat. Takže pokud nenajdu důvod svého
selhání, beru vinu. Pokud jste byli na DHT, tak jste mohli něco takového zažít, tak to říkám jen abych
vám trošku pomohl.

Takže nemůžeme říkat, že neznáme Jeho vůli, známe Jeho vůli. Možná o tom nevíte, ale znáte ji - máte
ji v duchu. V 1 Kor 2 se píše, že jeden ze způsobů, jak vytáhnout tyto věci, je modlitba v jazycích. Jak se
začnete modlit v jazycích, tak to přináší věci z ducha do vaší duše a přinese to zjevení, porozumění
a někdy se modlíte a pak se modlíte výklad toho a je to poprvé, co tu věc slyšíte, takže jsou způsoby,
jak tyto věci "vytáhnout" (bring up) . Věci, které nevíte se můžete modlit v jazycích. Pokud nevíte, jak se
modlit, modlete se v jazycích. Pokud nevíte za co se modlíte, a nebo neznáte situaci, modlete se
v jazycích a vybublá to z vás. To je jedna z výhod jazyků. V 9 - On učinil vlastní rozhodnutí udělat to,
abychom poznali tajemství jeho vůle, toho co dělá. Proč? V 10 - jak jsme říkali dříve, že všechny věci
jsou pro Něj a všechno je to v (poddáno) Jeho jménu, tak o tom se zde mluví - že v plnosti času založí
svou církev a do té církve přijdou všichni lidé a díky tomu budou znát tajemství Jeho vůle. "... v Něm"
- to je skoro to samé co jsme četli v EF 3. V 11 - v Něm jsme se stali dědici - máme dědictví - proč?
Protože jsme v Kristu. Dále... byli jste "předurčeni" a On měl záměr podle své vůle a plánu a předurčil
vás, abyste přišli do této rodiny a byli připodobněni do obrazu Krista, jak jsme již říkali předtím.
Všechno to o předurčení vyvrací učení, které je teď celkem obvyklé v církvi - ultra svrchovanost Boží.
"Cokoliv se stane je Boží vůle" - NE, to není. Pokud by to byla pravda, pak bychom se nemuseli modlit
"Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi". Pokud by to byla pravda, tak bychom se nemuseli vůbec
modlit, svědčit a dělat cokoliv. A někteří lidé to dotáhli do extrému, kdy přestali podporovat misionáře,
protože přece Boží vůle se stane, ať se bude dít cokoliv, tak proč bych se staral.. A skončí tak, že
nedělají nic a misionáři se pak musí vracet domů. A to učení dělá více škody Božímu království, Boží
vůli a církvi než jakékoliv jiné učení. Způsobuje to že dobří lidé kteří chtějí udělat něco pro Boha nic
nedělají a říkají "Pokud to Bůh chce udělat, tak se to stane." Ale On používá lidí, používá si člověka.
Nám dál veliké poslání. (Comission znamená co mission) jsme spolupracovníci na misi s Ním
- spolupracujeme. Měli bychom být ke chvále Jeho slávy. Jeho sláva by měla mít chválu díky nám.

V 11 ... - byl vám zaslíben Duch, to bylo zaslíbení Otce, že Duch Boží bude znovu žít v člověku a když
jste uvěřili - všimněte si - je to až po té, co jste uvěřili, že duch přišel do vás. {Pokud jste byli na DHT
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tak víte, na co narážím - v Gal se říká že "teď když jsme děti, tak poslal ducha do našich srdcí"}
Protože jsme synové, On nám dal Ducha svého Syna. V 14 ... "záruka dědictví" - jak je skvělé, že nám
byl dán Duch Svatý a to je jen začátek. A cokoliv je tam se uskuteční a bude to ještě něco většího, než
jsme dosud prožili. "do vykoupení toho, co bylo získáno" - to jsme my - duch duše a tělo kompletní
a úplní. "ke chvále Jeho slávy"(opět). V 15 ... - Pavel slyšel o jejich víře v Krista a o jejich lásce ke všem
svatým (mluví se o efeské církví). V 16 "zmiňují na modlitbách" V 17-19 ... - říká potřebujete znát ty
věci, (měli bychom se těm věcem věnovat podrobně, ale teď nemáme čas možná se k ním později
dostaneme). Říká "Chci, aby se vám otevřeli vaše oči, abyste věděli, kolik moci uvolnil k nám".
"podle působení moci jeho síly" - To je Jeho síla, kterou působí a teď řekne jak moc síly to je (již jsme
o tom mluvili) - V 20 - víte jak moc síly pracuje ve vás? To je ono. Ta moc, která pracuje ve vás skrze
Ducha Božího, který vám byl dán jako záruka vašeho dědictví, je míra síly uvolněné aby vzkřísila Ježíše
z mrtvých. Proč? Protože když On byl vzkříšen z mrtvých i my jsme byli vzkříšení z mrtvých. Když On byl
vyveden z hrobu, my jsme byli vyvedeni. Hrob nad ním už neměl žádnou moc a nemá ani nad námi.
Když naše hříchy, kvůli kterým zemřel, už ho nemohli déle zadržet, už nemůžou zadržet ani vás. "Ale ty
nerozumíš...já mám takový zlozvyk" - Ne ty nerozumíš, jsi svobodný, žij svobodně!

V 20-21 - slyšíte? vaše pozice v Kristu je tak zajištěná, takže nejen že jste nadevším teď zde na zemi,
ale i v příštím věku budete "někdo", i v příštím věku budete v pozici autority. A co udělal(min čas)?
- poddal všechno pod Jeho nohy. Vy jste tělo, takže pokud je to pod Jeho nohama, je to i pod vámi.
"a dal ho církvi jako hlavu nadevším" - bavíme se o církvi V 23 - která je Jeho tělo. Církev je Jeho tělo
- jeho plnost, která naplňuje všechno ve všem. Vy jste plností Krista "A plnost Boží přebývala v Něm"
A my teď máme plnost Boží přebývající v nás. Chápete? Řeknete "Ale já se tak necítím a nechovám se
tak" - to teď až tak nevadí, protože prvně to potřebujete poznat/(připustit si to). Jak to poznáte, tak to
začnete žít. Dokud to nepoznáte, nikdy to nebudete žít.
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Lekce 8
{než začneme, mám zde otázky, na některé odpovím}

Jedna z nich je na 2 Tim 1 7 - Otázka je "Může být dar uzdravování předán vzkládáním rukou někým,
kdo v tom daru chodí?"

-- V Bibli o tom není žádný záznam. Slyšel jsem to říkat, učit, ale jediný dar, o kterém je v Bibli záznam,
že byl předán vzkládáním rukou, je dar Ducha Svatého. - Apoštolové na ně vložili ruce a oni přijali
Ducha Svatého. A když se zde mluví "rozněcuj v sobě ten dar" tak upřímně věřím, že se zde jedná
o Ducha Svatého samotného, že nemluví o individuálním daru. V tom případě mu připomíná
"Poslouchej Timoty já jsem tě tam postavil, jsi mladý muž a lidé se na tebe dívají z vrchu, protože jsi
mladý a myslí si že nemůžeš nic vědět, ale nezapomeň, že já znám tvou víru, vím že ji měla tvoje matka,
babička, vidím ji v tobě a vím, že je skutečná a nezapomeň že máš být příkladem. Timotej byl skleslý
a lidé byli proti němu - podle toho co Pavel psal - takže mu říká neklesej, ale raději v sobě rozněcuj ten
dar Boží, který je v tobě. Já jsem ho do tebe dál, vím že je v tobě" - Takže věřím že to je dar Ducha
Svatého. Je spousta učení o darech, vzkládání rukou a předávání darů. Slyšel jsem to, ale osobně si
myslím, že to co se děje když se tak děje (mluvíme teď speciálně o darech uzdravování - který je
jediným darem v množném čísle zmíněných v 1 Kor 12) - tak nevěřím že by byl předán ten specifický
dar, ale že dostanete to, čemu věříte. Věřím, že pokud věříte, že když na vás byly vkládany ruce, jste
dostali tento dar, a teď ho máte, tak stejně musíte pracovat s tím darem vírou, protože jinak to
nepřináší potěšení Bohu a cokoliv není z víry je hřích. A nebudete používat dary v hříchu. Ale vy
nepotřebujete, aby někdo kdo má nějaký dar na vás vkládal ruce, abyste ho měli také. Ten dar je
z Ducha Svatého. Musíte si uvědomit, že dary nejsou dary samy o sobě, každý je vyjádřením
(manifestaci) Ducha Svatého, kterého věřící má. Takže pokud máte Ducha Svatého, tak máte
technicky všechny dary, které On má, ale musíte je rozněcovat a Ho rozněcovat a ať je jakákoliv
potřeba před vámi, tak ten dar může pracovat (operate) . Tohle je více podle Písma než ta myšlenka
předávání... Někdy to (předávání darů vzkládáním) zní dobře, ale Biblicky, pokud se podíváte na práci
kterou Bůh potřebuje udělat, to nesedí.

Kol 1 1-3 - zde vidíte, že Pavel se neustále modlil za lidi - za Ef, Kol.. Neustále se modlil. -To je část
toho být duchovní otec. Když začnete zasévat, dohlížet, učit lidi tak to je otcovství - cítíte odpovědnost
a automatickou lásku k lidem a vždy vám přichází na mysl (což já věřím že je Duch Svatý, který vám je
připomíná) a neustále se za ně modlíte. Pokud chodíte duchem (opět nemluvím o nějaké divné
(whispy) věci) - pokud chodíte s Bohem tak, jak byste měli, tak obzvláště když začnete dohlížet na věci
a učit lidi - jak se stanete duchovními otci lidem, tak budete vědět, co se tam děje. Pokud někde
založíte společenství, tak Duch Boží vám bude říkat, co se tam děje a budete schopni jim napsat dopis
ještě před tím, než oni vám něco napíší a místo toho aby se oni ptali, co se děje, vy jim řeknete co se
děje. || Pavel to říká na více místech - i když nejsem s vámi v těle, jsem s vámi v duchu. Takže věděl, co
se tam děje a napravoval věci v duchu. Obdobná věc se stala JGL když byl v Africe. |~| Takže je zde
aspekt ducha, není to jen o nějakých přirozených vedoucích schopnostech, takže když začnete brát
zodpovědnost, tak Bůh vám začne ukazovat věci o lidech a o situacích co se dějí. Pavel říká můžete
mít 10000 instruktorů, učitelů v křesťanství, ale nemáte mnoho otců. A otec - to je úplně jiné postavení.
V dnešním křesťanství je velmi těžké v mnoha případech mít s lidmi takový vztah, jaký byste chtěli,
obzvláště pokud cestujete jako já tak je to ještě těžší, ale je to možné. Já jsem měl asi 3 duchovní otce.
|~| Duchovní otec není jen někdo, kdo vás přivedl ke spasení. Duchovní otec to je spíš o něčem jako
vnitřní pouto a může to být více jednostranně obzvláště na začátku. |~||~ O duchovním otcovství - Dr
Sumrall a další, zkušenosti, proroctví... asi 5min | Co se týká proroctví - je vždy dobře je mít. Neřídíme
se jimi, ale je dobré vidět, jak se naplňují = povzbuzení. Je zajímavé, že Bůh vám zřídka dává slovo
uprostřed bitvy. Obvykle to je vždy před bitvou, protože uprostřed bitvy, pokud byste dostali slovo, tak
byste si říkali "Je to opravdu Bůh a nebo jsem to jen já, že chci cestu jak z toho?" - Ale v mnoha
případech vám dá to slovo dopředu, takže si říkáte "a proč to slovo přišlo, vždyť nejsem v té situaci,
tohle se neděje" a pak když se dostanete do bitvy, tak vám to připomene a řekne "vidíš jak se o tebe
starám? Věděl jsem, že se dostaneš do té situace. A neboj se, protože ji projdeš." Většinou proroctví
říkají něco ve smyslu že tím projdete. Pomáhá vám to vědět, že Bůh viděl okolnosti před tím, než vy jste
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je viděli a již zajistil zaopatření a pak vám to připomene uprostřed toho všeho.

V 4 - není to to samé, co říkal Efeským? Vypadá to, že pokud jste chtěli, aby se za vás Pavel modlil,
stačilo abyste byli věrní v Kristu a milovali svaté. - Pokud zjistil, že to děláte, modlil se za vás.

V 5-9 ... - zde to je znovu - Bůh chce, abyste znali Jeho vůli, dal svou vůli do vás, Jeho vůle se zjevuje
a chce, abyste v ní chodili. Pokud to uděláte, toto se stane:

V 10 ... - v každém dobrém skutku - to zní skoro jako "způsobuje že triumfujeme v Kristu". Měli byste
mít ovoce v každém dobrém skutku, neměli byste nikdy začínat nějakou dobrou práci, která neponese
ovoce. Pokud jste to někdy udělali - pokusili se o dobrou práci, která nepřinesla ovoce, tak to bylo
pro to, že jste skončili příliš brzy - když přišly těžké časy tak jste skončili. Pokud byste šli dál, věřili
Bohu a tlačili se v před, pak byste měli ovoce. "a rostli v poznání Boha" - chce, abyste rostli v poznání
Boha - poznání není špatná věc, jak jsme si už říkali. V 11 - to slovo "moc" není ve smyslu "schopnost"
ale doslova "síla" (strength) -- vaše síla je Jeho síla. Není to ve vaší vlastní síle, je to v Jeho síle. "Buďte
silní v Pánu a v moci Jeho síly". Není to o vaší síle - opět - zapomeňte na sebe (nezaměřujte svou mysl
na sebe), myslete na Něj.

V 12 - On vás uzpůsobil. Vy se nemůžete uzpůsobit, abyste měli účast na dědictví svatých. On to
udělal - není to něco, co byste dělali vy, ale něco co udělal On.

V 13 - byli jste přeneseni z ďáblovi autority do království Jeho Syna. Pokud jste byli přeneseni
do jiného království (pod jinou vládu), tak to původní už nad vámi nemá žádnou moc. - Takže nemusíte
poslouchat co vám ďábel říká ani s tím souhlasit a sklánět se před tím. Vy se skláníte před Pánem
Ježíšem Kristem a před tím, co On řekl. Budete se muset naučit o čem jsme mluvili - v 2 Kor 10 "Naše
zbraně nejsou tělesné, ale mocné v Bohu k boření pevností" - ty pevnosti o kterých mluví, to je myšlení,
učení, doktríny. Takže ty zbraně co máte jsou na ničení špatných učení. Jediná zbraň, o které se píše
v Ef kde se píše o výzbroji, je meč Ducha, který je Slovo Boží. Takže co budete používat abyste zničili
špatné učení? Dobré učení - Boží Slovo. Jediný způsob, jak to můžete udělat je obnovovat si mysl
podle Božího Slova. Jakmile si začnete obnovovat svou mysl podle Božího Slova, začnete bořit tyto
pevnosti. A vaše zbraně nejsou tělesné, ale duchovní mocné v Bohu - Jeho Slovo nikdy neselže, nikdy
nepřestane fungovat, je pevné na věky. Žalm 119:91 - a to je vaše zbraň. Protože je pevné/stálé, tak to
můžete používat, protože to dnes říká to samé jako zítra. To že "dnes to říká toto a zítra to znamená
něco jiného" to je lidské učení, které člověk klade na Boha. "Dnes je Bůh v dobré náladě - uzdravuje
lidi, ale zítra kdo ví. Budeme muset počkat v jaké bude náladě. Dnes se mu líbíte, zítra nemusí být
v dobré náladě, takže se mu nebudete líbit a nebudete uzdravení. On vás tolik miluje, že vám dá
rakovinu, protože vás má natolik rád, že vás chce něco naučit." Tohle jsou všechno lidské lži, tradice
a učení lidí nebo-li ďábelské. A náš úkol je zbořit tyto myšlení Božím Slovem a jediný způsob, jak je to
možné, je brát Boží Slovo správně rozdělené a v kontextu, abychom nalezli pravdu. Je psáno "posvěť
je pravdou, Tvoje Slovo je pravda" (Jan 17) Takže jsme posvěcení Jeho Slovem. Posvěceni znamená
být oddělení. Doslova být oddělení od něčeho porušeného nebo nesvatého k něčemu svatému.
Obecně to znamená být oddělení od světa a světských věcí a být odděleni pro Boha. Pokud budete
posvěceni pravdou a Jeho Slovo je pravda, pak budete oddělení od světských věcí ke svatým věcem
Božím Slovem. Jak jste posvěceni - obnovováním mysli je vás život proměňován - to je to, jak jste
odděleni. Boží Slovo vždy působí oddělení, rozdělení.

Vždy se díváme na rozdělení jako na špatnou věc, ale Ježíš říká "myslíte že jsem přišel přinést pokoj?
Ne, ale meč a rozdělení v rodině." Díváme se na věci "to je rozdělení v rodině, to nemůže být Bůh" - to
je vlastně dobré znamení, že to je Bůh, protože některé rodiny nechtějí následovat Boha, takže se
musíte rozhodnout co budete dělat. Pak zjistíte, že máte bližší bratry a sestry v těle Kristově, než máte
ve vlastní rodině. Ježíš řekl, že ti ve vaší domácnosti budou vaši největší nepřátelé. Proč? Protože ti
jsou vám nejblíž a to co říkají má velkou váhu a tím co říkají se vás obecně budou snažit dostat od
Boha než k Bohu. Takže se musíte rozhodnout - Boží Slovo vás vždy nutí k tomu, udělat rozhodnutí
(vybrat si) - Pokaždé, když čtete Bibli, se naučíte něco nového, slyšíte, vidíte něco nového a pokaždé
by vás to mělo postavit před rozhodnutí - "Zůstanu kde jsem teď - což znamená sklouzávat zpět
(řeknete "ale já nesklouzávám zpět" - pokud zůstanete na místě tak...)

Jediný způsob, jak nezklouzávat zpět, je neustále se pohybovat vpřed. Je jenom pohyb vpřed a vzad
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- tam patří i zastavení se. Když se zastavíte, již jste se začali vracet zpět. Je postupný růst - rostete
do Krista, v milosti, v moudrosti a poznání, ve všech věcech, ale způsob, jak rostete není pouze čtením
(být posluchačem slova), ale tím, že činíte Slovo. (Jakub 1:22) To co se říká ve Jakubovi je, že pokud
slyšíte, ale nečiníte, tak jste jako muž, který se na sebe podíval v zrcadle a když se odvrátil, tak
zapomněl kdo/jaký je. Přirovnání zde je, že Boží Slovo je zrcadlo. Přemýšlejte - neříká to že Boží Slovo
je jako malba. Když se podíváte na obraz - tak tam vidíte co je tam namalováno. Když se podíváte
do zrcadla co vidíte? - Sebe. Říká tam vy se díváte na Boží Slovo - to je dokonalý zákon svobody, ale
pokud jen slyšíte Slovo a nečiníte ho, jste jako člověk, který se podívá do zrcadla (a když se podívám
do tohoto zrcadla co vidím?- Sebe? - Ano, ale sebe v Duchu, tohle je Slovo, které bylo učiněno tělem
- Ježíš) A i když vidím sebe, pokud jen slyším Slovo, ale nečiním ho, tak když odejdu, tak zapomenu
na to, kdo/jaký člověk jsem a vracím se k tomu, jaký jsem byl dřív. Rozumíte? Sice to bylo trochu
krkolomné, ale pochopili jste pointu ne? :) Musíte si uvědomit, že když se díváte do Písma, tak se
díváte do zrcadla - díváte se na sebe - tohle je to, kdo opravdu jste. Vy to nevíte (v hlavě) ale máte to
zde napsáno - to je důvod, proč to potřebujete číst, abyste dostali (do hlavy?). Zde už je to napsáno,
váš duch souhlasí s každým písmenkem a teď se snažíte, aby mysl a tělo s tím taky souhlasili. To
znamená, že když posloucháte cokoliv co s tímto [Písmo] nesouhlasí, tak vás to vzdaluje od
obnovování mysli. Jeden z důvodů, proč Ježíš říkal "dávejte si pozor na to, co posloucháte", protože co
slyšíte určí co dostanete. Pokud vám bude říkáno, že Bůh pouze uzdravuje jednou za velikonoce,
hádejte co - pravděpodobně nebudete uzdraveni jindy, než o velikonocích, i když to je lež. Pokud vám
budou říkat (jak to bylo na začátku letničního probuzení) "Bůh tě nepokřtí Duchem Svatým, pokud
na sobě budeš mít tyhle šperky, musíš si sundat ty prsteny, náhrdelníky, nepokřtí tě, dokud to budeš mít
na sobě." - A lidé tomu začali věřit, i když to s tím vůbec nesouvisí. Nikde v Bibli se nepíše sundejte si
své šperky, abyste mohli být pokřtěni Duchem Svatým, říká to POŽÁDEJTE. Říká požádejte, ale taky
musíte věřit, že vás slyšel a když uvěříte tomu že slyšel, tak přijmete. Takže toto Slovo říká, kdo jste
a kdo budete. Jste to teď, ale do míry do jaké toto dostanete do své hlavy a sjednotíte se s tím
a stanete se činiteli Slova {jak říkám - není to pouze slyšením, musíte to slyšet a musíte to dělat. To
dělání to utvrzuje. Můžete číst knihu o tom, jak dát motor auta dohromady, ale garantuji vám, že pokud
se do toho pustíte, tak se skutečně něco naučíte. Můžete mít klidně návod vedle sebe, ale naučíte se
děláním. Obecně neposlouchám moc lidi, kteří pouze četli knihy (a to i Bibli). Pokud budete pouze číst
z Bible a nikdy nic neuděláte, tak vás nebudu poslouchat protože z toho jsou všechny lidské tradice.
"Někdo něco četl a myslel si "toto je to, co se mně stalo." Řekněte mi, že to co jste prožili, souhlasí
s tím co říká Bible a pak vám uvěřím. Ale pokud říkáte "Tohle sice Písmo říká, ale mně se stalo toto,
takže někdy to je pravda a někdy ne.." - NE, občas jsi lhář jako právě teď. Bůh má vždy pravdu.}

V 14 - 16 - všechny věci byli stvořené Ním a pro Něj. Pravděpodobně jste neslyšeli kurs, který jsme
udělali původně pro Biblickou školu a pak jsme ho uvolnili pro veřejnost - jmenuje se Boží veliký záměr
(master plan) a vtom se zabýváme věcmi proč a jak. Musíme si uvědomit, že mluvíme o knížatech
mocnostech a všech těch věcech - zábavné je, když potkáte křesťana, obzvláště charizmatika
naplněného duchem, {neřeknu vyučený ve Slově, protože to být nemusí} a když přijde řeč na duchovní
válku, tak začnou mluvit o knížatech a mocnostech a o ničení těchto věcí a jak na ně musíme útočit,
abychom je svrhli a přijdete na to, že oni si myslí že ty věci existují a pracují pro ďábla (což v podstatě
i pracují), ale oni netuší, že důvod proč je to špatně že pracují pro nepřítele je že ty věci byly stvořené
Ježíšem a pro Ježíše. Byli stvořeny pro Ježíše jako správci (dozorcí), ti kdo podávají zprávu
o/a pomáhají lidem. To byl jejich účel a se to teď zvrhlo, tak nyní pracují proti lidstvu, ale byli obráni
o veškerou moc, protože jejich šéf byl poražen. Když byl jejich šéf poražen, tak byly zničeni - nemají
žádnou pravomoc. Jsou jako mafie, gangy - nemají zákonnou pravomoc dělat to, co dělají, nemají
žádnou pravomoc přijít a vymáhat peníze za "ochranu" od vás. Znamená to že to nedělají? Ne stále to
dělají, ale nemají žádnou pravomoc. Mají schopnost to dělat? Ano. Ďábel má schopnost, ale nemá
autoritu. Rozumíte? A nikdy nedovolte, aby vás někdo přesvědčil, že nějakým způsobem jste jim dali
autoritu. Bible říká, že všechna pravomoc/autorita byla dána Ježíši. "On má veškerou moc na nebi
i na zemí" to znamená, že pokud On má všechnu autoritu, tak oni nemají žádnou. To taky znamená, že
i vy žádnou nemáte. - Proto už se nadále taky nebavíme o vás, protože to nejste vy kdo žijete, ale
Kristus - jakákoliv autorita ve které chodíte není ani vaše. Máme pořád to myšlení - oddělení od Krista
- vidíme Krista tam, nás zde a pokud jsme věrní, tak dostaneme toto a tamto, a tohle pomazání
a pokud jsme opravdu věrní, tak jiné pomazání a jdeme od slávy ke slávě ke slávě. To ale Bible neříká.
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Bible říká že jdeme od slávy ke slávě. - To je vše. Ne od slávy ke slávě ke slávě ke slávě... Ta sláva,
o které se zde mluví, je sláva Staré smlouvy, která bledne a byli jsme přeneseni do slávy nové smlouvy,
která je věčná. "Na tomto semináři se budeme povznášet do stále větší slávy..." - to není Biblické. Lidé
říkají "Chci vidět Boží slávu".. Zde je [ukazuje na sebe :D] "O čem to mluvíš?" - Bible říká, že člověk je
Boží slávou. Ne oblak, ne nějaké divné (whispy) věci, ale člověk. To říká Bible. Ježíš řekl "pokud
budete věřit, uvidíte slávu Boží" - a co se stalo? Zjevil se oblak? Ne, člověk byl vzkříšen z mrtvých. Boží
muž Ježíš vzkřísil člověka z mrtvých. To byla Boží sláva. Když se dostanete z tohoto infantilního
dětinského stavu, kdy čekáme na husí kůži, až se něco ukáže - abychom se cítili dobře... Není to
o tom, abyste se dobře cítili, je to o tom že jste voják Krista a nehledě na okolnosti máte vykonat práci,
kázat evangelium, aby svět poznal kdo je Kristus ve vás. Amen? Přestaňte se soustředit na humbuk,
vybuzení, citové prožitky a podobné věci. Vejděme do Božích věcí a začněme chodit jako Ježíš.

V 18 - Pavel opět zdůrazňuje, že tělo Kristovo je církev

Opět se vrátím k těm věcem o autoritě. Máme takové představy že pomazání a obdarování - Bůh
skládá (God puts bits and pieces) a pomazává a odměřuje a podobné věci. Ale Bible říká, že Duch
není dáván podle míry, to si potřebujete uvědomit. Může být z vás uvolněn v míře, ale není dán
podle míry. Byl vám dán celý a kompletní. Takže vy musíte umřít sobě, aby On mohl jít z vás celý
a kompletní. Byli jsme učeni, že když budeme věrní, tak budeme mít takovou nebo makovou autoritu,
ale Ježíš má všechnu autoritu a autorita ve které chodíte je Jeho autorita - což je úplná autorita.
Jakmile pochopíte tyto základy, budete tomu rozumět. Jsou učení od lidí, kteří to myslí dobře
a dokonce mají i nějaké výsledky, ale mají výsledky protože lidé věří. A to co oni učí je omezená
autorita. A řeknou vám "Mám autoritu nad svým tělem, nemocemi, chorobami a démony v mém těle,
ale ty musíš mít svou vlastní víru, abys osvobodil sebe." - Takže technicky nemá autoritu nad démony
a nemocemi a chorobami, pokud je může dostat pouze ze sebe. Autoritu buď máte a nebo nemáte.
Pokud máte autoritu, tak to můžete dostat z kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Tady je ten problém - vy
nemáte autoritu - proč? Protože Ježíš má všechnu. Takže autorita ve které chodíte (protože už nežijete
vy ale Kristus, který žije ve vás) je autorita Ježíše a není to nějaká část Jeho autority, ale jeho celková
autorita - On má všechnu autoritu. Možná vám lhali o tom že "máte tolikhle autority a pokud budete
věrní, Bůh vám dá víc autority" - nedá vám víc autority, ale větší vliv a víc zodpovědnosti. Takže úroveň
autority, kterou má Ježíš, je úroveň vaší autority. Způsob, jakým chodíte ve větší autoritě/moci je to, že
vy umíráte sobě, zapomínáte na sebe a umožňujete mu, aby byl Ním a žil skrze vás život. Lidé mi říkali
"Dal jsem ďáblu autoritu, aby mi dal tuto nemoc, protože jsem udělal toto" - Ne, ty nejsi sám svůj
(nepatříš sám sobě), byl jsi koupen za cenu, Ježíš tě koupil a vlastní tě a pokud tě nevlastní, pak nejsi
znovuzrozen a zachráněn - takže tě musí vlastnit.

Nezapomeňte, Ježíš není jen váš zachránce, ale váš Pán. Bible vám neříká, abyste ho přijali jako
spasitele. Ježíš je zachránce bez ohledu na to, zda jste spasení nebo ne. On je spasitel ať se děje
cokoliv. Byl spasitel před tím, než jste byli a bude až zde nebudete. Ale vy ho musíte učinit Pánem (Ř
10). - Neříká to učiňte ho svým zachráncem, ale učiňte ho svým Pánem. On se stal zachráncem když
zemřel na kříži pro vás. Můžete přijmout to spasení, ale musíte ho učinit svým Panem. Pokud ho
neučiníte svým Pánem, jste neustále pod satanovou vládou. Musíte změnit pány. {Příběh který jsem
použil nedávno jako příklad: Pokud někoho vytáhnete z řeky a on nejeví známky života, začnete ho
oživovat a když přijde k sobě, tak se na vás podívají a řeknou "Zachránil jsi mi život, jsi můj zachránce,
díky moc, zachránil jsi mi život." Pak vstanete a rozejdete se.. - Přestali jste být zachráncem, jen proto
že dotyčný šel na opačnou stranu? NE, ale všimněte si rozdílu: vytáhnete ho z vody, oživíte a on řekne
"zachránil jsi mi život, díky moc, vděčím ti svým životem, jsem zde pro tebe po zbytek mého života,
cokoliv řekneš, udělám" - takže teď nejste jen zachránce, ale pán, protože vás budou poslouchat. Toto
musí Ježíš být. Ježíš je zachránce ať se vám to líbí nebo ne, ale je Pán jenom pokud se vám to líbí - je
Pán pouze pokud ho učiníte Pánem.}

Byl zde dotaz "co to je být znovu narozen" - právě jsem to popsal. Být znovu narozen znamená "učinit
Ježíše svým Pánem, bezvýhradně Ho poslouchat, ať řekne cokoliv". Řeknete "A co říká abych dělal?"
- zapsáno v této knize (Bible). Můžu vám to zjednodušit - 1) "Miluj Boha z celého srdce mysli a síly své"
- to znamená vším, co je v tobě, celou bytostí. 2) "Miluj svého bližního jako sebe". Ok ale jak? Mat
7 "Dělejte druhým to, co chcete, aby činili vám". Pokud to budete dělat, milujete bližního jako sami
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sebe. Takže zde máte odpovědi na to co to znamená být znovuzrozený a žít křesťanský život. Musíte
být znovuzrození. Bible říká, že není jiné jméno pod nebem, ve kterém by bylo spasení. Musíte věřit
ve jméno Ježíš, a věřit, že On zemřel pro vás, že byl ukřižován za vás, že nesl vaše hříchy na svém těle
na kříž, že byl pohřben a potom vzkříšen a čímkoliv prošel, i vy jste prošli. Když On byl ukřižován, vy jste
byli ukřižováni, když On byl pohřben, vy jste byli pohřbení, když On byl vzkříšen, vy jste byli vzkříšeni. To
znamená, že nepřítel již nad vámi nemá moc, že hřích už nad vámi nepanuje a že když jste vyšli z té
vody [křest vodou], tak teď chodíte v novotě života - to znamená, že žijete jinak než předtím. Víme, že
křest je vyjádřením té smrti, pohřbu, vzkříšení a jak vyjdete z té vody tak to má být úplně nový život.
A tento nový život/novota života ve které máme žít je také nazýván "život v novotě ducha" - protože je to
Duch, který řídí věci. Pokud váš duch - Boží Duch, který je teď ve vás, neřídí vás život, potom..
technicky v tom smyslu že Bible říká "Pokud nemáte ducha Kristova, pak nejste Jeho" - takže musíte
mít Ducha Kristova. Někteří říkají "Musím uzdravovat nemocné, abych byl spasen?" - NE, ale budete až
budete spaseni :P Není to něco, co musíte. Pokud Ježíš řekl, že pokud v Něj věříte, tak to budete dělat,
tak pokud neděláte co říká, tak v Něj nevěříte :O Takže nemůžu soudit vaše srdce, ale mohu soudit to,
co děláte (vaše akce). A pokud vidím, že vaše akce směřují k tomu co vidím, tak můžu pravděpodobně
celkem dobře soudit vaše srdce i když bych nevyřkl soud. V té chvíli bych nemluvil soud, ale modlil
bych se za vás.

V 19 - téměř každá epištola, co napsal Pavel, někde mluví o plnosti Boha v Kristu a nebo ve vás,
někdy o obou.

...V 20-22 rozumíte, jaké je vaše postavení v Bohu? - Jste svatí, neposkvrnění a bez úhony - jinými
slovy "nic proti vám nemá". Proč? Protože se nedívá do vaší hlavy, ale na vaše srdce, které bylo
proměněno - ON ho spravil. Vaše mysl je v procesu obnovování, pokud přijmete co vás učím, což je
jednoduše Písmo - vidíte že jen čtu Písmo, pokud to přijmete/vezmete a začnete to dělat - ve smyslu,
že tomu věříte a chodíte podle toho, tak potom je vaše mysl obnovena. Pokud to jen slyšíte a odejdete
odsud a děláte to samé jako dříve, žijete stejným způsobem, jakým jste žili a vše děláte způsobem
jakým jste to dělali - tak hádejte co - vaše mysl není obnovena a jste pouze posluchač Slova a ne
činitel. A to znamená, že jak jste odešli, tak jste zapomněli jací jste [Jakub].

V 23 - jsou zde podmínky

V 24 - jinými slovy - všechno, čím procházím, je pro dobro církve, to utrpení, vězení, řetězy, tohle
všechno se děje pro to, že vás miluji tolik, že k vám přijdu a řeknu vám pravdu a kvůli tomu mám
utrpení a dělám to pro tělo Kristovo což je církev.

V 25 - to rozdílení - to zjevení, které přijal nebylo pro něj, bylo to pro vás. To je důvod proč to není skryté
a není to tajemství. Bylo to tajemství - Bůh to zjevil Pavlovi a řekl mu dej to lidem, jsi dlužník, dej to
všem, musíš to sdílet s lidmi, aby věděli, co bylo to tajemství a co je pravda. Takže to Pavel dělal. Říká
"dělám tohle všechno pro vás, abyste věděli, co máte v Kristu". - O jakém naplnění zde mluví? - Že
Duch Boží má přebývat v církví a církev začne být jako Ježíš.

V 26 - bylo to tajemství, ale nyní je to tajemství zjevené - už to není nadále tajemství. Je to tajemství jen
pro ty, kteří neví o čem mluví. Takže čteme dál - říká co je to tajemství .. Svatým, ne jednotlivcům
- církvi.

V 27 ... - teď říká, co je to tajemství - "Kristus ve vás, ta naděje slávy". Všechny ty věci, které byly skryté
od počátku světa, před generacemi lidí, před proroky, před všemi svatými starého zákona, ale teď je
TO tajemství zjeveno. A říká TO tajemství, ne ta tajemství - TO tajemství. "Bůh mě učinil správcem
TOHO Božího tajemství". Toto je důležité. V 1 Kor 2 se říká "pokud by vládci tohoto světa věděli, co se
stane při ukřižování Ježíše, tak by neukřižovali Pána slávy". - My si myslíme, že "Kdyby ďábel a jeho
poskoci věděli, že budeme mít odpuštěné hříchy, tak by to neudělali". Ale odpuštění hříchu je pouze
jedna část. Všimněte si, že odpuštění hříchů zde není ani zmíněné. - Je důležité, ale z jiného důvodu
než TO tajemství, protože TO tajemství nebylo odpuštění hříchů. | Ve starém zákoně docházeli
odpuštění hříchů, takže zde vždy byla idea toho, že hříchy budou odpuštěny a ďábel proti tomu ani
moc nebojoval - hlavně pro to, že z toho vzniklo další náboženství a ďábel je napřed oproti
každému náboženství. | Náboženství je většinou lidský pokus, jak vyšplhat/udělat si cestu k Bohu.
Křesťanství je Boží "pokus" zjevit se člověku - to je ten rozdíl. Neříká tam TO tajemství, jak budou
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odpuštěny naše hříchy. Mluví se zde o "Bohatství"- "jaké je bohatství toho slavného tajemství" - To není
jen to, že nám budou odpuštěny hříchy. - Nesnižuji to, je to hodně důležité - musel dostat hřích z cesty,
aby Jeho Duch mohl vejít. Protože Jeho Duch nemohl přebývat v lidech, jejichž duch byl mrtvý, jejichž
duch byl hřích. Vy jste neměli jenom hřích, vy jste byli hříchem. Proto Ježíš byl učiněn hříchem, aby vy
jste mohli být spravedlností Boží v Kristu. Nebyli jste jen hříšníci, byli jste hřích samotný, tak infikovaní
hříchem, že to bylo víc, než jen jednání - byl to váš charakter - to kdo jste byli.

"Kristus ve vás" - to bylo to tajemství skryté od věků, že Kristus přijde a bude přebývat v lidech - To je
to, co kdyby nepřítel věděl, tak by neukřižoval Pána slávy. Protože to je věc, kterou určitě nechtěl, aby
se stala. - "Odpuštění hříchu? - Velká věc. {rozumějte nesnažím se to nijak snížit, jen se snažím ukázat,
co by si o tom ďábel myslel} - Takže jsi jim odpustil hříchy? To je v pohodě, Adam taky neměl žádný
hřích, dokážu se vypořádat s bezhříšným člověkem - dokážu způsobit že padne". | Chceš dát život
svého Syna za jejich hřích? Klidně to udělej, protože já je přiměji, aby zase padli do hříchu | Ale to
s čím ďábel nepočítal bylo - nejen že Ježíš zemře a vrátí se k Otci, ale Ježíš řekl "Pokud nepůjdu
k Otci... Nenechám vás jako sirotky - je lepší pro vás, abych šel k Otci, protože když nepůjdu, nemůžu
poslat Ducha zpět". O toto šlo. "A pokud nepošlu svého Ducha, tak nemůžu přebývat ve vašich srdcích
a nemůžu žít svůj život skrze vás a být namísto jednoho člověka, jednoho těla, na jednom místě
a v jednom čase uprostřed Izraele, který může zasáhnout pouze lidi, kterých se může dotknout nebo
kteří se dotknou ho, TAK nyní mohu naplnit každého, kdo se předemnou skloní a můžu se dotknout
celého světa." Pokud by toto věděli vládci tohoto světa, tak by ho nikdy neukřižovali, proto to muselo
být skryté od počátku. Protože to tajemství, které bylo skryté je "Kristus ve vás, ta naděje slávy."
Amen? Není to o čem tady mluvím celý týden? Tohle je základ toho. V Kristu neznamená nic obřízka
ani neobřízka, ale Nové stvoření. To vaše nové vy - staré vy je pryč, to nové se nastěhovalo. {Jeden
pastor měl vyučování "Malé já se odstěhovalo a velké JA přišlo" - to velké JÁ o kterém mluví je Ježíš..
Nemluvil o tom až tak, jak o tom mluvíme my, ale mluvil o tom, jak vaše hříchy byly odstraněny a byli jste
naplněni Duchem Božím.}

Boží Slovo říká, že jsme učiněni příbytky Božího Ducha. [1 Kor 3:16] - Všimněte si, že se zde nemluví
o návštěvě. {Ďáblovi nevadí, když znáte/máte trochu pravdy, dokud ji nemáte celou. Na začátku jste si
mysleli - Jsem velký hříšník, Bůh mě nemůže zachránit, jsem opravdu příšerný a pak jste poznali, že
čím jste horší, tím větší to dá slávu Bohu, když vás zachrání. Takže jste byli spaseni. Potom přišlo třeba
"Křest Duchem? - O tom sem nikdy neslyšel , potřebuji to? Jo.. OK získám to - i když jste o tom nic
nevěděli." - Poprvé vám ďábel řekne "Nemůžeš být spasen, jsi příliš špatný", pak otočí "Dobře, jsi
spasený, ale křest duchem, to nechceš, to jsou strašidelné věci :D, nechceš být jako ti lidé, oni jsou
blázniví. Nechceš být tak hardcore, stačí ti, když nepůjdeš do pekla." A když pak se tím zabýváte
a zjistíte, že potřebujete křest Duchem, "Jak to získám? Požádáš? Ok požádáte, dostanete, mluvíte
jazyky a najednou se začnou věci měnit." - Každý pokrok, který uděláte, je pokrok Božího Království
ve vašem životě.

Musíte si uvědomit, že jedno království se nemůže rozmáhat, aniž by se jiné stahovalo. A každý
pokrok, který uděláte v Božím království, tak království tmy musí ustoupit. Takže ďábel říká "Nemůžeš
být zachráněn" - Ale můžu. "Nemůžeš být pokřtěn Duchem".. Ale můžu. "Uzdravování není
pro každého" - Možná ne, ale pro mě je :D "Dobře, ale tak není to pokaždé, možná někdy ano." - NE,
pokaždé... Vidíte jak ustupuje? Křesťanský život je o tom, že nacházíte víc a víc pravdy a podmaňujete
si nepřítele - on se snaží blafovat, opakuje vám, co nemůžete dělat, říká vám polopravdy, abyste se
nikdy nedostali do plnosti pravdy. "Jo teď jseš zachráněn - to je všechno, jdeš do nebe, teď už jen
vydrž než umřeš. A lepší už to nebude" - To je lež - částečná pravda. A jakmile jdete do Slova
a zjišťujete, co je pravda, tak on ustupuje, ale pouze pravdě. Pravda je to jediné, co ho přinutí ustoupit.}

V Kor se říká, že naše zbraně nejsou tělesné, ale mocné v Bohu k ničení pevností a všeho co se
povyšuje proti poznání Boha. Takže co boříte? Nemusíte bořit (pull down) mocnosti, už jsou
odzbrojené, jediné co musíte je neposlouchat je. Mají moc jen díky tomu, že s nimi souhlasíte. A špatné
na tom je to, že máme křesťanské služebníky, kteří vás dostanou k tomu, abyste s nimi souhlasili. "Oni
jsou velké a mocné a hrozné, nechcete se s nimi potýkat" A celou dobu ty mocností říkají "Ano jsem
velká, mocná a zlá, nechceš si se mnou nic začínat". {Je to jako v čaroději ze země OZ - Dělej tohle,
jen se nedívej za závěs. Proč? Protože když se tam podíváte, tak zjistíte, že ďábel je jen takhle malej
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:D - Velikosti fotbalového míče}. To zjistíte. On není ani zdaleka tak hrozný, jak chce, abyste si mysleli.
Musíte si uvědomit, že to co zboříte (pull down) -- jedinou zbraní kterou máte - (Boží Slovo) - tak ty
mocností (to jsou ty špatně učení) jsou jednoduše všechno, co se povyšuje proti poznání Boha. To je
ono, vše co ďábel má je pouze podvod/klam - on je poražený. To důvod proč jsem zde - abych vám
přinesl světlo a pravdu a ďábel vám nemohl lhát. Přináším vám kousek puzzle a tento kousek je to,
o čem Pavel mluví jako o TOM tajemství. Toto je ono, kvůli tomu jsem na začátku říkal, že nevím, kam
bychom mohli jít dál, protože přiznejte si to tohle můžete studovat celý zbytek svého života. Tohle bude
studium na celý život. Když toto pochopíte, tak se vše změní. Tohle bude to učení, které změní církev
do Ježíše, když církev začne růst a stane se Jeho tělem - ve skutečnosti a nejen ve slovu a názvu.
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Lekce 9
V této části si pravděpodobně budete chtít dělat poznámky, protože budeme mluvit - pokud
nerozumíte rozdílům mezi "starou" a "novou" smlouvou a nevidíte, jak veliký rozdíl tam je, tak budete
mít problém žít věci, o kterých se zde bavíme. Musí zde být kompletní transformace, stejně jako byla
kompletní revoluce, když Martin Luther začal mluvit o tom, že spasení je z víry - tak musí být i kompletní
transformace v našem myšlení, kdy začneme sloužit jako "nová stvoření" na místo starých stvoření.
Hodně se o tom mluví v církvi, máme dokonce církve nazvané "Nové stvoření", "křesťané nové smlouvy
...", ale i tak většina jejich myšlení a učení, i když mluví o novém stvoření skončí tak, že se dívá na nové
stvoření z myšlení staré smlouvy. Dokud to takhle bude, tak nebudete nikdy žít ve svobodě "nového
stvoření", stále budete žít více zákonicky [se zákonickou myslí] než z milosti (law/grace minded) .

Jsou zákony v Duchu. Je zákon, od kterého jsme byli osvobození - to byl ten zákon, kdy se člověk
snažil dokázat svoji spravedlnost/správnost s/před Bohem a to, jak žili určovalo, zda jsou spravedliví
a nebo ne (right with God or not) . To byl Zákon, ale teď jsou zákony - zákon ducha života v Kristu
Ježíši (Ř 8 1-2), zákon života a smrti - opak zákona ducha života, zákon víry, lásky, různé zákony, které
jsou principy a nebo způsoby, které určují jak věci pracují. Zákon víry říká, že to je způsob, jak pracuje
víra - nemůžete porušit zákon víry a očekávat, že víra bude fungovat. Stejně tak nemůžete porušit
žádný z těchto zákonů. Tohle nejsou zákony, od kterých jste osvobození. Jste osvobození od TOHO
Zákona, který byl nástrojem, který vám ukázal zda jste spravedliví (right) před Bohem na základě
vašeho "výkonu" - to je zákon, od kterého jste osvobození, protože váš výkon (preformance) vám
nezíská/nezaručí vaši spravedlnost (rightness) s/před Bohem.

Teď jsou principy, které musíte následovat (víra, láska, ...). Ovoce Ducha celkově je zákon, kterým
žijeme, ale je to cesta/princip. Bible říká že je to láska pokoj, ... proti kterým není žádný zákon. || To že
proti tomu není žádný zakon, znamená, že můžete mít všechen pokoj, který chcete - nemůžete mít příliš
pokoje. Můžete milovat kolik jen chcete, není žádný zákon proti tomu, abyste milovali. Můžete být
trpěliví (longsuffer) kolik chcete - po tomhle většinou lidi neskáčou :D Ale nezapomeňte, že i víra je
jedna z těch věcí. Víra přináší potěšení Hospodinu - bez víry je nemožné zalíbit se Bohu. To znamená,
že můžete mít víru jakou chcete - jinými slovy - na cokoliv na co můžete použít víru (podle a v souladu
s Božím charakterem), tak se můžete rozhodnout použít víru kdykoliv a není proti tomu žádný zákon.
Bohu nevadí, když používáte víru. Raduje se z toho, těší Ho to. Bez víry je nemožné se Mu líbit, takže
můžeme používat všechnu víru, kterou chceme. Takže bychom vždy měli vyhledávat příležitosti, jak
uplatnit naší víru. Problém je, že jediná příležitost, kdy můžete uplatnit víru je od doby, kdy se modlíte
do doby, kdy to uvidíte. || Takže pokud se modlíte a je to okamžitý zázrak, tak lidé říkají "Ó ten musel
mít velkou víru" - ale vlastně měl víru jenom chvilku :) Takže je potřeba najít hned nějaký další předmět,
abych mohl opět použít víru, protože chci žít vírou. Chci, aby víra byl můj život, abych ji neustále
používal, protože čím víc ji používám, tím více těším Boha. Způsob, jak se ujistit, že používáme víru
správně, je ujistit se, že používáme víru pro někoho jiného.

Problém s hnutím víry je, že jsme víru úplně otočili na nás a myslíme jako "Víra pro mě, moje auto můj
dům, můj nájem, můj účet za elektriku..." Skončilo to úplně sebestředně. Ale způsob, jak si být jistí, že
víra je používaná správným způsobem a potěšuje Boha, je zkoušet najít způsoby, jak použít víru, ze
kterých nemáte nutně užitek. To znamená používat víru pro druhé lidí. Čas mezi modlitbou a viděním
- pokud tu věc uvidíte už od toho, kdy se modlíte, pak tam bude malá víra (vidět myslím vlastníma
očima). {Příklad: Pokud řeknu "věřím, že když přijdu k tomuto mikrofonu, tak ho můžu chytnout" - vidím
to, vím že se to stane. Maximálně, když k němu půjdu, tak by se mohlo něco stát, že třeba spadne
a trvalo by o něco delší dobu, než bych se ho dotknul. Ale pokud to můžu vidět... Dám vám jiný příklad
- pokud budete chtít něco udělat a v bance budete mít dost peněz na to to udělat, zkontrolujete konto
a uvidíte - můžeme to udělat. - Tady není moc víry. Proč? Protože to můžete udělat doslova ze své
vlastní síly. Víra musí být v podstatě něco, co nemůžete udělat. To je důvod, proč používáte víru. Musí to
být něco mimo vás, abyste mohli rozšířit svoji víru. Jeden z ukazatelů, jak velká víra se vyskytuje v dané
oblasti je - pokud řekneme "Uděláme toto, je to Boží vůle a směřujeme k tomu a uděláme tuto věc"
- a pokud to můžete vidět očima víry, vidíte jak to všechno zapadá, takže to uděláme, použijeme
při tom víru a uděláme, že se to stane. Zjistit jak moc víry při tom používáme se dá podle toho, když se
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zeptáte jiných lidí - "Chceme udělat tohle a tohle co si o tom myslíte" - "Kolik máte peněz?" "Máme
tolik" - "To ale nemůžete udělat s tolika penězi" - Ok díky :D "Za co?" Protože teď vím, že chodím vírou,
protože vy to nevidíte. :D Pokud se na to podívají a řeknou "To bude stát 20 tisíc a vy máte 19tis - tak
to asi můžete udělat " - takže to vezme maličko víry. Takže čím víc lidí kolem vás říká, že to není možné,
v tím větší víře chodíte. Takže když za vámi začnou chodit lidé a říkat - "vy věříte na uzdravení - vy jste
blázni, to se nemůže stát, podívejte se na sebe.. Nemůžete podle toho žít" - tak se na ně podíváte
a poděkujete jim :D Staví vás do pozice Noeho. |~ Kdykoliv se toto stane víra je zahanbí. | Noeho víra
pokárala (rebuke) jeho generaci. Skutečnost, že měl důvěru v Boha, v Jeho ochranu, to že postavil
archu, - jeho víra byla napomenutím jeho generaci - protože on měl víru a ti druzí neměli. Takže byste
se neměli dívat na to, že vám někdo řekne "to se nemůže stát" nebo "to nemůžeš udělat", jako na něco
negativního, měli byste to brát jako "Děkuji, vím že používám víru a posílím se a když se tam dostanu
a funguje to, tak můžete přiskočit, plácat mi po zádech a říkat že jste v tom byli se mnou celou tu dobu"
- to lidé pak udělají. :D} Takže v určitém bodě se musíte rozhodnout, že budete důvěřovat Bohu, tomu,
že dodrží své Slovo a budete chodit v tom slovu. Všechno, o čem se zde bavíme tento víkend, tak
upřímně nevyžaduje moc víry - protože to je již hotová věc, toto jsou fakta.

Udělejme si zde úplně jasno - v tom co vám říkám - aby něco bylo zaslíbení, tak to musí být
budoucnost, nemůže to být přítomná realita a být to zaslíbení. Jsou zaslíbení - to je budoucnost a je
realita, která je přítomnost. To, co vás učím - proto dávám takový důraz na "časy" - proto neustále
říkám "všimněte si - minulý čas - udělal, ..." Proč? Protože to je minulý čas - nejsou to budoucí
zaslíbení, tohle je přítomná realita ve vás právě teď. Ty zaslíbení jsou trvale ve vás. Jediný problém
který můžete mít je, že to nevidíte ve svém životě, neviděli jste to pracovat/fungovat ve svém životě, jde
to proti tomu co jste dělali v minulosti, proti tomu co jste si mysleli, věřili. To kvůli tomu, že hlava není
v duchu.

Hlava pracuje na základě předchozích zkušeností a řídí se předchozími zkušenostmi. Dotknete se
něčeho horkého - "Au", a už to nebudete chtít znovu udělat. Když příště uvidíte něco horkého, tak si
pomyslíte "Toho se nedotýkej" - Proč? Předchozí zkušenost. |~ Když zobecníte lidské jednání
podle psychologie, tak se to dá zjednodušit, že člověk chce buď "získat potěšení" nebo "vyvarovat se
bolesti". To je podstata toho, co řídí lidi. Zjevně ale neznají duchovní lidi. Duchovní lidé operují na jiné
vlnové délce. Takže v základě lidé jednají podle principu "vyhýbání se bolesti" a nebo "získání
nějakého potěšení nebo uznání". Musíme si uvědomit, že většina vašeho učení byla ve vaší hlavě,
většina vašich znalostí, učení a porozumění je zmixovana se zkušenostmi, kdy negativní zkušenosti
na vás mají větší vliv než ty pozitivní. Proto vaše vzpomínky na špatné věci ve vašem dětství jsou
mnohem jasnější, než dobré zkušenosti. A lidé mluví o těch věcech a dokáží vyjmenovat 20 špatných
věcí, které se jim staly, ale tak jen 3-5 těch dobrých. Proč? Protože špatně věci mají větší emocionální
dopad a většinou ovlivňují zároveň ducha duši i tělo. | Díky tomu se vaše hlava převážně učila
negativními zkušenostmi, takže díky tomu jste si obecně více vědomi toho, co nejste, než toho, co jste.
A to je jak vám je mnohokrát říkáno, když vyrůstáte "Nikdy nebudeš tímhle, nikdy nebudeš tamtím.
Nejsi tak chytrý jako tvůj bratr. Nejsi tak dobrý jako tento. Nikdy nebudeš tak dobrý jako tvůj bratr".
Díky Bohu, že jsem byl jediné dítě a nikdy jsem to nezažil. || Vzpomenu si na nějaké špatné události
v dětství, ale co si nejvíc pamatuji je jak mi moje rodiče říkali "Cokoliv se rozhodneš být, můžeš být,
Cokoliv se rozhodneš dělat, můžeš dělat.". Takže jsem vyrostl v takové atmosféře, která byla velice
pozitivní a všechno co jsem si stanovil, jsem dosáhl - věřím, že to bylo Boží požehnání v mnoha
případech. Občas to možná bylo i něco jiného, protože některé věci, ve kterých jsem byl dobrý, nebyli
Boží vůle. Jak začnete mít ty negativní zkušenosti, tak to ve vás začne posilovat to, co nejste, co
nemůžete dělat a připomínat vám vaše selhání. To je důvod, proč vám vaše hlava dělá takové potíže
když se začnete učit věci jako jsou tyto - váš duch z toho začne skákat, duch říká "wow, to je plné
života, je to dobré, pokud to je pravda tak je to úžasné", ale jakmile se duch trošku uklidní, tak hlava
začne "Ano, ale však to znáš, vrať se do reality"- NE, toto je realita. Pravda je pravda. To co činí
pravdu pravdou je fakt, že to je pravda :D {Je to hluboké? :D}

Musíte si uvědomit, že pravda stojí sama o sobě. Pravda vždy bude co pravda je. Vaše realita se
může změnit, protože realita je založena na vašem vnímání/předsudcích. |~ Příběh o tom, jak se dva
baví, že si někdo bude někoho brát. Ten někdo si ho najde na internetu a zjistí, že má záznam
v rejstříku a když přijde na svatbu, tak už má předsudky vůči tomu druhému. Pak se ukáže, že to je
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někdo úplně jiný, ale vaše jednání je tím již ovlivněno. Vaše předsudky budou vykreslovat vaší
realitu. A pokud se setkáte s tou osobou, tak vaše realita se stane i jejich, protože budou muset
přemoci vaši realitu jen pro to, abyste se dostali do normálu. | Můžete přijít domů, vzít si album
s fotkami před 10 20 lety - v té době to byla vaše realita, ale teď se vaše realita změnila. To byla
realita tehdy, toto je realita teď. Někdy si říkám jestli to bylo požehnání, že vymysleli zrcadla :D - Každý
den vám to připomíná že ten vnější podléhá zkáze, ale díky Bohu, že ten vnitřní se obnovuje. |~ Důvod,
proč vám to říkám je, že naše realita je založena na předsudcích/vnímání, ale realita se může změnit,
ale pak je zde pravda, která je prostě pravda a vždy bude pravda ať se stane cokoliv. Pravda se nikdy
nemění - to je to, co ji dělá pravdou. Pokud se to mění, tak to není pravda. Lidé řeknou "A jak to sedí
s tím krok za krokem a kousek za kouskem?" - zde se pravda nemění, ale je "očišťována", lépe
definována - ale nemění se. Ty pravdy, které Ježíš učil, platí i dnes. Občas ty "pravdy" co učí církev
- měl bych říci spíše reality (protože co církev učí nejsou ty pravdy které zobrazuje Bible) a mnohokrát
to je úplně vedle, ale protože je to učeno tak dlouho a s takovým důrazem, tak to přijímáme, i když to
nemají jak podložit (Písmem). Až se pak najde někdo, kdo řekne PROČ? Co je tohle? Podívají se
na to a Bůh začne odkrývat věci a vždy se to vrací k Písmu a tam je to jasně napsané. - To je způsob,
jakým Bůh napravuje církev v průběhu času.

Když začalo letniční hnutí, tak tam bylo spousta špatného učení, ale to je na počátku všeho a každého
hnutí dokonce i vašem životě. Když jste začali tak, přestože to hnutí zde již mohlo být delší dobu, tak
když jste do toho skočili (ať už jste skočili do jakékoliv skupiny), tak vy jste tam byli noví, měli jste
nápady/představy, které byli z venku a ty myšlenky jste si vzali sebou. A postupně, jak ta skupina vám
dokazuje svoje myšlenky, tak postupně si přisvojíte jejich myšlenky a sjednotíte se s nimi. Naneštěstí
v mnoha případech ty myšlenky nejsou Biblické a sjednocujete se s nečím, co není pravda, ale vy to
uvidíte jako pravdu, protože nevíte, že to není pravda. Ptáte se "co to má společného s tím kdo a co
jsme a s tím co učíš?" To souvisí s tím, že vaše hlava pracuje proti vám kvůli minulým zkušenostem
(obvykle negativním), a snaží se vám připomínat všechno co nejste, nemůžete, to že "možná říkáš, že
je to pravda ale, přece realita je, že jsme to takhle zkoušeli a nefungovalo to." - Takže se snažíme víc
řídit tímto, než tím, co nám duch občas říká a přitom náš duch má vždy pravdu. Když se bavíme
o věcech jako je intuice, tak ženská intuice je obvykle lepší než mužská. Ne vždy, ale je to obecný fakt.
Muži mají více přímočaré myšlení, takže s muži je to takto "Aha ty máš problém, takže ho pojďme
vyřešit, zjistěme jak ho vyřešit." Ale ženy nechtějí vždy vyřešit problém, občas jen chtějí, abyste jim
naslouchali a proto spousta žen má neshody a problémy, protože žena říká muži jaký má problém a on
se celou dobu snaží poslouchat, aby zjistil, jak ho vyřeší, ale žena ve skutečnosti říká "nechci to vyřešit,
chci jen abys poslouchal, abys se mnou cítil." Abys řekl "Ou je, to je :(.." - Nechci to vyřešit :D. To je
pro to, že v mnoha případech myslíme odlišně. Takže to jak myslíme, může vykreslovat to čemu
věříme. Takže to co musíme udělat, je rozhodnout se věřit tomu, co říká Písmo, i přes všechny naše
předchozí zkušenosti.

|| |Někdy minulý rok jsem v Africe sloužil na téma "Jak se řídit podle přístrojů" (instrument rated) . A je
to o tom, že pokud chcete být pilot a létat si s malým soukromým letadlem, pak vám stačí "soukromý
pilotní průkaz" - naučíte se základní přístroje v letadle a létáte s letadlem podle vidění. Pokud chcete
být piloti větších letadel/přepravovat více osob potřebujete "komerční pilotní průkaz" - musíte být
schopni létat pouze podle přístrojů (i když vůbec nic nevidíte). Zřídka je havárie způsobena pilotem
s komerčním průkazem, protože jsou lépe vycvičení a nelétají podle vidění, ale podle přístrojů. Většina
pádů letadel jsou jednotlivci v malých letadlech, protože nemají takový výcvik a nemusí být schopni létat
pouze podle přístrojů. | Jako křesťané víme, že nechodíme viděním, ale vírou, tak bychom měli mít lepší
porozumění tomu co to je létat podle přístrojů než mají oni. (Alespoň je nám to přikázáno, abychom
lépe rozuměli). Naše přístrojová deska je tato Kniha (Bible). Pokud budete žít svůj život s tím, že zde
máte nějaké nástroje, zaslíbení, výroky, podle kterých můžete žít, tak pokud se chystáte někdy vzít
zodpovědnost za druhé lidi do jakékoliv míry, tak budete muset povýšit z osobního pilotního průkazu
na komerční a to znamená "podle přístrojů" - to znamená, že budete muset přestat chodit podle vidění
a budete se muset řídit přístrojovým panelem Božího Slova. Jakmile tomuto začnete rozumět, tak se
najednou tato kniha (a poslouchejte pozorně, protože to chci zdůraznit) [otevře stane realitou]:

Pilot, který letí podle toho co vidí, tak se kouká ven a když vletí do mraků, tak se může otočit a ani si
toho nemusí všimnout. Byli dokonce piloti, kteří byli vzhůru nohama a ani o tom nevěděli, případně
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nevěděli že letí v 1200 metrech a před nimi v mraku je 1500m vysoká hora. Většina křesťanů se neřídí
podle přístrojů. Většina křesťanů chodí viděním a ne vírou. To je důvod, proč když dostanou lékařskou
zprávu, tak jdou do vývrtky. -Proč? Protože věří všemu, jen ne tomu, co řekl Bůh. Takže v určitém bodě
se musíme stát tak závislí na přístrojích jako když při výcviku vám najednou zhasne "obraz" a vy se
musíte 100% spolehnout na přístroje a naučit se zjistit podle nich kde jste, do míry že i vaše instinkty
budou podřízené těm přístrojům. Jinými slovy budete muset jít proti tomu co budete cítit že je přirozeně
udělat a budete se muset řídit přístroji. Pokud si řeknete "Nastudoval jsem si mapy, znám je a vím že je
támhle je hora", ale radar vám ukazuje, že hora je tady, a vy řeknete "Ne, vždyť já jsem se přece díval
na mapu, ta hora musí být tam" - tak pokud se nebudete řídit přístroji, ale vlastními instinkty, tak to
napálíte do hory. Protože vaše instinkty se můžou zmýlit, můžete se otočit, ztratit orientaci.. Ale pokud
se budete řídit podle přístrojů a poddáte se přístrojům, tak neztratíte orientaci a i když jste sami
dezorientováni, tak se vždy vrátíte k přístrojům. "Vím jak se teď cítím a vím co si myslím že jsem, ale
toto Slovo říká, že jsem uzdraven". Když toto začnete dělat, tak najednou tyto vzácné zaslíbení - kterými
jsme se stali účastníky na Jeho Božské přirozenosti - se stanou pro vás více, než to co vidíte ve vašem
vlastním těle a nebo v těle někoho jiného. A ze začátku může být doba, kdy když někdo přijde s tím
"Potřebuji, aby ses za mě modlil", tak pro vás bude těžké se podívat na to a pak věřit, že toto [Bible] je
více reálné než to, co vidíte - protože to vidíte a můžete se toho dotknout. Ale pokud se dostanete
na místo, že toto [Bible] bude reálnější než tamto, tak tamto se změní, aby odpovídalo tomuto [Bible].
A když se to stane tak hádejte co - řídíte se podle přístrojů. Tehdy se stanete - nechci říct licencování
- už byste měli mít licenci v té době hádám - ale v tom bodě jste připraveni brát cestující. Jste
připraveni brát druhé lidí pod svoji víru a můžete jim začít sloužit. Předtím můžete taky sloužit lidem
a oslovovat je, ale jakmile vám ukáží špatnou zprávu, tak budete souhlasit s nimi, nebo s tou špatnou
zprávou a obzvláště pokud se ta zpráva týká něčeho smrtelného, tak zemřou.

V mnoha případech vím, že jediný, kdo používal víru v těch situacích, jsem byl já. Jsou případy, kdy ani
já jsem nepoužíval víru a pokud ti lidé [za které jsem se modlil] žili, tak vím, že tam byl ještě někdo jiný.
Říkal jsem to lidem, kteří mi pak volali a děkovali, že jsou uzdravení, a já jsem jim říkal "abych byl
upřímný, tak to mohla být vaše víra, nebo víra někoho úplně jiného, protože jsem s tím měl těžký čas
(rough time) ". Děkuji Bohu, že toto se již delší dobu nestalo, protože vidíme víc, ale nechci si
přivlastňovat zásluhu za něco, s čím jsem neměl nic společného. Víte, že nemáme zásluhu na tom když
je někdo uzdraven, ale chápete co tím myslím. Ale v určitém bodě musíte být schopni říct a musí se to
do vás tak dostat, že kdykoliv lidé budou nesouhlasit s Božím Slovem, tak ne že vás to naštve, naštve
vás to, ale vy to nebudete ukazovat jim. Wigglesworth byl takový. Lidé si mysleli, že to byla jenom jeho
osobnost, ale i když přiznávám že v tom bylo hodně z jeho osobnosti, tak se to dostalo do bodu, kdy
za ním lidé přišli, že potřebují uzdravení a on se zeptal "Nemodlil sem se za vás minulou noc? Ano.."
- (a možná jste to už slyšeli) vzal takhle jednoho chlapa, otočil ho a vykopl ho z pódia a řekl mu "Jsi již
uzdravený, jsi tak hloupý že to nevíš?" {jsem rád že nechodím ve Wigglesworth(ově) pomazání tak
často, asi bych měl říct, že vy jste pravděpodobně rádi... :D} Myšlenka je ta, že toto Slovo bylo tak
pravdivé a reálné pro něj, Bůh byl tak reálný a důvěryhodný, že pokud někdo přišel a řekl "to
nefungovalo" tak ...

Čím více budete sjednocení s tímto Slovem, tím více se to Slovo stane vaší součástí a potom tím více
se stane Bůh částí vás {vnitřně} - ale říkám, že čím víc se cítíte jako "Tys mluvil špatně o Slovu, řekl jsi
že Slovo nefunguje" - mluvíš o mém nebeském Otci, mluvíš o Bohu, chceš o Něm předemnou mluvit
špatně? To je jako mluvit špatně o mém bratru... Toto je rodina, o nich se nemluví špatně, jak si
dovoluješ říct, že On je lhář? "Ale já neříkám že Bůh je lhář, jen říkám že to nefungovalo." - Právě jsi
znovu řekl že Bůh je lhář. Vidíte? Protože to funguje, možná jako farmář když zasadí semínko, taky
nechodí každý den a nedívá se, že to hned nevyrostlo, že to asi nefunguje. {"musíme zasít další
semena protože toto nefunguje :D"} Ale funguje to. Jen pro to, že nevidíte že to funguje, neznamená, že
to nefunguje. Pokud nedokážete vidět v duchovní sféře, nemůžete vidět co se děje. Takže v určitém
bodě musíte udělat rozhodnutí - víra je rozhodnutí, je to volba. Udělejte to rozhodnutí "Já budu věřit
tomu Slovu. Slovo říká toto, takže tak to je." Někdy je snadnější přijmout, že jste uzdravení i když se tak
necítíte, než přijmout co Bůh říká že jste, protože uzdravení je jedna věc, ale to kdo jste je úplně jiná
věc. Rozumíte? V naší myslí a v tom co si myslíme - možná vám říkali mnohokrát, že ničeho
nedosáhnete, že jste k ničemu a cokoliv dalšího, takže když přišel Bůh a říká "ty jsi moje sláva, moje
spravedlnost " - to může být pro vás tak cizí, jako to je pro vás těžké tomu věřit. Ale musíte udělat to
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rozhodnutí - "Bože, já se tak necítím a jsou chvíle, kdy tak nemluvím, všechno ve mně říká, že to není
pravda, ALE já se poddávám Tobě, skláním se před Tvým Slovem. Tvoje Slovo říká, že to je pravda
a proto to je pravda, takže mi pomoz tomu porozumět." Způsob, jakým vám to pomůže pochopit je, že
vás vezme do Písma a začne obnovovat vaší mysl. {JGL říkal že je lehčí {"zákon lidské mysli"} že se
"jednáním dostanu do víry rychleji, než se dokážu vyvěřit do jednání" - To je většina křesťanů.} Někdy
prostě musíte začít. Někdy musíte zahrát tu roli, lidé někdy říkají "hrej to než to zvládneš" (fake it till you
make it) -- rozdíl je v tom, že vy to nefingujete, ale je to realita. I když necítíte že to je realita, začnete se
chovat jako že to je realita a pak se s tím sjednotíte. A jakmile se sjednotíte, tak se to stává jasnější
a jasnější a čím více se tak chováte, tím je to snadnější.

Takže co někdy potřebujete udělat je prostě se zastavit, rozhodnout se a pak, když všechno ve vás
křičí, že to není skutečně/reálné pro vás, tak se rozhodnete poddat se pod Boží Slovo. Poddat se
Božímu Slovu je stejná věc jak Bible říká "Poddejte se pod mocnou ruku Boží". Poddání se Slovu je
poddání se Bohu. Když souhlasíte s tím, co říká Slovo proti všem svým pocitům, myšlenkám a pod. tak
se poddáváte Bohu. Proto že toto je Jeho Slovo, to je Jeho vůle.

71 nove-stvoreni.cz



Lekce 10
Je jasný rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Asi bychom se na to měli víc podívat, ukázat jak začali,
kdy začala nová smlouva. Stará smlouva byla technicky až do Jana. Jan začal kázat království
a přicházejícího krále. Byl posel tohoto krále a království. Pak se ukázal Ježíš a začal učit evangelium
království, aby oznámil toto království. Ale On nezačal království a tuto novou smlouvu (která je jiné
slovo pro království) až do chvíle, kterou nazýváme "Pánova večeře". Tehdy byla započatá - to začalo
ten proces odpočítávání do Jeho smrti pohřbu a vzkříšení. Takže ten čas od ustanovení "Pánovy
večeře" [poslední o svátcích hodu beránka (passover)] započal proces, skrze jehož naplnění
- kombinací této mezidoby a jeho vzkříšením nabyla tato nová smlouva plného účinku. {Pomůcka jak si
zapamatovat kde se o tom píše - "Pánova večeře" je v každém evangeliu 2 kapitoly od konce. Takže
vždy víte v jaké kapitole bude - Matouš má 28 kapitol , takže "Pánova večeře" by byla v kap 26, Marek
16 tzn ve 14, Luk 24 tzn ve 22.} Tehdy to bylo započato a potom se vždy mluví o tom, co se stalo, jak
se vrátil zpět, jak mluvil s učedníky, od té doby byl vzkříšen v novosti ducha a života, takže tehdy byla
potvrzena. Byla započata u "Pánovy večeře", ale stvrzena byla při Jeho vzkříšení. Podíváme se na to
velice rychle, dám vám oddíly z Písma a ten rozdíl. Je jich nejméně 36 {tam se zastavíme,
pravděpodobně jich je víc}, ale tyhle vám ukážou, jak rozdílné ty smlouvy jsou a že nemůžou být stejné
(jedno a totéž). A to je problém - církev často kombinuje starou smlouvu s novou a pokud budeme
zkoušet ty dvě zkombinovat, tak to nebude fungovat a půjdete na to se starozákonní myslí.
Starozákonní myšlení vždy skončí s prošením Boha, aby udělal něco, co Nová smlouva říká že už
dávno udělal. Takže skončíte s tím, že prosíte Boha o uzdravení, o dotek, aby přišel, aby dal probuzení.
V nové smlouvě není nic o probuzení. Nikde se nemluví o tom probuď nás, ale mluví se "Vy se vzbuďte
ke spravedlnosti" (1 Kor 15:34). Takže nečekáme na Boha, až vyleje probuzení, protože vzpomeňte si,
co jsem říkal na počátku - nebudeme stát před Bohem a moct na něj ukázat prstem... Lidé říkají "my
se modlíme, aby Bůh poslal probuzení" - to rovnou můžete říct i tu druhou stranu tohoto "Důvod proč
nejsme probuzeni je ten, že Bůh ho neposlal, takže je to jeho vina, že nejsme probuzeni :O" Rozumíte?
Pokaždé když řeknete, že se modlíte za probuzení, tak vlastně ukazujete prstem a odsuzujete Boha
za to, že vás neprobudil. Nikde v novém zákoně nevidíte, že by se shromáždili k "probuzovacim"
shromážděním, co vidíte je že Pavel učí a říká velice jasně - Pokud chcete znát toto tajemství, můžete
si ho přečíst v dopisech, které jsem vám napsal. A i v Timoteovi mluví k lidem - připomínej lidem jak
jsem žil a co jsem učil v každé církvi. - Pavel neměl jiné poselství pro různé církve. Pavel učil tu samou
věc všude, kam přišel. A ta stejná věc byla vždy "Kristus ve vás ta naděje slávy" - to je to tajemství,
které bylo skryté.

Takže se podíváme na ty rozdíly:

1) jedna je nazvána jako první a druhá jako druhá - takže pokud máme druhou, museli jsme mít první.
Pokud máme druhou, znamená to, že ta druhá nahrazuje (supersede) tu první a proto ty dvě nejsou
stejné. {nejhorší věc co můžete udělat, je zkoušet být nové stvoření - člověk Nové smlouvy žijící pod
Starou smlouvou a principy a starozákonní myslí} Bible nám říká, abychom se podívali do Staré
smlouvy na dvě věci -1) říká, že ty písma nám ukazují na Krista, takže bychom měli hledat Krista v těch
písmech, -2) že si máme všimnout a uvědomit si lidi, kteří skrze víru a trpělivost došli zaslíbení. To jsou
jediné dvě věci. {Žid 11 - Pavel nám píše celou kapitolu o lidech, kteří dosáhli zaslíbení, takže tam ani
nemusíme chodit :O Jediný důvod tam jít je Kristus.} Písmo říká, že Zákon byl dán, aby nás vedl
k Ježíši a že předtím jsme byli pod vychovatelem, který byl Zákon, který nás měl přivést ke Kristu - to
bylo ve skutečnosti pro židy. Ale pak říká "teď když přišla skutečnost, už nejsme pod tímto
vychovatelem (zákon), ale ve víře". Říká - jakmile přišla víra, už nejsme pod vychovatelem, ale jsme
svobodní.

V církvi se kolem tohoto děje hodně věcí, lidé se vracejí zpět pod zákon, dívají se na svátky a věci
a myslí si, že je máme dodržovat a plnit. Říkám vám - každý svátek ukazuje na Ježíše a na to, jak ho
On naplnil. Takže to není pro vás, abyste je naplňovali, je to pro to, abyste viděli Ježíše. Vždy když se
díváte do starého zákona mělo by vám to ukazovat na Ježíše. Takže když se díváte na svátek, hledejte
Ježíše. Nedívejte se na detaily, jak prožít/slavit ten svátek, dívejte se na Ježíše, najděte Ježíše v tom
svátku. Nesnažte se žít pod zákonem, nesnažte se vracet se pod zákon a zkoušet ho naplnit. Už byl
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naplněn a odstaven. Nyní to naplnění je v Kristu. Poslouchejte - vy nechcete jít zpět pod zákon
- v okamžiku kdy se vrátíte pod zákon - tak pokud porušíte jednu maličkou věc, tak jste porušili celý
zákon a jste vini celým zákonem. Nevracejte se pod Zákon. Dívejte se k Ježíši. Nedívejte se k zákonu
ani kvůli vaší spravedlnosti. Kristus je konec Zákona pro ospravedlnění všem, kteří věří. Kristus ukončil
Zákon, nedíváte se na Zákon kvůli své spravedlnosti. Nevracejte se pod zákon a nezkoušejte žít
podle zákona, abyste získali "milost" u Boha. Kristus je vaše milost u Boha. Kristus naplnil zákon.
Pokud to budete zkoušet sami, tak ho porušíte ho a poděláte to :D To je důvod, proč pro nás nejsou
žádná prokletí. Proč? Protože pokud žijete podle zákona a pokazíte to, tak je tam prokletí
pro "přestoupení" (messing up) . Takže pokud se vrátíte pod zákon, vracíte se pod prokletí. Ale
Kristus se stal prokletím pro nás, takže jdeme ke Kristu a ne do Zákona. My se díváme na to, jak
Kristus naplnil zákon bez toho aniž by ho porušil, vejdeme do Něj a protože jsme v Něm, tak se
nedíváme k zákonu pro naší spravedlnost, ale ke Kristu, který byl naplnění. Nechcete být jako judaisté,
kteří když Pavel kázal evangelium a říkal lidem "Potřebujete Krista, Zákon vás vede ke Kristu" - Pavel
znal Zákon, byl v něm dobrý a proto jakmile byli jeho oči otevřeny, tak pro něj bylo snadné vidět Krista
v zákonu. || A chodil a říkal lidem, poslouchejte není to zákon, ale je to Ježíš, přijměte Ježíše a když
odešel , židé přišli a říkali "ano potřebujete přijmout Ježíše, ale musíte také zachovávat zákon".
A kdykoliv to říkali, tak vlastně říkali "Ježíš není dostatečný, Jeho krev není dostatečná" - pokud není
Jeho krev dostatečná, tak je k ničemu :O Musí být vše a nebo nic. Buď jste v Kristu a nebo jste pod
zákonem. Jednoduché.

Poslouchejte, na tohle opravdu tlačím - pokud vás někdo začne cpát zpět pod zákon, tak neváhejte
zvedněte se a odejdete, utečte z toho místa. Rozumíte? Snaží se vás dát zpět do otroctví. Ke svobodě
jsme byli vysvobozeni. Bůh chce, abychom byli svobodní. Poslal Ježíše, aby za nás zemřel. Jakmile
tomuto porozumíte, tak jediné co lidem dlužíte je že je máte milovat. A co je královský zákon lásky?
- Miluj bližního svého jako sebe samého. Takže milujeme Boha a bližního svého jako sebe sama. Ježíš
řekl, že pokud to budeme dělat, tak dodržíme zákon - ale všimněte si rozdílu - můžete zkusit jít
k zákonu a on vám řekne, co všechno máte dělat a nemáte dělat a můžete to zkoušet naplnit a jakmile
uděláte chybičku, tak jste porušili celý zákon a jste vini celým zákonem. Ale pokud jdete ke Kristu, tak
teď je vám přikázáno, abyste milovali - milovali Boha a milovali svého bližního. A jak milujete Boha
a svého bližního, tak naplňujete zákon bez Zákona. Pokud budete číst Písmo, tak rozpoznáte ty výrazy,
které používám. Jsou lidé, kteří naplňují zákon i když ho nikdy neznali. Proč? Protože milují Boha
a milují svého bližního jako sami sebe. Řekněte si a na co je tam Ježíš? - To je jak miluješ Boha
a svého bližního. Bez Krista to nemůžeš udělat. Bez Krista jsi ve své podstatě sobecký. A pokud
miluješ někoho, nebo uděláš něco dobrého, dáš na dobročinné účely, stejně to děláš ze své
sobeckosti, protože si budeš myslet, že ti to někde nějakým způsobem získá nějaké plusové bodíky
- ať již u Boha nebo u člověka. Uvidí to lidé a nebo Bůh. A tak i dělání dobrých věci lidem skončí
nakonec tím, že je to sobecké. Řeknete si "Jak to víš?" - Protože vaše přirozenost je sobecká. To je
vaše přirozenost, kdo jste - vaše přirozenost je hřích dokud nejste v Kristu.

1) jedna byla nazvána první, a ta jiná druhou
Židům 8 7; 9 1-18; 10 1-9

2) první byla nazvána Starou smlouvou, druhá Novou smlouvou
Mat 26 28; 2Kor 3; Židům 8 13

3) První smlouva byla dána skrze Mojžíše, druhá skrze Ježíše
Jan 1 17; Gal 3 19; Žid 9 15; Mat 26 28
{jak si to zapisujete, až přijdete domů, tak si to vyhledejte a přečtete si to. Podívejte se na každou
z nich a všimněte si kontrastů/protikladů těchto smluv}

4) Jedna je nazvána Zákon Mojžíšův, druhá je nazvána Zákon Kristův
Skutky 13 39; Gal 6 2

5) Jedna je nazvána zákon hříchu, druhá zákon spravedlnosti
{všimněte si jak jsou postavené proti sobě v každém bodě}
Ř 7 7-25; 8 1-4; 9 31

6) jedna je nazvána zákon těla, druhá zákon ducha
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Ř 7 5-6; 8 1-4; Gal 5 16-26
{Všimněte si, když toto probíráme, tak se pohybujeme opakovaně v jistých knihách - což vám může
napovědět, že pokud budete ty knihy studovat, tak to pochopíte. Hlavní knihy Římanům, Gal, Žid}

7) jedna není víra (z víry?)[to je Zákon] a druhá je nazvána zákon víry
Gal 3 12; Ř 3 27

8) jedna je nazvána jho otroctví, druhá zákon svobody
Gal 5 1; Jakub 1 18-25 ||

9) jedna je ukončena Kristem a druhá je ustanovena (estabilished) Kristem
Ř 10 4; 2 Kor 3 14; Žid 10 9; 8 6; 9 15; 10 9; 2 Kor 3 6-18; Mat 27 28

10) jedna přinesla smrt, druhá přinesla život
2 Kor 3 6-18; Ř 8 1-4; Gal 3 21; Žid 9 15; 10 1-18 ||

11) jedna činí viným (makes guilty) , druhá ospravedlňuje a činí neviným
{když si to procházíte a zamyslíte se nad tím - Zákon obviňuje, Zákon nikdy nikoho neospravedlnil,
nikoho neosvobodil, ale nová smlouva - zákon víry v Kristu vás osvobodil. Proč by někdo chtěl jít zpět
pod zákon?}
Ř 3 19-20; Skutky 13 39; Ř 3 21-31; 5 1-11

12) jedna je stínem věcí co mají přijít, druhá je realita
{Uvědomte si to - stará smlouva nebyla realita, byla jen stín, Nová smlouva byla skutečnost. Všimněte
si - to znamená, že máte světlo Boží, Novou smlouvu - tu skutečnost, na které se ukázalo Boží světlo
a pouze ten stín byla stará smlouva. Takže čím dál se dostanete od stínu ke světlu, tím blíž se
dostanete k realitě a tím blíž k Bohu}
Kol 2 14-17; Žid 10 1-18

13) jedna je naplněná (skončená), druhá stále platí
Mat 5 17-18; 2 Kor 3 6-18; Žid 10 9

14) jedna vyžadovala spravedlnost, druhá dala spravedlnost
{Jedna požadovala, abyste se podřídili (poslouchali), druhá vám umožnila, abyste se podřídili
(poslouchali) (line up) . Jedna požadovala co vám nedávala, druhá vám dala něco a dala vám prostor
v tom operovat - ta druhá vám dala co ta první požadovala}
Luk 10 28; Ř 8 1-4; Gal 3 1-29; 5 1-26

15) jedna neudělala nic dokonalé, druhá udělala dokonalé
Žid 7 19;
{Písmo nám říká, že Kristus jednou provždy učinil dokonalé ty, co v Něj věří. To je význam toho že jedna
neudělala dokonalé a druhá udělala. Všimněte si, že vy nedosahujete dokonalosti, byli jste
učinění/uděláni dokonalými. Jedna z věcí která mě žere je, když vidím ty nálepky na kterých je napsáno
"Křesťané nejsou dokonalí, pouze je jim odpuštěno" to je alibizmus. Písmo říká, že Ježíš učinil
dokonalými pro věčnost ty, kteří věří v Něho. Lidé se ptají "Kdo umřel, že ze sebe děláš krále?"
- Ježíš? :D - Učinil ze mě krále a kněze.}

16) jedna byla slavná, druhá slavnější
2 Kor 3

17) jedna neměla moc zachránit od hříchu, druhá zachránila úplně/maximálně? (to the uttermost)
{jak to čtu, tak to první je vždy o staré smlouvě a to druhé vždy o nové smlouvě. Takže když si budete
číst jen to o té staré smlouvě, tak vás napadne "Ty bláho, kdo by chtěl něco takového? Není tam nic
dobrého"}
Žid 7 11-28; 8 7-13; 9 9-28; 10 1-18

18) jedna měla mnoho obětí, druhá pouze jednu
Žid 9 9-14; 10 14; Ř 6 6-13

{nechci se zde moc zdržet, ale ujasněme si - Stará smlouva měla mnoho různých obětí, každý hřích
měl svou oběť. Nová smlouva má pouze jednu oběť a to nejste vy. Ježíš byl ta oběť. My teď máme
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vydávat svoje těla jako živé oběti, ale vydáváním těla jako živé oběti nedosahujeme milosti u Boha.
Ježíš nám dal milost u Boha (favour with God) , byla to Jeho oběť, ne naše. To, že přinášíte vaše těla
jako živé oběti vám časem/nakonec v podstatě dá lepší život tady a teď. Když vám vaše tělo přestane
říkat, jak žít a vy jemu začnete říkat, jak žít, tak váš život bude lepší. Takže přinášejte svoje těla jako
živé obětí. Přivažte je k oltáři a přinuťte je, aby vás poslouchali. Nezapomeňte - váš Duch by měl mít
kontrolu (should be in controll) , vaše duše by měla být "velitelský můstek" (command center) , který
řídí (directs) vše a vaše tělo je ten otrok nebo služebník, který musí poslouchat. |~ Wiggleswortha se
ptali "jak to že vypadá, že nikdy nemá špatný den? Odpověděl "To je jednoduché, já se nikdy
Wiggleswortha [sebe] neptám , jak se cítí, já mu říkám, jak se cítí :O" Jsou některé věci na těchto
starých lidech, které potřebujete uchopit více, než jen jako nějaké citáty. | Potřebujeme se podívat
na jejich srdce a na to jak žili. Dr. Sumrall byl dobrý přítel Wiggleswortha několik let a když ho
navštěvoval u něj doma a ptal se "Vždy vypadáš zdravě, na výši - jak to děláš? Jaké máš
tajemství?" On řekl "To je jednoduché, když vstanu, tak jak se moje nohy dotknou podlahy, tak
tančím před Panem a uctívám ho 10 minut. Nikdy se neptám sebe, jak se cítím, nikdy se neptám
Wiggleswortha [sebe] jak se cítí, já mu říkám jak se cítí." | Takže musíte někdy (po)vstat a prostě
říct/přikázat svému tělu. Vaše tělo říká "já potřebuji tohle..." - NE nepotřebuješ :D Potřebuješ být
z ticha, to je to co potřebuješ dělat :D David tomu rozuměl - proto říká v Žalmu 103 "Dobrořeč duše má
Hospodinu" - to nebyla jen nějaká pěkná písnička. On říkal své duši, aby dobrořečila Bohu. "Duše
budeš dobrořečit Bohu neustále. Duše přestaň si myslet ty hloupé myšlenky a vrať se sem :D
Poslouchej! Přemýšlej o dobrých věcech, o věcech, které jsou čisté a svaté." - A začnete ovládat svoji
duši vaším duchem a duch bude řídit vaši duši. A když duch bude řídit vaši duši, tak vaše duše řekne
"já nebudu jediná, kdo musí poslouchat, ty [tělo] budeš poslouchat taky :D". Když já se musím být
ve formě, ty budeš taky. A vy pak začnete říkat tělu co má dělat. "Tělo poslouchej" a když neposlechne,
tak mu dáte facku :D Když mu řeknete ať poslouchá a nechce poslouchat, tak je jako neposlušné dítě
- musíte ho potrestat.

Můj pastor nám říkal "Víte, občas musíte prostě ďábla z dítěte vymlátit, někdy prostě sám o sobě
neodejde." Neříkám vám, abyste mlátili své děti :P Musíte si ale uvědomit, že vaše duše musí být
řízena a vy ji musíte ovládat/řídit a říkat jí, co má dělat a přinutit ji poslouchat. Začnete mluvit ke své
duši. Bible to říká jasně - Duch je připravený, ale tělo je slabé. A když to zde mluví o těle, tak to nemluví
o vašem těle, velice zřídka kde je napsané "tělo" (flash) se mluví o vašem těle (masu), ale skoro
ve všech případech se mluví o tělesné přirozenosti nebo postoji - mluví se o tělesné neobnovené mysli,
která vede vaše tělo k tomu, aby dělalo tělesné neobnovené věci. Vaše tělo prostě dělá to, co ho
naučíte. Moje tělo když přijde do obchodu nebo na benzínku, tak zamíří k automatům s kokakolama.
Dobře jsem ho vytrénoval :D. Vaše tělo bude dělat to, co ho naučíte. Já jsem se vychoval (discipline)
k tomu, že jím zákusek prvně, protože si chci být jistý že na něj bude místo :D Takže se musíte přinutit
dělat věci. Často musíte ovládat svoje myšlenky. Víte že máte číst Bibli, víte že se máte modlit. Je
zábavné jak lidé říkají "Může se chodit do kina?" Nebudu se snažit ovlivňovat vaše svědomí,
odpovězte si na to sami :P Moje obecná odpověď by byla "Záleží na filmu", ale pokud u sebe máte že
"Žádné filmy", tak Ok Bůh vám žehnej. Bůh si použil filmy, aby mi ukázal nějaké věci - neříkám že to tak
mělo být. Duch svatý nás má učit, takže neříkám že film je ten nejlepší způsob. Jen říkám že jsou
některé věci, které jsem uviděl. To je jedna z věcí jako "Bůh mně nedal nemoc, ale něco jsem se
naučil, když jsem byl nemocný". Většinou co zjistíte, když jste nemocní je, že to není žádná sranda.
Takže neříkám, že Bůh to udělal tím způsobem, a nechci vás dostat k tomu, abyste se dívali na filmy
- to v žádném případě. Ale je to zábavné jak lidí se ptají "Je v pořádku dát si jednoho panáka?". Od
Finneyho jsem se naučil - on řekl "Věci o kterých pochybujete jsou hřích". A příklad, který používal je
tento: Pokud byste měli dvě stejné láhve ve své skříňce, v jedné by byl lék a v druhé jed a bylo by to
na etiketě. Pokud by z nějakého důvodu ty nálepky odpadly, tak když se podíváte na ty dvě láhve
- v jedné je lék, a v druhé jed - zkusíte své štěstí? NE, protože to je potenciálně smrtelné. "Pochybné
jednání je hřích, protože pokud si nejste jistí, že to je správné a stejně to uděláte, tak pohrdáte Boží
vůlí." - Říkáte "toto by mohlo být špatné, ale mně to je jedno" a zkoušíte své štěstí. (So doubtful actions
are sinful) Takže pochybné akce jsou hříšné, protože je nemůžete dělat ve víře - nemůžete pochybovat
ve víře. Na základě toho je směšné, jak se lidé ptají "Mohu dělat toto?" i když oni to řeknou způsobem
"Je špatné dělat toto?" - nikdy jsem neslyšel, že by se někdo zeptal "Je špatné číst si Bibli? Je špatné
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se modlit?" - Ne, protože víte že není. A když se zeptáte "Můžu toto?", tak obecně víte že to není
v pořádku a proto se ptáte. Ve vašem duchu to již víte. Proto dělání věcí, o kterých pochybujete, je
špatné.

Pokud o něčem takovém přemýšlíte, tak zaprvé si chcete být jistí - jdete do Slova a zjistíte, co říká.
Nemůžete se modlit příliš. Víte, že se máte modlit a váš duch se chce modlit - duch chce, ale tělo je
slabé. To neznamená, že duch říká "dobře", ale duch chce/touží tlačí se do toho, jeho vůle je v akci.
Vůle ducha je tlačit se vpřed - udělejme to, modleme se, čteme, studujme, svědčme, kažme,
uzdravujme, vysvobozujme - to je vůle ducha. To je ve vás, je vám to automaticky dáno. Takže se
musíte káznit. Když vstanete a řeknete "Otočme list, udělám nové předsevzetí, odteď se budu modlit X
času. Udělám to." "a začnu zítra ráno" - již jste udělali chybu - Začněte teď. Neříkejte, že začnete zítra
ráno, protože něco se stane - zaspíte, vzbudíte se pozdě a poběžíte do práce a nebudete mít čas se
modlit. Přijde malý ďáblík a zatočí vám schválně s hodinama, abyste zaspali. Pokud ovšem není
neděle. Ďábel pracuje extra, aby vás v neděli dostal do církve, obzvláště pokud pokud si myslíte, že
dostanete nějaké plusové bodíky za docházku. Náboženští démoni na vás pracují, abyste tam byli
- Proto často pokud tam nejdete v neděli ráno, tak se cítíte, jako že něco není v pořádku - máte
náboženské příznaky. Ale musíte se vycvičit k modlitbě. Takže když vstanete ráno a chcete se modlit,
tak to je Duch. Vy to nepotlačíte, ale uděláte to - ok jdeme se modlit. Jakmile začnete, okamžitě vám
začne v hlavě běžet milión různých myšlenek, věcí, které vás nikdy nenapadly. "Byl to zvonek u dveří?
Myslím že někdo zvonil.".. A všechno, co vás může napadnout, co se bude snažit odvést vaši mysl od
modlitby. "Myslím že to byl telefon.. " - pokud to je telefon, nepřestane zvonit :P Nemusíte tak strašně
poslouchat, zda nezazvoní - uslyšíte to :D Rozhodněte se, že se začnete modlit a kázněte se. A někdy
musíte dát políček svoji duši. Vy řeknete "Dobře budeme se modlit" a najednou - je úžasné, jak
akurátní vaše mysl je.. Řeknete si, že se budete modlit a najednou vaše mysl vám řekne, za 5 min
začíná tvůj oblíbený seriál :D Vaše duše to ví a řekne vám "musíme se dívat na TV". Řeknete - ne,
dneska vynechám koukání na TV a budu se radši modlit - vaše duše začne křičet "Já se chci dívat
na TV" a pak to změní na "My se chceme dívat na TV, chceme se dívat na televizi, Zapni televizi." :D
Pak najednou začne "Já se chci dívat na telkůůů" Pak zase změní "TV, TV chci se dívat na TV" A vy se
snažíte modlit "Otče, ve jménu Ježíše..." "TV, TV, TV" Duše buď zticha [a mlátí se do hlavy :D] Duše
budeš poslouchat - musíte ji dát políček - "Duše pokud nebudeš z ticha, budeme se modlit o hodinu
déle" :D Jak jí začnete domlouvat, tak začne být zticha, ale nebude šťastná :D Bude to jako když rodič
přikáže malému dítěti "běž támhle a sedni si". A dítě řekne "já ale nechci sedět". Ne, hned si sedni.
Dítě jde a sedne si v koutě a podívá se a řekne "Možná sedím navenek, ale vevnitř stojím" :D Taková
je vaše duše, může si myslet "Budu zticha, ale nechci, já se chci koukat na TV" - bude se snažit to tam
podstrčit. Obzvláště pokud jste na ty telenovely "Teď nikdy nebudu vědět, či to dítě bylooo :(" :D - O to
se neboj, to dítě vyroste během dvou týdnů :D [zítra to pravděpodobně dokončíme]

[(Konec druhého dne)]
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Lekce 11
Pokud jste byli na DHT, tak už jste část tohoto slyšeli, ale chci to sem přinést, aby to všechno co jste
slyšeli o Novém člověku, o tom, kdo jsme v Kristu - chci se vrátit a připomenout vám něco a chci,
abyste to zapojili do Nového stvoření, abyste to uviděli ještě v lepším nebo novém světle.

|~ K rozdílům mezi starou a novou smlouvou se vrátíme v některé z následujících přednášek dnes.|

Vezměte si své Bible. | Dlouho jsem přemýšlel, zda to zde probírat, když už jsme to dělali na DHT
a zatím se nám dařilo zůstat v Novém zákoně, ale dnes ráno se tam podíváme a probereme si to, aby
vás to vzalo ze Starého do Nového |

Jedna z věcí, kterou musíme udělat je - ujasnit si terminologii a začít ji správně používat. Často
používáme špatné termíny se špatnými definicemi a pokud máte špatnou terminologii špatně
definovanou, tak skončíte na špatném místě. || Jedna z věcí, se kterou se musíte vypořádat prvně
pokud se dostanete do kontaktu s různými skupinami a "sektami", je ujasnit si definice. Protože když
Mormoni říkají "křest v duchu svatém" - tak tím myslí něco jiného než to, co tím my a vy obecně myslíte.
Takže si musíme ustanovit některé definice a církev v tom moc nepomohla, protože církev zneužívá
a používá špatná slova pro věci, se kterými to nemá nic společného.

Izaiáš 10 27 {Než začneme číst ještě něco řeknu: Častokrát slyšíme v církvi, vidíme nápisy na věcech
kolem a házíme tím [těmi pojmy] kolem sebe a to rozřeďuje sílu Božího Slova. - Když slyšíme nějakou
dobrou věc a uděláme z toho "hlášku", tak to pak často ztrácí svoji sílu. V církvi často slyšíme věci jako
že Bůh udělá novou věc. - My - myslím tím církev, která to používá - tím většinou ukazuje třeba na jejich
program, na novou budovu, nebo na něco co dělají {vyrostl jsem jako baptista, takže si do nich někdy
rád rýpnu a také jako letniční takže do nich si také rýpnu - ale není to že bych je pomlouval - ale byl
jsem jeden z nich, takže jsem rodina a rodina může o sobě mluvit :D, ale lidé z venku nemůžou tak
mluvit o rodině :P}. Takže někdy říkáme - když jsem byl u baptistů, tak jsem byl pokřtěn duchem a pak
jsem začal chodit k letničním - tak bych mohl říct, že Bůh udělal v mém životě novou věc - ale to není to
ta Nová věc o které mluví Bible. Ne technicky. {to asi nebyl nejlepší příklad protože to je dost blízko
tomu, o čem Bůh mluví jako o nové věci.} Ale používáme ten výraz "Nová věc" neustále pro každou
věc, která se stala nebo chceme aby se stala - nazýváme to "Bůh dělá novou věc". A pak se k tomu
vracíme a říkáme "Ó Bůh udělá novou věc, udělá rychlou práci, pokud by vám o tom někdo řekl, tak
byste tomu nevěřili" a takto to krademe a používáme to pro naše programy, myšlenky, nové učení
a podobné věci, ale ve skutečnosti Bible říká, že není nic nového pod sluncem? Bůh řekl v jednom
místě (point) "Udělám novou věc" a to je právě to místo, kde říká že to učiní rychle a pokud by vám to
bylo řečeno, tak byste tomu nevěřili. Takže Bůh to řekl, ale vy se musíte jít (do Písma) a zjistit, o čem
mluvil. On nemluvil o tom všem co přichází dolů "potrubím" jak říkáme. Nemluvil o každém novém
učení, vyučování, nové knize co chcete vydat, to není Boží "nová věc". To o čem On přesně mluvil
ve staré smlouvě je to, že přichází nová věc a bude to ta nová smlouva. - To je ta jediná nová věc,
o které Bůh mluvil. A pokud si to najdete - poslouchejte - vím že občas říkám tvrzení jako toto, která lidi
přímo konfrontují a nedělám to jen kvůli šokováni obvykle (jsou chvíle kdy to dělám i pro to - obzvláště
pokud si myslím že mohu v lidech vykolejit náboženského ducha, protože to je zábava :D) Říkám ty
věci protože to je pravda a důvod že vás to šokuje je ten, že církev se tak vzdálila od původního
významu a není to správné.

Jedna z mých největších věcí, co mám proti dnešní církvi je to, že pokud je člověk schopný přemýšlení,
může přijít do většiny církví a jednoduše je rozebrat a to pouze pokud bude přemýšlet. Většinu kázání =
pokud by vzali Bibli a porovnali to, co se káže s Biblí a poslouchali = tak by řekli "počkej před 15ti
minutami jsi říkal tohle, teď říkáš tohle, vždyť si sám odporuješ :O". A pokud by znali Bibli a i kdyby
nebyli věřící a chtěli zničit tu církev, tak by stačilo, aby procházeli Bibli a použili ji k vyvrácení toho, co
se tam učí. To je problém a církev si to musí uvědomit a vyčistit si vlastní zahrádku. Potřebujeme si dát
věci do pořádku a pokud budeme používat terminologii, tak alespoň používat správnou terminologii
a neohánějme se něčím jen pro to, že se to používalo. Někdy se něco používá tak dlouho, že se to
přijme a považuje za normální a my můžeme vědět, co to znamená, ale pokud přijde někdo z venku,
tak netuší o co jde. A pokud třeba nejsou věřící nebo neznají Boha a chtějí si to najít, vezmou
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konkordanci a všechno co o té věci najdou nemá nic společného s tím, jakým způsobem to používáme
v církvi :(Takže děláme spoustu škody a odrazujeme myslící lidi.}

{vždycky říkám "dejte mi člověka, který myslí a já je uvedu do Boží moci ať v Boha věří nebo ne"
- protože myslí, mohu jim to z Písma dokázat (pokud jsou upřímní a uvěří tomu, co říká Písmo)}

Jedním z asi nejvíc zneužívaných pojmů je slovo "pomazání" (anointing) . Takže vám to chci vyjasnit
a chci, abyste se na to podívali z perspektivy tohoto "nového člověka/stvoření" o kterém jsme mluvili
a budete schopni to na to aplikovat.

Izaiáš 10 27 ... - všimněte si, že to mluví o budoucím čase, ne o čase ve kterém to píše. Takže Izaiáš
prorokoval Duchem Božím, že se něco stane, ale nebylo to o době/čase ve které/m žil. ... - Jeho
břemeno bude sňato z vašich ramen a jeho jho z vaší šíje a to jho bude zničeno kvůli pomazání.
- Spousta lidí vezme tento verš a bere to, jako že pomazání je síla - takže se na to podíváme. Dnes
vám ukážu, že pomazání nesouvisí se silou. Ani trochu. Dokážu vám to z Písma. Pokud jste byli
na DHT, tak tam nemám čas jít až tak do hloubky, jako půjdu dnes, protože projdeme víc Písma, takže
si je poznamenejte a udělejte si z toho studium Bible a jako vždy - Ověřte si to, co říkám. Jen pro to, že
jste studovali něco předtím, co jsem řekl a byla to pravda, tak jen kvůli tomu automaticky nevěřte
všemu co říkám. Běžte a studujte to, bez rozdílu. Můžu udělat chybu, nejsem bezchybný, mohl bych
udělat chybu. Já jsem si to studoval a jsem úplně přesvědčen, že máme pravdu, ale vy sami
potřebujete být přesvědčeni, že to je pravda.

[vždycky říkám, démoni se neskloní, když řeknete - Bratr Curry říkal... :O Ok? To nebudou poslouchat.
Démoni potřebují slyšet "Je psáno!" Takže potřebujete vědět, kde to je napsáno, ne kde jste to slyšeli.
"Slyšel jsem jak to říkali tam a tam" - To ďábla nezajímá :D. Potřebují slyšet, kde to je napsáno. (Bible)]

Zpět Iz 10 27 - jho bude zničeno kvůli pomazání - znovu vám říkám, nepřemýšlejte o tom jako o síle,
která bude působit na to jho a zničí ho. Nechte to na chvíli být a podíváme se do Exodus 28.

{dám vám několik pasáží ze starého zákona, abych vám dokázal že "věříme" starému zákonu - pokud
je brán v kontextu a správně rozdělen.}

Ex 28 41 {pokud to budete studovat, měli byste jít několik (7-10) veršů vpřed i vzad, abyste se ujistili,
že to je v kontextu a správné rozděleno - dnes zde na to nemáme čas :P - za domácí úkol, ale stejně to
uvidíte.}

V 41 ... Bůh zde mluví k Mojžíšovi a říká "Vezmi to oblečení, které ti říkám jak udělat, a obleč do něj
Árona a jeho syny a pomaž je a odděl je a posvěť je, aby mi sloužili v kněžském úřadu."- všimněte si
- nestal se žádný zázrak, neprojevila se žádná síla. Zde se píše o pomazání olejem. Je to o "úkonu",
kdy je oddělí a dosadí je do úřadu. Je dobré si zapamatovat, že kdykoliv čtete slovo pomazat, tak
slovo, kterým to můžete nahradit, je jmenovat/ustanovit/dosadit (appoint). Pomazat a ustanovit jsou
zaměnitelná slova. To si zapamatujte. Pokud se na to budete dívat z tohoto pohledu, spousta věcí se
vám vyjasní a pomůže vám to nevkládat si tam něco, co Bible neříká.

Takže říká, že je má oddělit a posvětit - pro to, aby mohli sloužit Bohu v kněžském úřadu. Další věc,
které si všimněte když budeme procházet tyto pasáže - že vždy, když se v Bibli mluví o pomazání, mluví
se i o "Úřadu", takže pokud můžeme zaměnit slovo pomazat za ustanovit, tak zřejmě mluvíme o tom,
že osoba je ustanovena do úřadu. |~ story o tom, že premiérka ustanovila do úřadu nějaké nové
ministry bo co :P Takže to co se stalo je, že ty lidi které ustanovila vlastně pomazala. A jejich jména
budou přidaná k seznamu lidí, kteří zastávali ty úřady před nimi. Takže to je ustanovení. Kdykoliv
jste pomazání, ustanoveni zasvěceni, posvěceni, tak v tom okamžiku je vaše jméno také přidáno
na seznam - protože jste ustanovení do úřadu, takže vaše jméno je přidáno jako další do seznamu
lidí, kteří zastávají/li ten úřad. V některých úřadech to není ani tak, že byste někoho nahrazovali, ale
jste jen přidáni k ostatním. | Prozradím vám kam tím mířím. - Když jste se znovuzrodili, tak jste byli
zasvěceni, odděleni od ďábla pro Boha, byli jste zasvěceni Bohu, byli jste posvěceni, odděleni
pro Jeho záměry a ne pro ďáblovy. Byli jste ustanoveni - pomazáni - "synem Božím" (postavení do role
syn Boží) a vaše jméno bylo přidáno do knihy života.

Takže zde vidíme tu samou věc [s pomazáním] - To je nové narození. Víme, že je zde aspekt Ducha
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Svatého v člověku, který jde do člověka a znovustvoří ho při tom novém narození, a že to je práce
Ducha a že to je přebývání Ducha, které "umožňuje" člověku být znovu narozen. Takže je zde aspekt
a "operace" ducha, která způsobuje toto nové narození a způsobuje toto pomazání. Víme, že Duch
Svatý je moc Boží, je vykonavatel Boží moci, {často se o něm mluví jako o pomazání - alespoň v církvi},
ale v Bibli (jak za chvíli uvidíte) je jasný rozdíl mezi tím, co je pomazání a co je Duch Boží - velký rozdíl
- nejsou jedno a to samé. Ale je to Duch Boží, který pomazává, je to Duch Boží, který ustavuje. Je to
přítomnost Ducha, která umožňuje to, abychom byli pomazáni - postavení do pozice syn. {toto je malý
přehled toho o čem budeme dneska mluvit, protože udělám vše pro to, abych změnil vás slovník
(terminologii), protože to je způsob, jak budeme více přesní - když začneme používat správnou
terminologii a pokud ji pak někdo bude používat špatně, budete schopni říct "rozumím, co říkáš, ale to
je špatně řečeno, to slovo které chceš říct je toto.." A oni se otevřou a dají vám šanci, abyste je poučili,
abyste budovali tělo Kristovo. Takže to nemůžete jen tak nechat být, musíte jim pomoct :)}
Uvědomujete si že před 500 lety termín "znovuzrozen" nebyl ani používán? Ježíš ho používal, ale za pár
století vymřel a po tisíc let nebyla ani myšlenka o znovuzrození, dokud to nezačal používat Martin
Luther. | Luther udělal velkou změnu v církevním světě, ale na druhé straně, to co kázal bych si tady
netroufl říkat, alespoň většinu z toho, protože to bylo velice proti židovské. A Hitler použil hodně
z jeho spisů, aby ospravedlnil to co dělal během WWII. A jeho jazyk byl velice nevybíravý a nebylo
to dobře. Ale na druhou stranu měl zajímavé zážitky |~ příběh, jak se mu ukázal ďábel a on po něm
hodil kalmář :) | a podívejte se, co povstalo z jediného písma "Spravedlivý živ bude z víry" - Jen
díky tomu jsme zde dnes my. A přes to jak byl nedokonalý si ho Bůh použil. A snad jsme se poučili
z jeho nedostatků a posunuli se dál. | Bible říká, že cesta spravedlivého je stále jasnější a jasnější až
do úplného dne. Takže bychom měli neustále přečišťovat věci a upřesňovat zlepšovat věci. Není
špatné napravovat věci, ale musí se napravovat v "duchu" lásky. Pokud budete napravovat, vytýkat
(rebuke) , kárat (reprove) ujistěte se, že to děláte se správným motivem, správným způsobem - tj že to
přináší milost tomu dotyčnému a ne odsouzení.

Ex 28 41 ...

Ex 29 7 - pak vezmeš olej k pomazání a pomažeš. - Takže vidíme, že je pomazání, které je fyzické
- které se dělá "pomazávacím" olejem. Za chvíli uvidíme (a pokud jste byli na DHT jste to slyšeli)
a budeme rozlišovat mezi - a zdá se, že jsou nejméně 3 pomazání. Dnes budeme mluvit o třech.

V35.. ... - pomazání je zde spojeno se smířením (atonement) {takže opět trošku předběhneme a toto
pomazání - ustanovení do pozice se děje ve stejnou chvíli, když jsou vaše hříchy smířeny. Víme, že
Ježíš nás usmířil, odpustil nám naše hříchy, takže to bylo vlastně něco víc než jen "smíření"
(atonement) , protože to "smířit" (atone) znamená přikrýt. Naše hříchy nebyly jen přikryty, byly
vykoupeny/zaplaceny, ale v té době (stará smlouva) mohli pouze mluvit o přikrytí, protože nemohli být
vykoupeni krví býků a kozlů. Toto spojuje pomazání se smířením. A víme, že Ježíš zaplatil za naše
hříchy na kříži, ale co se týká vás, vaše hříchy byly odpuštěny ve té chvíli, kdy jste přijali Krista a jeho
odpuštění. Zamyslete se nad tímto principem - něco bylo uděláno před 2000 lety, což je z Boží strany
již uděláno pro vás, ale vy jste to museli uchopit (picked it up) a museli jste věřit tomu, že to co bylo
uděláno před 2000lety má význam/vliv pro vás právě teď. - Mluvíme o znovuzrození - o novém narození,
ale současně to můžeme spojit i s uzdravením. Něco, co se stalo před 2000 léty - Ježíš nesl vaše
choroby a nemoci v jeho ranách na jeho těle. To se stalo před 2000 léty a z Boží strany to je již uděláno
a vše, co musíte udělat když se zde objevíte je to vzít a souhlasit s tím. "Je to uděláno, On nesl, takže já
nemusím". Ty samé slova můžete použít pro nemoc i hřích. Izaiáš 53 to říká "On místo nás. On nesl
naše nepravosti, On za nás - On nesl naše nemoci, choroby. On místo nás - stále dokola - co On
udělal tehdy nás ovlivňuje teď." A když uvidíte uzdravení stejným způsobem, jako vidíte spasení, tak se
pro vás stane snadné přijmout uzdravení kdykoliv a navíc - pokud v tom budete skutečně přebývat
pro vás bude lehké chodit v božském zdraví. - pokud si uvědomíte, že Bůh tě může uzdravit kdykoliv
onemocníte, tak vám může dojít, že Jeho moc je také přítomná, abyste byli neustále zdraví (to keep
U well) . Proč čekat, až budete nemocní abyste byli uzdraveni? Jen zůstaňte v životě (když jste
nemocní, je to absence života - něco se snaží zničit ukrást ti život z tvého těla a do té míry je přítomná
smrt ve tvém životě a v moha případech, pokud to necháš aby to pokračovalo, tak to povede nakonec
k fyzické smrti.) - Takže pokud si uvědomíš, že to je Boží Život (life of God) co přijde a vyžene tu smrt
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a uzdraví tě, tak proč prostě nežít v Božím Životě (life of God) , takže nemoci a choroby se vás
nemůžou ani přidržet (get a hold of U) . K tomu církev potřebuje dospět.

Pereme se uzdravením a to není ani vůbec otázka (that's not even a question) . O co jde je Božské
zdraví - život v přítomnosti a Duchu živého Boha. Život v přítomnosti Ducha života jak je nazván. Toho
máš v sobě - pokud jsi znovuzrozen máš v sobě ducha života - ne ducha smrti, ale ducha života, takže
prostě nech tento život jít ven (life out) . Máš život ve svém duchu - pokud je tvoje tělo nemocné, pořád
máš život ve svém duchu - pokud umřeš na nemoc a jsi znovuzrozený, můžeš zemřít na jakoukoliv
nemoc a stejně budeš s Pánem. Ok? Takže to dokazuje, že nemoc nemá nic do činění s vaším
duchem, že nemoc je z těla. Některé učení učí, že za nemocí je hřích - Pokud by to byla pravda, tak by
to znamenalo, že ti co umřou nemocní jdou do pekla :O "Počkej to je trošku velký skok ne?" Ne to je
pouze duchovní logika. Pokud je to hřích, co způsobí, že onemocníš a hřích tě zabije, pak jsi umřel
ve svých hříších. - A v Jakubovi 5 se říká je-li někdo, ... ať zavolá starší a ti ho pomažou olejem a budou
se modlit modlitbu víry, tak Pán ho pozvedne. A pak je napsáno "a pokud" se dopustil hříchu, budou
mu odpuštěny - není tam napsané, že musí činit pokání. (Jen čtu, co říká Bible - nic nepřidávám ani
neubírám.) Ježíš říká lidem vaše hříchy jsou vám odpuštěny - Říká "Jaký je rozdíl mezi tím, zda říkám
"jsou vám odpuštěny hříchy" a nebo "buďte uzdraveni"? Jediný důvod, proč říkám, že tvoje hříchy jsou
odpuštěny je, abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy. Vraťme se ještě
do Jakuba - je tam napsané, že když je ta osoba uzdravená po modlitbě starších, tak - "a pokud se
dopustil hříchu" - jsou učení, které úplně porušují toto Slovo. Jsou učení, které říkají že pokud jste
nemocní, tak příčina(kořen) toho je vždy hřích. Ne hřích jako princip/podstata/přirozenost - že žijeme
v padlém světě, a samotný princip hříchu je "ve vzduchu", ale říkají, že pokud jste nemocní je nějaký
konkrétní hřích, který jste udělali a to ať hřích z vykonání (commission) nebo hřích z opomenutí
(omission) -- buď jste udělali něco, co jste neměli a nebo jste neudělali něco, co jste měli. - To je
hodně úzké lano, po kterém byste měli jít. "Pokud jste nemocní, tak před tím než můžete být uzdraveni,
tak musíme přijít na ten hřích." - Ale Jakub úplně zničí toto učení. Jakub říká "a pokud se dopustil" - to
znamená, že každá nemoc není způsobena hříchem. Takže lidé, kteří se rozhodli pro toto učení, tak to
je učení ďáblů, není to učení z Boha. Ježíš to nikdy nedělal.

Ježíš řekl, že my reprezentujeme Jeho a budeme dělat to samé, co dělal a větší. Větší věci můžou být
buď větší v počtu a velikosti (a pochybuji, že si někdo myslí toto). Ale větší obzvláště v Ježíšově
případě co se týká nás to znamená, že budeme dělat stejné věci, které dělal On, ale mělo by to být
lehčí. Rozumíte? Nebudete dělat větší ve smyslu "větší nebo lepší" než dělal Ježíš, protože je to Ježíš
ve vás, kdo je dělá - takže jak byste mohli učinit něco většího, když to je stejně On, kdo je dělá? Ale
rozdíl je v tom, že on čelil nepříteli, který byl v plné síle a stejně ještě před tím než ho porazil na kříži
- tak ho stejně pokaždé porazil. Takže on porazil nepřítele v jeho plné moci, v plné síle - Takže my
nemáme žádnou výmluvu, protože nepřítel, kterému čelíme teď my, je úplně zničen, úplně odzbrojen.
Takže není žádný důvod, pro naše selhání. Ježíš ho porazil a pak se otočil a dál nám tu hůl, kterou ho
porazil (zbil). Říká "moje ruka je unavená, teď to dělejte vy :D". Takže teď to je na nás, ale mělo by to
být jednoduché, protože nepřítel je poražen. Problém je, že často věříme lžím, že on je tak mocný.
A přitom on byl (spoiled etc) , odhalen .. poražen, na odiv... . Pokud si to začneme uvědomovat, tak se
náhle všechno změní - protože si uvědomíte, že to je stále Ježíš ve vás, ale nyní čelí poraženému
nepříteli na místo toho mocného. Další lež, kterou nám nepřítel nakecal je, že každá nemoc pochází
z nějakého hříchu. -NE. Jsou 3 způsoby, jak může nemoc přijít.

1) Nehoda - "není to ničí vina" - Jinými slovy lidé nedávají pozor, není to ničí vina (pokud to ovšem není
pro to, že nedáváte pozor :D) Jen říkám, že to není plán nepřítele, není to že by na vás udělal nějakou
léčku. Někdy může připravit nehodu, ale v tom případě by to bylo démonické. {Slyšel jsem příběhy lidí
kteří jeli na zelenou a ten, kdo do nich vrazil, přísahal že on měl zelenou. Nevím co se přesně stalo, ale
vím, že oba nemohli mít zelenou - pokud někde není nějaké selhání - pak by to byla nehoda}

2) Zasívání / sklízení.

3) útoky - nepřítel útočí - nemusíte dělat nic, co by způsobilo že útočí .

add 2) Zasívání / sklízení. Při setbě - sklizni můžete udělat něco, co nemoc způsobí a je několik
způsobů, jak to můžete udělat. Můžete kouřit a dostat rakovinu plic - to je setí/sklizeň. To není Bůh,
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který by vám dal rakovinu a často to není nutně ani ďábel, kdo vám dává rakovinu - děláte si to sami.
"Myslel jsem, že všechna nemoc je z Ďábla?" - To je, vy jste tím co jste dělali oslabili tělo a udělali jste
ho tak slabým, že je náchylné. Každý hřích má v sobě vlastní semeno zkázy/zhouby. Takže já se
nebojím že bych chytnul rakovinu plic, protože nekouřím. Na druhou stranu víme, že pokud jste
v přítomnosti osoby která kouří, tak druhotné kouření je škodlivější, než kdybyste sami kouřili a často
tak zabíjíte svoje blízké a oni zemřou dřív než vy, protože oni dostávají horší kouř než vy. Mohli bychom
s tím pokračovat, ale byl by zde ten aspekt setí a sklizně. Dám vám jiný příklad - Pavel měl sebou
spolupracovníky, kteří se málem upracovali k smrti kvůli evangeliu. Ďábel nepřišel a nepokoušel se je
zabít. Oni pracovali tak těžce, že se vyčerpali. Neustále se hecovali, až vyčerpali svoje těla a potom
byli zanecháni slabí. Pavel říká zanechal jsem "Trofimus?" nemocného - a lidé řeknou "vidíte dokonce
Pavel nedokázal uzdravit lidi". - Najděte si, co znamená slovo "ne mocný" (sick) to neznamená nemoc
nebo chorobu, to znamená slabý. Říká, že "Trofimus" byl tak slabý, že s ním nemohl jít. Proč? Protože
byl unaven/vyčerpán a dokonce jim to říká. Několikrát Pavel mluví o jeho spolupracovnících, které
musel zanechat někde, ale pak nabyli síly a připojili se k němu. Když čtete knihu skutků, tak to vidíte
- někteří lidé odpadli a někteří se přidali.. Někdy odpadli kvůli slabosti - ve smyslu že byli unaveni,
vyčerpání. Pavel říká, že se naučil, jak žít z jeho ducha - "Když jsem slabý, jsem silný". Říká, že
pracoval více než ostatní. Jak to mohl říct? - Zanechával lidi v prachu :D Někteří lidé se unavili "Já
s tebou Pavle prostě neudržím krok, musím si zde dát pauzu a odpočnout." Pavel říká "Dobře, dožeň
mě. Nebudu na tebe čekat, jsem dlužník a někomu něco dlužím, musím tohle k nim dostat." A někteří
ho pak dohnali a připojili se k němu. K některým ale nebyl tak vlídný - třeba o Janu Markovi řekl, že to
je zbabělec "už nechci, aby byl se se mou, běž se svým strýcem - Barnabáš." Ale časem se objevila
milost pro něj a říká "přiveď Marka, protože je užitečný". Někdy můžete být tvrdí, ale zároveň se musíte
naučit, kdy dávat milost. Ale musíte se taky rozhodnout - nebudu kvůli vám zpomalovat. Lidé řeknou
"Ale to je sobecké". Ježíš řekl "a cestou nikoho ani nezdravte". Toto evangelium je tak důležité, že
nezpomalujeme a nečekáme na lidi, pokračujeme. Spousta z vás se vrací do vaší církve, aby ji zkusili
změnit. "Jsem tam abych je změnil". To ale není nutně vždy správné. V mnoha případech to skončí tak,
že změní oni vás. Často skončíte tak, že se vyčerpáváte a vzdáváte až do bodu, kdy se vzdáte úplně
a přestanete se pohybovat vpřed. Je skvělá věc, že máme CDčka DVDčka, můžete je rozdávat
a pokračovat v pohybu. Nemusíte čekat. Předejte to a běžte dál. Jsou lidé, kteří umírají a potřebují tuto
zprávu - venku jsou lidé, kteří chtějí pomoc a vy nemusíte ztrácet čas s lidmi, kteří pomoc nechtějí.
Tohle je prostá pravda.

Exodus 29 V36 ... - opět nezapomeňte to spojení s pomazáním při novém narození...

.. - dvakrát je zde pomazání spojeno se smířením a očištěním a posvěcením..

.. - a cokoliv se dotkne oltáře bude svaté. - všimněte si - zde neprojevuje žádná síla. Neříká se zde
"kdokoliv by se dotkl oltáře bude uzdraven". Ale je zde aspekt toho, že oltář je oddělen, pomazán
- ustanoven pro něco. Je oddělený, posvěcený, učiněn svatým. A teď další věc, kterou křesťané
potřebují pojmout - všimněte si - když je oltář učiněn svatým, cokoliv se ho dotkne je učiněno svatým.
Neříká se zde, že pokud se ho dotknete, tak ho znečistíte. Neříká se zde, že pokud se něco
porušeného dotkne oltáře, tak bude také porušený, ale pokud se něco nečistého dotkne oltáře, stane
se to svatým. To znamená, že svatý, svatost a pomazání je silnější než porušení/znečištění.
Potřebujeme zabít tu věc s tím "Nemůžu jít do světa. Nechci být s hříšníky, jejich hřích by na mě mohl
skočit". - Vy potřebujete být s hříšníky. Nemluvím o tom, abyste šli a dělali to, co oni dělají, ale
potřebujete být s nimi, aby něco z vaší svatosti mohlo skočit na ně... Potřebujete být světlo. Nedáte
spoustu žárovek do jedné místnosti a nebudete tam sedět a říkat podívejte se jak jasně svítíme. Ne,
vezmete žárovky a rozptýlíte je do temnoty, aby už nebyla žádná temnota. Světlo vytlačí temnotu - vy
jste světlo světa. Ježíš sám říká, že nepostavíte světlo pod "přikrývku" nazvanou církev. Světlo se musí
šířit do světa a být ta církev.

Pojďme dál.

Ve Starém zákoně je slovo "pomazaný" podle Strong's Concordance č. 4886 (anointed) hebrejsky
mashach [ חַׁשָמ ] a odtud máme slovo mesiáš. Ježíš byl ten pomazaný - byl nazván Mesiáš, což byl
úřad. Úřad, který bude zastávat pouze jediná osoba v historii (ever) . A On byl ten pomazaný.
Pomazání z něj dělalo Mesiáše. Znovu zde dokazuji - potřebujeme zabít tu myšlenku "toto je moje
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pomazání, toto je tvoje pomazání" - je pouze jeden pomazaný a to je Ježíš. Vy jste v Něm, takže to
pomazání, které je ve vás je Jeho. Nemáte své vlastní pomazání, je to Jeho pomazání, On je ten
pomazaný. Vy jste z toho pomazaného - odtud je výraz křesťané - pomazaní - technicky
"z pomazaného". Nebyli sami pomazáni v tom slova smyslu, byli z toho pomazaného - protože byli
v tom pomazaném, tak byli pomazáni. Takže my děláme chybu, když říkáme "Ó toto je jeho pomazání
a je to úžasné, ale vaše pomazání je jinde a není až tak úžasné" - a podporujeme tyhle věci a myslíme
si, že toto pomazání je jiné. Není, je pouze jedno pomazání - to je to pomazání "být odděleni, abyste
byli postaveni do úřadu". To důvod proč Ježíš byl Syn. On byl pomazán jako Syn. Bůh říká "dnešní den
jsem tě zplodil" a David píše v žalmech "kterému z andělů kdy řekl Ty jsi můj Syn". Být Syn to je
ustanovení - to je pomazání. Být pomazán je být syn. Pokud jsi syn, jsi pomazaný. Byl jsi pomazán
za syna, ustanoven synem, byl jsi postaven, posvěcen, vysvěcen, oddělen a ustanoven do úřadu,
pozice syna. Chápete? Ne ustanovení a nebo pomazání jako "Já mám uzdravující pomazání" - to
v Bibli nikde není. To je jen "církevní" mluva(povídání). "Já mám pomazání evangelisty" - NE, můžete
mít povolání k evangelizaci - to jsou různá povolání - byla vám dána služba smíření. Každá z této
pětinásobné služby, jak je nazýváme, je pouze vyjádřením projevu Ducha (stejně jako každý z 9ti darů
Ducha). Každá z těchto pěti služeb je vyjádřením Ducha skrze Ježíše skrze vás - řeknu to takhle
- Ježíše skrze vás. Ježíš byl apoštol, prorok evangelista, pastýř, učitel - byl všechny ty věci. A každý
věřící má do určité míry každou z těch 5ti služeb fungující ve svém životě. To nedělá ze všech věřících
apoštoly, ale každý věřící má ve svém životě apoštolskou stránku (apostolic aspect) . - Co je ta
apoštolská stránka? - Apoštol je "ten, který je poslán s poselstvím, který má stejnou autoritu jako ten
který ho poslal". A co vám On řekl? - "Běžte v mém jménu do celého světa a učte je dělat všechno, co
jsem učil vás." - Co to je? - To je apoštolská mise. "Poslán se zprávou a který má stejnou autoritu jako
ten který ho poslal". Ale ta autorita, ve které ta osoba chodí, není jejich vlastní, je to autorita toho který
je poslal.}

{Policista může mít jméno John Doe, ale když je tam venku v uniformě a zvedne ruku, tak neříká stůjte
jménem John Doe, to byste ho přejeli, protože vám jméno John Doe nic neříká. Ale když má v ruce
odznak a pistoli, tak říká stůjte jménem "zákona", protože tam není ve své autoritě, ale v autoritě
zákona - zákon ho zaštiťuje, zákon mu dal ten odznak. A pokud poznáte ten odznak, tak zastavíte, ale
pokud nerozpoznáme (nebudeme reagovat) na autoritu, tak poznáme schopnost (ability) , poznáte tu
pistolí. A zákon mu dává právo (autoritu) použít tu schopnost, aby vynutil vůli toho (národa, vlády), koho
reprezentuje.} Izaiáš říká "a vláda bude na jeho bedrech". (Izaiáš 9:6) Ježíš má veškerou autoritu
království za sebou a říká nám - jděte v mém jménu.. když se budou ptát kdo vás posílá, řekněte že Já.
A nepoužívejte svoje jméno, to je nic, používejte moje jméno. Běžte do svého města a zeptejte se
- vaše jméno je bláto, není k ničemu dobré. Oni si stále pamatuji vaše jméno, když jste byli v těle, takže
nepoužívejte svoje jméno, používejte moje jméno.

Proto první věc, kterou obvykle říkám lidem když někam přijedu - možná jste zde kvůli jménu JGL, ano
jsem overseer JGLM, ale nikdy nikam nejdu, abych reprezentoval JGL, reprezentuji zde Ježíše Krista.
JGL nevisel na kříži pro vás nebo pro mě, nesnášel bití abych byli jeho ranami uzdravení.. Byl to Ježíš.
Není to nikdy ve jménu JGL, není to ani ve jménu Curry Blake .. Nikdy mě neuslyšíte, že bych ho říkal
když se za vás modlím. Je to Jméno Ježíš a to co On udělal a máme plnou autoritu království Božího
za tím jménem, a v Něm je všechna moc, která je potřeba, aby člověk mohl být osvobozen (set free) .
Jak jsme už říkali - jediná zábrana aby člověk mohl být uzdraven je fakt, že věříte že jsou nějaké
překážky k uzdravení. A když se rozhodnete, že nejsou žádné překážky k tomu, aby lidé byli uzdravení,
tak začnete vidět uzdravení. {Ale pokud si myslíte, že jsou překážky - jak jsme říkali už včera - jakmile
uděláte výjimku, tak z výjimky se stane pravidlo.. Pokud se rozhodnete, že to je překážka, tak všechno
pak bude spadat do této kategorie odteď a vždy se vám to bude připomínat, proč to tak je.}

Vraťme se k tomu pomazání - to hebr. slovo machsach znamená pomazat a tím posvětit/zasvětit.
Znamená to oddělit pro službu, nemá to nic do činění se silou. [viz ta exodus]

Použiji ještě jiné slovo - v novém zákoně:

2 Petr 1:10

(Therefore brethren, give diligence all the more to make your calling and election sure, for if ye
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do these things ye shall never fall)

Marek 13:20

(And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved; but for the
elect's sake, whom He hath chosen, He hath shortened the days.)

-- vidíte - ti zvolení (jako do funkce). My to někdy čteme jako vybraní, pár speciálních, ale o tom to
nemluví. Mluví to o zvolených (elect) . Když jste zvoleni co to znamená? - Jste postaveni do úřadu
(apointed) . Když nějaký vládní představitel je zvolen, tak je vlastně ustanoven lidmi do úřadu. Takže
zvolení jsou jednoduše lidé oddělení, vybraní (pokud chcete použít ten termín), aby byli dosazeni
do funkce. Jakého úřadu? - Synovství. Proto byl Ježíš nazván prvorozeným z mnoha bratří. Můžu tady
být celý den a citovat vám písma, které to vše spojují dohromady. A viděli byste, že terminologie kterou
používám, je úplně přesná. || Proč na to pořád narážím? Protože chci, abyste si uvědomili, že
v momentě kdy jste se znovuzrodili jste byli pomazáni. V momentě, kdy jste se znovu narodili, jste byli
oddělení pro úřad, který se nazývá synovství. Byli jste zasvěceni, posvěcení, oddělení, dáni do pozice
a to pomazání nemá nic do činění se silou (power) . Ale ten, kdo byl pomazán, ustanoven, posvěcen,
oddělen zasvěcen do pozice syna, může použít víru k dosaženi vůle (will) království. Víra směruje sílu
(power) , víra není síla, ale směruje sílu.

Děje se zde celý proces - Ježíš povolal učedníky a mluvil o věcech a pak je poslal, aby šli
a uzdravovali nemocné a oni šli a uzdravovali nemocné a vyháněli démony. A v té době ani neměli
Ducha, protože ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl obětován. Takže museli operovat čistě vírou
pod delegovanou autoritou, kdy Ježíš jim řekl ať jdou - takže oni si řekli - On nám řekl ať jdeme, tak
jdeme. Ale vidíte? - my můžeme jít ještě dál. Když učedníci se pak později vrátili, tak říkali "pane
i démoni se nám poddávají ve tvém jménu". Ježíš jim ale řekl "z toho se neraduje ale raději z toho, že
vaše jména jsou zapsána v nebesích. To je více důležité." Pak říkají o tom člověku, který tam vymítal
démony ve tvém jménu, ale my jsme ho zastavili protože nebyl s námi (Marek 9:38 Lukáš 9:49).
Vidíte? - byl tam někdo, kdo to dělal aniž by měl poslání od Ježíše aby to dělal. On prostě uslyšel,
uvěřil a měl víru v Ježíšovo jméno že to bude fungovat a šel a dělal to a fungovalo to - nebyl ani vyslán
(comission) . Ježíš mu ani neřekl běž a dělej to. Přemýšlejte o tom. Ďáblové slyší na jméno Ježíš
i když ta osoba nebyla znovuzrozená. Nikdo ještě nebyl znovuzrozen, Ježíš ještě neprolil svoji krev.
Proč to nefungovalo sedmi synům Skévy? Protože oni neměli víru ve jméno Ježíš - oni ho jen používali
- říkali "přikazujeme ti, abys šel ve jménu Ježíše kterého Pavel káže". - Oni neměli víru v to jméno.
A démon říká o Pavlovi vím, Ježíše znám a kdo jste vy a zmocnil se jich - ale to se nestalo tamtomu
týpkovi..

Na jiném místě Ježíš říká (Mat 7:23, Luk 13:27) budou lidé, kteří ke mně přijdou a budou říkat "nedělali
jsme snad mocné činy ve tvém jménu?" A Ježíš řekne "nikdy jsem vás neznal". Tohle by mohl říct
o tom člověku co to tam dělal. Nebyl ani znovuzrozen, ale dělal to - mohl by stát před Ježíšem a říct
dělal jsem to ve tvém jménu. Ježíš dokonce řekl učedníkům, aby ho nezastavovali, ať ho nechají, aby to
dělal. Proč? V té chvíli se ani nemohl znovuzrodit, ale potom mohl a snad to i udělal. To nevíme..

Lidé se dívají na učedníky a říkají "ano Bůh si je vybral, byli speciální, podívejte se na jejich jména"
- a jeden z nich byl Jidáš :O - toho nikdo nechce používat jako příklad. Nebo říkají = "Bůh pomazal tyto
lidi a ustanovil (vysvětil) tyto lidi skrze Ježíše, takže musíme být vysvěceni, abychom to mohli dělat.."
Opravdu? "Ano, pro to jsou zapsána jejich jména, protože tihle jsou speciální lidé.." Opravdu?
vyjmenujte těch 70 :O Jejich jména neznáte a oni dělali to samé co 12.. Takže to dokazuje, že Bůh
nezadržuje a nedává pouze speciálním lidem, jejichž jména zapisuje a všichni je znají.. Víme, že tam
byl jeden, který to dělal v Ježíšově jménu a ani jeho jméno neznáme. Takže Bůh nepotvrzoval 12
učedníků, že jsou nějací speciální, On potvrzoval Slovo. Slovo potvrzoval následováním znamení.
Nepotvrzoval apoštoly ale Slovo. Být apoštol vám nedává žádný extra benefit, pořád musíte být věřící.
Může vám to dát větší autoritu ve smyslu v církvi. Určitě vám to dá extra zodpovědnost, ale nedá vám
to žádnou extra sílu. To že jste nazváni apoštolem vám nedá žádnou extra sílu - že byste řekli "Buď
uzdraven" a bum a bylo by to. Stejně musíte používat víru. Každý, kdo slouží uzdravením musí věřit.
Lidé říkají "kdybych měl dar uzdravování tak ..." - ne stejně musíte věřit. Stejně musíte dary operovat
vírou, protože pokud to neděláme vírou děláme to hříchem. Co není z víry je hřích. Stejně musíte chodit
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vírou. Takže zde není žádná zkrátka, pokud zkoušíte nějakou najít, žádná není - musíte věřit. {jak je
vidět tak to nestihneme v jedné lekci, ale už máme skoro polovinu za sebou, takže to dokončíme
v příští lekci.}
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Lekce 12
Mluvili jsme o nehodách, setí a sklizni a třetí je útok nepřítele. - Nepřítel prostě zaútočí - nemusíte dělat
nic, co by způsobilo, že zaútočí.

Mnohokrát se v církví setkáme s hláškou "musíme dělat něco dobře, protože nepřítel na nás útočí"
Přestaňte používat ďábla jako ukazatel, jak moc toho děláte pro Boha. Každý kult říká stejnou věc.
Jsme pronásledování - Ježíš říkal, že budeme pronásledovaní. Jsme už pronásledovaní, takže musíme
mít pravdu. Nemůžete používat negativní věc jako důkaz pozitivní. Ďábel může prostě zaútočit a přijít
s věcmi. Lidé říkají a co generační věci? Musíme rozlišit mezi tím, co církev nazývá generační a tím, co
věda nazývá generační. Protože generační pro vědu znamená genetický. A mluvíme o genetickém
selhání v nějakém smyslu. Takže genetické "selhání" nejsou následkem něčeho, čemu se říká
"generační hřích", ale je to kvůli tomu, že svět je ve stavu úpadku. | jedna z věcí, která mě udivuje
- zhruba stovky let lidé rozumí Newtonovým zákonům termodynamiky. [Druhý zákon
termodynamiky Newtona říká, že vše má tendenci k úpadku (ne k pozvednutí). A stejně se snaží
prosazovat evoluci. Evoluce je ale popřením druhého zákona termodynamiky, protože hlásá, že vše
se "zlepšuje". Fakt je, že dokonce naše smrtelná těla to dokazují. | Časem se naše těla rozpadají.
V genetice se může stát, že lidí žijící v určité oblasti určitým způsobem mají určité změny, které můžou
způsobit určité slabosti v lidském těle a umožnit nepříteli, aby pak přišel a zneužíval ten genetický
problém. Časem se stane že tito lidé jsou pak k tomuto náchylnější.. - Tohle by asi bylo blíž ke
generačnímu prokletí než to, co církev nazývá generační kletba. V církvi se o tom mluví jako o hříchu,
který někdo spáchal.. Běžte a přečtete si to: (probírá se to v DHT, takže se tím nebudeme teď zabývat)
Ezechiel 18 To úplně vysvětluje. - Každá duše je zodpovědná sama za sebe. || - tohle se v knihách
nedočtete, protože by nebyl důvod, abyste ty knihy četli. Fakt je, že Ježíš byl učiněn prokletím za nás.
Pokud jsme v Něm, tak v Něm není žádné prokletí. Nepřítel může zkusit zaútočit, ale není žádné
prokletí, kterým bychom se museli zabývat. Základní "pravidlo" Nového zákona (závěti) je, že v tom
okamžiku kdy jste znovuzrozeni, naše vazby s lidskostí jsou do značně míry přerušené. Co tím myslím
je, že od té chvíle jste synové Boží, ne synové lidí. Pokud byste chtěli dělat svůj rodokmen, tak jde zpět
pouze jednu generaci a to je k Ježíši. A v Něm jsou jen požehnání a žádné prokletí. Takže pokud
chceme mluvit o generačním čemkoliv, pak můžeme mluvit jedině o generačních požehnáních :) O tom
mluvil Pavel Ef 1 3 - byli jste požehnáni veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu.
Ale jak to, že když jsem zlomil to generační prokletí, tak se stalo toto? To pomohlo tomu? - Protože jsi
věřil, že se to stane a dostaneš to čemu věříš. Byl jsi tomu tak naučen a špatné na tom je, že znáš
tamty knihy, ale neznáš tuto Knihu [Bible].. Pokud bys znal tuto Knihu dobře, nebyl bys oklamán. Dělal
jsem manuál k Novému člověku a plánoval jsem ho používat (měl 93 stran), ale když jsem to dal
dohromady, uvědomil jsem si, že to je jen Písmo - nepotřebuji dělat další knihu z Písma, která by vás
zdržovala od Písma a nutila vás ji číst. Takže když lidé chtějí - pošli nám ten manuál, říkám ne - proč?
protože BIBLE je váš manuál (příručka). Snažím se vás dostat zpátky do Písma a ne do nějaké jiné
knihy. Neříkám, že není potřeba číst knihy, ale čím víc vás nasměrují zpět k této Knize tím líp pro vás.
Pokud bych se snažil na vás vydělat peníze, tak udělám manuál a pošlu vám ho. Bylo by to dobré,
protože byste měli něco, do čeho se můžete podívat, ale měli byste tendenci číst jen některé verše
a nešli byste do Písma, kde toho je mnohem víc a vezme vás to na jiná místa. || Určitě by to bylo lepší
pro moje bankovní konto, ale takhle to je lepší pro Boží království. Takže to je důvod, proč děláme toto
(školení.) || Určitě to někdy vydáme online, ale neberte to nikdy jako Písmo (nebo místo Písma). Jsou
to výtahy z Bible - vždy to berte jen jako ukazatel a běžte do Bible.

Ex 30 25 ... - čemu se zde dostává pomazání? Všechny nádoby svatostánku (tabernacle) -- všechny
jsou pomazány, ale není jim dána žádná nadpřirozená síla/schopnost. Co se s nimi děje? Jsou
odděleny, posvěceny, jsou ustanoveny pro úřad ve svatostánku, "který" je odděluje pouze pro svaté
použití - Tak to je nové narození. :O

.... a cokoliv by se jich dotklo bude svaté ... A pomaž Árona a jeho syny - pomazání je posvěcení
oddělení, ustanovení pro úřad.. Nesouvisí se silou, ale s pozicí.

Gal 3 až 4 - dokud je dědic dítětem, tak se neliší ničím od služebníka, musí mu být říkáno, co má dělat,
nemá žádnou skutečnou autoritu, musí mu být říkáno co jak a kdy má dělat. To je místo, kde církev žije
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- naneštěstí :(Ale říká to, že když dospěje.. | Dokud je dítě, tak i když je pán všeho, tak se ničím neliší.
Když se narodí dítě do nějaké bohaté rodiny, tak i když jednou zdědí všechno, tak musí mít
vychovatele.. |.. Tzn říká dospějte :) Zjistěte kdo jste a co máte. Dokud budete děti, tak vám bude
říkáno, co máte dělat, budete v poddanství pod principy (elements) tohoto světa (Gal 4:3) Dokud
nezjistíte, kdo jste, tak ekonomický systém tohoto světa vám bude říkat, co si můžete koupit, co si
nemůžete koupit, co můžete mít, jaký bude váš příjem. Ale jak rostete, tak si uvědomíte, že vaše
potřeby nejsou naplňovány podle ekonomiky tohoto světa - Bůh naplňuje moje potřeby podle svého
bohatství v Kristu Ježíši. Takže ať se ve světě děje cokoliv, neovlivní to můj styl života. Boží království
ovlivňuje můj život. Když si to začneme uvědomovat a budeme se rozhodovat tomu věřit, tak se
všechno kolem vašeho života stabilizuje a budou se dít věci, ale nedotknou se vás. |~ Bůh vám řekne
nakup tyhle akcie a pak řekne teď je prodej. Prodáš a další den se propadnou a ty nepřijdeš ani
o cent. - to Bůh udělal s Josefem než přišel hlad. Bůh by z tebe udělal dobrého podnikatele - dokud
budujete Království a ne říši pro sebe. (as long as ure kingdom minded and not empire minded) |
Klíč je, že musíte vyrůst. Zde vidíme, že pomazání znamená pozici, ne sílu. Podíváme se na to, odkud
přichází síla (power) [power je schopnost (síla)!!!!]

V 31 , 32 , ... - takže v tom pokračuje a dokonce říká, že to nevyleje na tělo, ale že to musí být oddělené
pro lidí, kteří budou odděleni pro postavení v tom úřadu, takže to mluví o duchovním aspektu - fyzická
reprezentace duchovního pomazání (vzpomeňte si že jsem mluvili o 3 typech pomazání)

EX 40 9 ... a umyj je vodou {Pokud znáte jazyk KJV tak v Nové Smlouvě - jsme umyti obmytím vody
slova} a dáš na Árona "roucho" a pomažeš ho a posvětíš, aby mi sloužil v kněžském úřadu. {dá roucho
Áronovi - obdobně Nová Smlouva - marnotratný syn - když vše promrhá a vrací se k otci. Otec ho vidí
z dálky a říká vezměte roucho a oblečte ho, dejte mu prsten - Syn, který byl mrtvý, je nyní živý a je
zpátky s námi. Vzpomeňte si - staršímu se to nelíbilo - proč se ti to nelíbí? Proč se zlobíš, že jsem ti
neudělal hostinu? Všechno toto bylo i tvoje po celou dobu. Vidíte ten rozdíl? To je to, co dělá spousta
křesťanů - někdo přijde, je zachráněn a jak jsou spasení, tak jsou vzápětí uzdraveni a někteří říkají "to
není fér já se snažím být uzdraven už 3 roky a tenhle - třeba to byl křesťan, který odpadl do světa vrátil
se a Bůh ho uzdravil, to není správné".. Radši si dejte pozor ať nemáte syndrom "velkého bratra" :D
- Tady opět vidíme, že to není Bůh, kdo by něco zadržoval - mohl to mít celou tu dobu. Uzdravení je
dětský chléb - "chléb náš vezdejší dejž nám dnes" - Každý den život a uzdravení je vaše. Dnes je den
spasení, den uzdravení, osvobození, zaopatření. Bůh to už všechno učinil dostupné, jen říká co chceš?
Rozhodní se - to je chvíle, kdy to máš. Takže v určité chvíli (point) se musíš rozhodnout, kdy to chceš,
protože to je již připravené.}

Opět si všimněte: Pomazal ty věci a pak pomazal Árona a syny a opět to bylo pomazání/postavení
do pozice, aby mu mohli sloužit jako kněží. - Co se stalo, když jste se znovuzrodili FUJ (byli znovu
narození)? Jste učiněni králi a kněžími vašemu Bohu. Takže jste pomazáni - ustanoveni jako Král
a jako Kněz. Je napsáno že Ježíš je Král králů a Pán pánů. Takže jsme pánové, nad kterými on je Pán
a králové, nad kterými on je Král. A kde je to že jsme králové? Je napsané, že takový jaký je On jsme
i my - Je Král? Proto jsme taky králové, protože on je Král. Jak to? Protože my jsme spoludědicové
(joint heirs) ! Všechno co má, máme i my. Uvědomujete si, že pouze cituji Písmo? A vidíte, jak to vše
zapadá. Když to začnete vidět.. musíte na chvíli (doufejme, že na déle) zapomenout na sebe a udělejte
ten krok (vstupte) do toho, kým vás Bůh udělal. A jakmile se tam dostanete, začněte se tak chovat.
A nepřestávejte tak jednat, dokud to není úplně jednoduché zapomenout sebe a od toho budete žít
jako Ježíš a mluvit jako Ježíš, a pak naštvete náboženské lidi jako Ježíš. {Proč je naštvete? "Protože
se za to ani nemodlíte.." - ale já už znám Boží vůli ohledně "toho" A teď prosazuji Jeho vůli (Tvoje vůle
buď jako na nebi i na zemi) co svážete na zemi bude svázáno i na nebi... Chcete o tom s Bohem
mluvit? Běžte a mluvte, já zatím budu zaměstnán děláním Otcových záležitostí (bussiness).
*Nepotřebuji s Ním o tom mluvit. Pokud s Ním budu chtít mluvit, bude to sdílení *(fellowship) , ne že
budu zkoušet něco zjistit/dostat. Obzvláště věci, které už dávno řekl.}

Podíváme se na další

1 Sam 15 1 ... - říká: Bůh mě poslal, abych tě pomazal za krále {abys byl král} (ne pomazal mocí, že
bude dělat zázraky). {když v Anglii někoho povyšují do rytířského stavu, tak než ta osoba poklekne, tak
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je to někdo jiný, než když pak vstane - proč? protože byli pomazáni - pasováni na rytíře. Obvykle je
garantovaná autorita, když jste pomazáni, ale není tam žádná síla - nadpřirozená síla, kterou byste
získali. Takže zase vidíme, že pomazání je postavení do pozice. ||}

1 Samuel 10 ... - Samuel vylil olej na Saulovu hlavu a říká "Nepomazávám tě snad pro to, že Bůh tě už
pomazal (ustanovil), abys byl vůdce (captain) nad Jeho dědictvím (over his inheritance) ?" Všimněte
si "protože" a minulý čas - Bůh pomazal - Bůh ho již pomazal. Všimněte si - nepomazal ho, aby měl
nějaké zvláštní schopnosti, aby dělal zázraky, ale pomazal ho za krále - pomazal ho do pozice.
Poznačte si to slovo, protože to ještě několikrát uslyšíte. Říká - není to, že tě mažu olejem pro to, že
Bůh již něco udělal? - Takže první pomazání, které vidíme je fyzické, ale to není první pomazání, které
se stalo - to co dělá je už druhé pomazání, protože první pomazání bylo, když "Bůh tě pomazal, abys
byl vedoucí". Jinými slovy - důvod proč dělám toto pomazání je z poznání toho pomazání, které Bůh již
udělal. Takže to fyzické pomazání olejem by bylo podobné tomu, kdybychom my ustanovovali někoho
do nějaké pozice. Není to tak, že ustanovíme nějaké lidi, když vidíme že Bůh jedná v jejich životech
- rozpoznáváme Boží povolání nad jejich životy a to, co ve skutečnosti děláme je, že je oddělujeme
a ustanovujeme jako oficiální (vysvěcené) služebníky - Jinými slovy - jste jiní, než jste byli předtím - teď
máte zodpovědnost, teď jste postaveni do vedoucí pozice a máte zodpovědnost pomáhat, dohlížet
a vést (lead and guide) tělo Kristovo. Takže to "ordinování" je vlastně druh pomazání - není to tak?
A ustanovujeme je do pozice, do které rozeznáváme, že Bůh je už vysvětil (ordain) a ustanovil.

Nyní sledujte, co se stane - to je ta ohromující :P část.

Sam ... Samuel prorokuje a říká Saulovi, co se stane ten den. ... mluví o celkem velké době {Samuel
byl "vidící prorok" (see prophet) -- říkal co vidí. Samuel prorokuje, že mu proroci budou prorokovat :)} ||
V7 A Duch Boží na tebe přijde :O - Všimněte si - to je na konci dne, mezitím se staly všechny věci
o kterých mluví. První, co se stane - že ho Samuel pomaže, pak se stanou ty všechny věci a nakonec
na něj přijde Duch Boží.

Co to znamená? Znamená to, že to pomazání není kvůli síle/moci - je jen o pozici. My říkáme jsem
pomazaný, protože Duch Boží je nademnou, ale to zde nečteme. Pojďme do Luk 4 1 - "není to proto"
- vidíte to slovo "proto"? - aby to bylo "proto", muselo být něco předtím, aby to mohlo být proto. To
"proto" spojuje dvě části dohromady - to co bylo a to co je. Luk 4 16 ... Ježíš cituje (Iz 61 1-2). Sledujte
- nečtete to způsobem, jakým jste to vždy četli - Byli jste naučeni to číst špatně. Garantuji, že ve většině
případů :) Čtěme to, co to opravdu říká: Duch Boží je nademnou (na mně) {neříká toto i v Samuelovi?
- byl pomazán prvně a na konci dne na něj přišel Duch Boží. Takže teď se na to díváme jako by
opačně} Říká: Duch Boží je nademnou (na mně) PROTOŽE {Samuel říká, že to dělá protože už se to
stalo - Bůh ho již pomazal} mě pomazal (min čas!). Proč je Duch Boží nad Ním? Protože ho Bůh již
předtím pomazal. Takže jsem vám teď v 1 Samuelovi 10 ukázal, že prvně přijde pomazání a potom
Duch Boží - to se stalo Saulovi. Zde je to také. To, že Duch Boží je nad tebou a to pomazání, není
jedna a tatáž věc. Ani nemůže, jinak by Ježíš říkal zbytečný (nepotřebný) výrok. Říkal by Duch Boží je
nademnou protože je nademnou. Takže to nemůže být stejná věc. Pokud je jedno kvůli druhému, tak ty
dvě věci musejí být různé. Ale v církvi říkáme "jsem pomazaný" {pokud jste byli na DHT, tak jste slyšeli
výraz "opačná církev "- jak v církvi děláme všechno opačně. Říkám lidem - pokud chcete vidět
uzdravení, vezměte co vám říkali v církvi a dělejte přesný opak a bude to blíž k tomu co říká Bible,
protože děláme všechno opačně, učíme všechno opačně. To je to, co jsme udělali - obzvláště s tímto.}

Říkáme "Jsem pomazaný, protože Duch Boží je nademnou" Ale to slovo to neříká takhle. - Říkal jsem
vám, že jste byli naučení to tak číst. {Je zajímavé, jak jsme byli naučení to číst a věřit tomu tím
způsobem, takže když to čteme, tak naše mysl to automaticky přehazuje :O a začali jsme věřit tomu,
že být pomazaní a že je na nás Duch je to samé (což jsem již dokázal, že nemůže být) a budete si
myslet, že jste pomazaní a budete se dívat na pomazání jako na nějakou omezenou dobu, kdy je Duch
na vás - ale tak to není.} Jste pomazáni a postaveni do synovství a kvůli tomu Duch Boží přijde na vás.
Takže nejste pomazaní protože Duch je na vás, ale Duch je na vás, protože jste pomazaní. Hned to
dokážu. Gal 4 [škoda, že nemáme čas přečíst celou kap 3 a 4 i 2:20 - jsem ukřižován s Kristem
a nežiji již já.. a ten život, který žiji teď v těle žiji vírou v Syna Božího, který mě miloval a dál sám sebe
za/pro mě {to je verš, který mluví o velké záměně/náhradě - alespoň jeden z nich} ... Pak pokračuje
a říká Galatským jak můžou být tak nerozumní (pošetilí), že se snaží dokončit tělem to, co započali
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duchem? Co je uděláno v duchu, tak nejde dokončit děláním v těle. Tělo pokud něco, tak to jen
zkomplikuje, nedokončí to}

Na konci kapitoly 3 23 - (přečtete si to celé, nečtete to nábožensky - verš po verši si to rozeberte,
věnujte se každému verši) {jeden náš přítel se dostal k nějakým naším materiálům a udělal z toho knihu
"Myslíte si, že vaše mysl je obnovena?" (So U think your mind is renewed?) a zabývá se tam hodně
body, kterým se věnujeme na DHT a na začátku knihy nám děkuje a říká tam, že jsme ho naučili dvě
důležité věci, dvě nejdůležitější, které se vůbec naučil a jedna z nich je "číst každé slovo v Bibli a číst
ho pomalu" - přemýšlejte o tom - říkáte si, že to není nic zvláštního - ale je - měli byste číst každé slovo
v Bibli, dívat se na každé slovo a číst to pomalu, slovo za slovem. Ne se tím jen pročítat. A ta druhá věc
je "pochybovat" (pochybovat vyslýchat dotazovat se zpovídat vyptávat se zkoušet) o všem
kromě Ježíše.}

V 23 - než přišla víra, byli jsme drženi pod zákonem, byli jsme drženi (střeženi) {(shut up) je biblické
slovo takže ho můžete používat :lol:} pro víru, která se měla potom ukázat, ...

V 26 Skrze víru jste všichni Božími syny v Kristu Ježíši. - Pokud nemáte víru v Krista, nejste Boží dítě.
Všechny učení o universálním bratrstvu lidství (lidí) jsou lži. Jsou 2 rodiny na této zemi - Děti Boha
a děti ďábla a vy nejste nějaký sirotek mezi tím... Buď jste a nebo nejste.

V 27 Všichni, kteří jste pokřtěni do Krista jste přece oblékli Krista. - důvod proč náš život je skryt
v Kristu, my jsme ho oblékli a teď jsme v Něm.

V 28 Není už ani Žid ani Řek, ani muž ani žena. {Všimněte si - to je ten samý Pavel, který píše "že
nestrpí, aby žena učila". Hodně toho tehdy byla záležitost kultury a proto je potřeba se tam podívat
a zjistit, proč to říkal. A to bylo proto, že tam seděli hádali se a pak se rozdělili a muži a ženy seděli
odděleně, a "ať žena pokud se chce něco naučit se ptá manžela doma" říkal proto, že na sebe volali
z různých konců místnosti - je to, co říká pravda? :D (yea , just shut up and listen)}

V 29 pokud patříte Kristu, pak jste símě Abrahamovo (abyste věděli - přečtete si 3 kapitolu
do poloviny) {Zaslíbení bylo dáno ne všem potomkům Abrahamovým, ale Ježíšovi - proto říká, že praví
"židé" jsou ti, co jsou obřezání obřízkou srdce ne těla.} a tudíž dědicové podle zaslíbení {později dnes
se podíváme na to, co to zaslíbení bylo a je to dost husté (mluvili jsme o tom už včera)} Ale teď v kap.
4 - Pavel nenapsal kapitola 4, nenapsal 1 verš 1 = nerozdělil to.

Gal 4 1 - Jste v Kristu? Ano . Takže jste símě Abrahamovo?Jste dědicové Abrahama? Zde říká dědic,
takže mluví o vás. Takže pokud ty jsi (dědic) nedospělý - ničím se neliší od služebníka přestože on
(dědic) je pánem všeho. Počkej, Ježíš je pánem všeho - přestaňte rozdělovat to, co Bůh spojil
dohromady. - Ten, kdo se připojuje k Pánu, je s Ním jeden duch. Jsme spoludědicové s Ním. Pokud
On je Pán všeho, i ty jsi pán všeho. Proto říkám, že pokud Ježíš má všechnu autoritu, ty máš všechnu
autoritu, ale není to tvoje autorita, a ty v ní nechodíš pro to, co děláš nebo neděláš, nebo
kvůli čemukoliv jinému , ale chodíš v Jeho autoritě pro to, co On udělal. Dostaň sebe ze své mysli.

Gal 4 V 3 - dokud jsi dítě, budeš pod otroctvím (poddanstvím) principů tohoto světa. Jak jde svět, ty
půjdeš s ním - dokud jsi dítě, dokud jsi tělesný, dokud si novorozeně v Kristu, ale když začneš růst,
najednou nejsi pod principy tohoto světa, začneš diktovat principy světa a začneš mluvit k principům
a budeš jim říkat "ne, ty se nebudeš dotýkat mého vlastnictví, nebudeš se ke mne přibližovat"| je
období chřipky.. dobře, ale ne pro mě :D a mou rodinu ani se nepřiblížíš - podívej se na tu Krev
jsem pod Krví - ty běž rovnou dál |. Takže si to musíme začít uvědomovat - ekonomika nemá nic
společného (nic co do činění) s námi {to je věc tohoto světa. Musíme si uvědomit, že ekonomika
tohoto světa je založena na strachu. Cokoliv se někde stane, ani to nemusí nic ovlivnit, ale řeči (fáma)
způsobí strach a ceny se hýbou.. jen díky strachu.. Všechno, co je založeno na strachu, není z Boha.}
Takže dokud jste děti a jste poddaní (v otroctví) těm věcem, tak budete v otroctví strachu. To Bible říká
Židům 2:15 - a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. V Nové smlouvě nám
nebyl dán duch strachu, ale duch síly lásky a jasné mysli. 2 Tim 1:7 Bůh nám nedal ducha strachu, ale
ducha síly, lásky a rozvahy. Když se podíváte na lidi ve světě, oni nemají sílu (power) , nemají lásku
a jasnou mysl. Zdají se bezmocní, protože se dívají na to, co se děje (na ceny ropy, benzínu, všeho
možného) a myslí si "co můžeme dělat? - Nic s tím nemůžeme dělat".. Nemají ducha lásky, protože
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jediné o čem přemýšlí je "musím chránit sebe". Nepřemýšlí "Tohle by mohlo někomu ublížit, musíme
být schopni žehnat lidem". || A nemají ducha jasné mysli, protože od nich slyšíte je "Ó, co budeme
dělat, tohle bude špatný, Ó jé, ti řeknu, že nevím jak zaplatím hypotéku, kde vezmu benzín, abych dojel
do obchodu"... Celý ten systém je založen na strachu. Proto jak věci ve světě jdou čím dál k horšímu,
církev by měla být stále jasnější a jasnější světlo. Až to bude vypadat pro lidi špatně, že nebudou mít
kde bydlet, my bychom měli být schopni říct, neboj se můžeš jít do mého domu... "Jak nakrmíte vaše
a moje?" Já budu dávat pokud přijdou a Bůh to bude rozmnožovat. Udělal to dřív, může to udělat zase.
"Můžete říct mluvíš šíleně" - Já vím, můžu být mimo vaši mysl (vaše chápání) (out of your mind) ale
nejsem mimo svoji (out of mine) . Vlastně, abych byl k vám upřímný, tak jsem i mimo své myšlení,
protože mám mysl Kristovu :O Protože to je mysl Kristova, která "funguje"(pracuje). Je to mysl
Kristova, která dává pokoj.

V 4, 5 ... - abychom byli přijati (adoptováni) za SYNY .. - pomazáni - ustanoveni, dáni do pozice

V 6 a PROTOŽE jste synové (jste ustanovení do pozice) Bůh poslal do vašich srdcí Ducha svého
Syna. - Protože jste pomazání - ustanovení do pozice, Duch Boží přijde na vás. (Prvně pomazání,
potom přijde Duch) ... který volá Abba Otče. V 7 takže už není otrok, ale syn a když syn, pak také Boží
dědic.

{když takhle někam přijedu a představí mě "teď přivítejme pánova služebníka" - tak vím, že neslyšeli nic
z toho co učím. Vím, jak to míní, ale měli by říct vítejme syna Božího (a son of God) [[(ale klidně Syna
(the) protože je to Ježíš, kdo žije ve mně :O)]], který slouží.. Rozumíte? Jsme synové, kteří slouží
a způsob kterým sloužíme Bohu je, že sloužíme našemu bližnímu} Bůh zkoušel toto přinést v 1947-48,
ale protože lidé nerozuměli "služebnictví" tak se dostali k (uchopili) ty "syn" věci (son thing) a najednou
si začali myslet "my jsme elitní třída, jsme lepší než ti všichni ostatní lidé", odtud přišlo to učení
o pomazáních a infikovalo církev. A protože se dostali ze sloužení (servanthood) došlo to do této divné
situace kdy: "Ty dělej toto, ty ono, já ti poroučím a panují nad tebou", ale Ježíš říká Marek 10 42-43 že
to nebude, tak že bychom nad sebou panovali, ale že si budeme vzájemně sloužit. (budeme služebníky
jedni druhých). Takže opravdové synovství je být služebník. Teď jsme nějakých 60 let po té a Bůh to
znovu zkouší přinést - "synové", ale ne synové kteří panují nad ostatními, ale synové kteří slouží, synové
kteří berou vládu a slouží druhým tím, že panují nad ďáblem. Působením že ďábel se skloní a tak
můžete dostat z lidí nemoci a choroby a to je způsob jak jim sloužíte.

Všechny ty učení o pomazáních atp - všechny vyzdvihují někoho, staví někoho na odiv (podstavec),
upřímně tohle je jediné "učení", které jsem kdy slyšel, které je na úplně jiné rovině (levels a playing
field) říká "ON(Ježíš) je ten jediný výjimečný" (He's the only special one) a díky tomu se nemůžeme
dostat do myšlení "já sem někdo, tamten je někdo atp .."- Ne, jsme všichni bratři.. Jsme v tomhle
všichni společně. Žádné velké JÁ a malé ty/vy pouze velké J (Ježíš). A my jsme všichni skryti v Něm.
V tom je svoboda, protože nemusíš být "někdo". Můžeš prostě pomáhat lidem a nemůžeš být nikdy
příliš velký na to, abys nemohl někomu pomoct, nikdy nebudeš příliš důležitý, abys nemohl něco udělat.

{Způsob, jakým můžete posoudit charakter lidí - když jdeme někam jíst, vidím na lidech jací jsou
- pokud si lidé, kterým je slouženo myslí že jsou lepší, než ten kdo jim slouží, tak budou jednat s tím kdo
slouží jako kdyby nic nebyl. A obvykle můžete říct jak "velký" je ten člověk uvnitř podle toho, jak jednají
s lidmi o kterých si nemyslí, že by jim mohli pomoct. Pokud máme být světlem v tomto světě, tak když
budeme odcházet, tak nám řeknou "co je to s vámi lidi, něco na vás se mi líbí, chtěl bych o vás vědět
víc (chtěl bych vás víc poznat)" - to by se mělo dít na základě toho, jak se k nim chováme. Protože my
jim ukazujeme lásku. Ne na ně jen vyštěknout naši objednávku - přeloženo "běž mi z oči, já zde teď
mluvím o důležitých věcech Božího Království".}
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Lekce 13
Končili jsme Gal 4 V 7 - takže jsme synové..

Když Pavel psal Galatským, tak si chtěl být jistý, že se Galatští nevrátí znovu pod zákon - což už udělali.
Snažil se vysvětlit, jak hloupé znovu se stavět do otroctví a pod nařízení, které Bůh nepožadoval.

V 8-9 ... ~ on neříká "lidi mně je vás líto, protože ďábel prostě přišel a zajal vás, kéž byste s tím něco
udělali, ale on je tak mocný a silný". NE, to neříká! Říká "proč toužíte po tom, jít znovu do otroctví? Proč
se stavíte (vydáváte) znovu do otroctví?", ani neobviňuje ďábla, říká vy si to vybíráte sami - jít
do otroctví, když Bůh vás udělal syny. Máte něco, co ti pod starou smlouvou vůbec neměli a teď chcete
jít zpět a dělat to, co oni dělali? Proč byste to dělali?} Říká "dbáte na dny měsíce časy a roky" (mluví
zde o svátcích) {řeknu vám že děti judaistů, se kterými se Pavel vypořádával jsou živí i dnes :D} - Jsou
judaisté - lidé, kteří se se snaží, aby lidé šli zpět pod zákon, snaží se vás přimět, abyste dodržovali
svátky - a víte proč to dělají? - protože nemají co učit :D Nestudují Bibli, jen čtou Starý zákon a z toho
pořád káží. A berou to jako realitu na místo stínu. Nezapomeňte Nový zákon je realita. Starý zákon je
stín věcí, které měli přijít. Ale jsou lidé kteří nemají poselství, nevytváří svobodu, ale musí kázat každou
neděli, takže musí s něčím přijít. || A dělají z lidí větší děti pekla, než jsou oni sami - protože jdou zpět
do otroctví a snaží se vás přimět, abyste plnili tohle a tamto.. -JEŽÍŠ to naplnil - pokud bych to já mohl
naplnit, Ježíš nemusel přijít. Takže se nevracejte do otroctví těchto věcí, byli jste osvobozeni.
Nevracejte se k tomu, zůstaňte svobodní. Choďte ve svobodě, která je v Kristu. Pavel říká, že se diví,
že tak rychle opustili jednoduchost, která je v Kristu (2 Kor 11:3), jednoduchost evangelia.

Podívejte se na církev, pokud je evangelium něco, tak ne jednoduché. Pokud je chození s Kristem
něco, pak ne jednoduché (aktuální stav). Chcete vědět něco o jednoduchosti? - Studoval jsem pod
nejlepšími učiteli, byl jsem nejhorlivější z farizeů, všechno jsem věděl a víte co? Mám to všechno
za "hloupost/pitomost" {- to je to nejsilnější slovo, co mohl použít (pokud bychom to měli přeložit
do slova, tak to slovo byste nechtěli, abych zde veřejné říkal :D)} Říká "Na ničem z toho nezáleží". Říká
že když k nim přišel, tak nepřišel s dobrou řečí a pěkně udělanými kázáními, ale přišel jsem k vám
a rozhodl jsem se ve svém srdci, že nebudu znát nic jiného než Krista a Jeho ukřižovaného. - To je
jednoduchost evangelia. {dříve jsem říkal - teď bych to neměl říkat kvůli tomu, že to používá špatně
slovo "pomazání", ale říkal sem dříve: Pomazaný boží muž dělá složité jednoduchým a otravný boží
muž dělá jednoduché složitým. (Anointed man of God makes the complicated simple, but an
annoying man of God makes simple complicated.) doufám že rozumíte co tím myslím :)} Naším
úkolem jako služebníci a Boží lidé je "mít evangelium tak jednoduché, jak jen je to možné" (nemluvím
o vynechávání věcí a nebo rozředění).

|~ Steve Hill - jeden z lidí, co byli u probuzení v Pensacole říkal - evangelium by mělo být tak
jednoduché, že i šestileté dítě by mu mělo rozumět :O. Pokud šestileté dítě nerozumí tomu, co
kážeš, tak je něco špatně s tvým kázáním/zvěstováním :D Ježíš řekl, že království se skládá
z takových děti, že máme být děti ve víře. | Musíme si uvědomit, že naše evangelium nemusí být
komplikované. Komplikované neznamená správné. {Upřímně bychom nepotřebovali právníka, když
jdeme k soudu, ale oni udělali zákon tak komplikovaný, že už to není o dobru a zlu, ale o proceduře.
A udělali tu proceduru důležitější než pravdu/lež (dobro/zlo) a když uděláte procedury(postupy) více
důležité než co je dobře/špatně, budete potřebovat celou třídu lidí, aby se zabývali procedurami.
V justici se takoví lidé nazývají právníci, v náboženství máme označení teologové.} Nenajdete ani jedno
místo v Bibli, kde by se říkalo "povolávám tě, abys byl teolog" :D Ale říká se tam - povolávám tě, abys
byl vysvoboditel, abys byl světlo abys byl hlas. Musíme udržet evangelium jednoduché. Proč? - Protože
Je! A Ježíš to dal jasně najevo, když se modlil "Otče děkuji ti, že jsi to zjevil jednoduchým, ale skryl jsi
to před těmito" (a mluvil o farizejích). Proč? Protože to bylo tak jednoduché, že se nad tím pohoršili. |
Ve filmu Ježíš z Nazaretu - scéna, kdy přiběhne člověk, který vždy běhal před knězem "udělejte
cestu" - tak k němu přiběhne a řekne "ty už nemluvíš nadále za našeho Boha a odplivne si"
a uteče. | ||

Potřebujeme si uvědomit, že pokud bychom měli/dostali opravdu čistý výhled (neporušený pohled)
na to, jak nás Bůh vidí, tak to je úžasné. Bible říká (Ř 12) "ať o sobě nikdo nesmýšlí víc než má".. Když
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to čtu, tak se musím smát, protože je to pravda - neměli bychom, ale uvědomujete si, jak moc byste si
o sobě museli myslet? Protože Bůh smýšlí o vás hodně vysoko. Na druhou stranu - je velice snadné si
o sobě myslet víc než mám - stačí, když si o sobě myslím víc než o někom jiném. -To stačí udělat a v té
chvíli si právě o sobě myslíte více, než byste měli. Proč? Protože my máme být služebníci všech,
máme se poddávat jedni druhým, být povolní jedni druhým. (defer) . Dokud to víte a chodíte v tom,
můžete chodit jako syn a chodíte v nadvládě, autoritě a co říkáte to se stane (pass) a začnete diktovat
(přikazovat) věci ve světě raději než "přečkávat bouřku" a čekat jak to dopadne. Nečekej jak to
dopadne, modli se jak to dopadne. Ty urči, jak to dopadne. A nemodli se proti ostatním křesťanům,
ale spolupracuj.

|~ občas váhám říct některé věci, protože vím, že je šance kvůli tomu ztratím některé lidi, protože
lidé jsou citliví na tyhle věci ... ~ když jsme se měli přestěhovat do Colorada (v Kolorádu je hlavní
příjem z turizmu - zimní sporty) tak sem říkal tomu pastorovi, který tam byl, že pokud se
přestěhujeme, tak se tam změní počasí, protože já nemám rád sníh a hlavně pořád cestuji, takže se
mi nemůže stát, že letadla nelétají kvůli počasí. Řekli mi jen přijeď (asi nevěřili) - vás vyzývám,
abyste se podívali na teploty tam za poslední rok - byl to nejteplejší rok, příjmy z lyžování byly
bídné.. Jsem řekl "aspoň teď nebudou chodit do hor si hrát, ale se modlit" :P |

Jednou si musíte uvědomit kdo jsme a proč tu jsme. Jsme zde, abychom byli
autorita[(jinde~pravomoc)]Pokud bych si myslel, že můžu mít větší pravomoc ve vládní pozici, tak bych
to šel dělat. Ale já mám tu největší pravomoc (autoritu), kterou můžu mít na této zemi - jsem "syn". Když
říkám, že mám největší autoritu, někteří řeknou "Ó, on si myslí že je apoštol" - ne to jsou lidé kteří
trénují, ti kdo jsou důležití jsou "synové". Voják je více důležitý než ten, kdo ho trénuje. Instruktor je tam
proto, aby udělal dobré vojáky, protože jsou to dobří vojáci, kdo vyhrávají války a ne cvičitelé. Jsou to
věřící, kteří vyhánějí démony, jsou to věřící, kteří získávají/zajímají města (vyhrávají dobývají?) Ne
apoštolové, ne proroci.. Ti trénují věřící, jak získat města. Vidíte? Jen potřebujete vidět kdo jste, pak se
začnete tak chovat a tak jednat a pak poznáte velice rychle, že je rozdělení - poznáte, kdo je s vámi
a kdo proti.

{stále se bavíme o pomazání, které je oddělené od toho, že na vás přijde Duch}

1 Jan 2 20 - ale vy máte pomazání od Svatého (samé slovo pomazání jako ve Starém zákoně) - to
pomazání, které máte je že jste byli postaveni do pozice - jste "syn". {Ve vojenské terminologii byste
řekli: "máte bezpečnostní prověrku, která vám umožňuje vše vědět". Proč? Protože máte hodnost,
postavení, úřad, který vyžaduje, abyste věděli. A vy potřebujete vědět/znát. To pomazání zůstává
ve vás.}

V 27... (minulý čas), a to pomazání .. nepotřebujete, aby vás někdo učil.. To pomazání je že jste
postaveni do pozice "syn". To, co z vás dělá "syna" je skutečnost, že jste narození z Jeho Ducha. Duch
Boží by technicky mohl být nazván pomazání, ale jde mi o to specifikovat co to přesně dělá. - To Jeho
Duchem jsme postavení v Kristu jako synové - Všichni jsme pokřtění do Krista jedním Duchem. Takže
je to Duch Svatý, kdo je tím pomazáním, ale je to : "Jsme v postavení syn díky Jeho Duchu, který je
v nás, který umožňuje, abychom byli pomazáni, což nám umožňuje být postaveni, abychom byli učiněni
syny" (but it is us being placed as sons by his spirit being within us that allows us to be anointed
which allows us to be appointed to be made sons) . Takže je zde aspekt toho, že Jeho Duch přebývá
v nás (dwells) . - Všimněte si že nepřichází a neodchází - zůstává, přebývá, bydlí. Takže on přebývá
v nás, protože jsme synové (protože kdo nemá jeho Ducha není Jeho) a když Duch přijde a žije v nás,
tak teď přijde na nás - to je dvojnásobné. Někteří mluví o dvojnásobném pomazání (dvojnásobné porci
pomazání) - to je ono - máte to - On přijde a přebývá kvůli tomu, že jsme synové a jak Jeho Duch přijde
a žije v nás, tak přijde i na nás. Jmenuje se to nové narození a křest v Duchu Svatém. A je to lepší, než
měl Eliáš a lepší než dostal Elíša.

Musíme si uvědomit, že to o čem zde mluvíme je, že jste narození z ducha, ale potřebujete mít plnost
ducha, abyste byli synové. Nové narození - to pomazání z vás udělá syny. Křest duchem - duch Páně
přišlý na vás vám dá schopnost jednat jako syn kdykoliv a kdekoliv. Je rozdíl mezi těmi místy, kdy Ježíš
říká dávám vám moc - uzdravujte . - kde měli a chodili v moci to je jeden aspekt - Víme, že zde to
dělali autoritou, kterou dostali a surovou vírou (jak bychom řekli), ale taky víme, že se něco stalo v den
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letnic (o letnicích). {Po obědě se podíváme na zaslíbení Otce, zaslíbení Ducha, podíváme se na termíny
- začali jsme to číst v Gal} Musíme si uvědomit, že zaslíbení Ducha - to je to, na co Bůh čekal, na co
čekal do plnosti času, aby se toto vše mohlo stát - aby člověk mohl být obývaný Duchem Božím. A to je
něco jiného. Všimněte si v Gal 4 se o tom mluví - "v plnosti času". Víme, že v plnosti času - řekl, že
pošle svého Syna počatého z ženy, pod zákonem, aby mohl vykoupit ty, kdo jsou pod zákonem - mluví
o narození Ježíše. Počátek plnosti času je narození Ježíše = předtím nebyla plnost času = oni neměli
to, co máme my dnes. Všimněte si - Bůh čekal na toto, aby jeho Duch mohl v nás přebývat způsobem,
kterým předtím nemohl. Takže tehdy ta doba nebyla ta, na kterou čekal, protože to všechno vedlo
k tomuto času - protože chtěl udělat novou věc a ta nová věc je Nová smlouva. Říká "Starou smlouvu
zde dávám do doby, než sem dostanu svého Syna. Nedává vám to život, jen vám to dává vědět, že
potřebujete mého Syna."

{Stará smlouva zde je pro to, abych mohl poslat svého syna - abyste si uvědomili, že Ho potřebujete.}

{pokud se budete zajímat o historii, tak doba ve které se narodil Ježíš, tak židé procházeli velkým
útlakem od Římanů a bylo to skoro stejné, jako když byl narozen Mojžíš, kdy děti Izraele byli otroci
v Egyptě. A pokud se vrátíte a budete číst o Mojžíšovi, tak je tam napsané, že Bůh slyšel jejich nářek
- a oni volali k Bohu po vysvoboditeli. A další věc, kterou vidíte je, že Mojžíš utíká do pouště. Bůh má
plán, má touhu, ale všechno co je v Bibli a vlastně několik lidí to řeklo v průběhu historie - zdá se, že
Bůh nedělá nic, dokud se jeho lid nemodlí. Je zde ten aspekt (hledisko), že Bůh chce poslat
vysvoboditele, chce dělat věci, ale jako by to bylo tak, že lidé musí doslova volat (cry) z důvodu svého
"otroctví", musí si uvědomit, že potřebují pomoct. Začnou volat k Bohu a pak se ukáže že Bůh,
pozvedne armádu lidí - vysvoboditele, aby vysvobodil svůj lid. Vidíme to u Izraele - Mojžíš. Ta sama věc
s Ježíšem, a jsem přesvědčen, že dokud církev nebude naštvaná na otroctví, hloupé učení, které nikdy
nikoho neosvobodilo - jen je nutí běžet v tom myším kole, neustále se za něčím ženoucí. Náboženství
se vždy tváří jako že mu na vás záleží, pečující, ale nikdy neposkytuje (nezaopatřuje) (provide).. Vždy je
nějaká další kniha, vždy něco dalšího, co potřebuješ a kvůli tomu, když církev už toho bude mít dost
(naštvaná) a začne tlačit na to, že už jsou unaveni z toho, že jim říkají potřebuješ toto a toto - "jsem
unavený, chci svobodu, a chci všechno co pro mě Bůh má, chci plnost kterou Bůh zaslíbil". A když
začnete toužit/prahnout a jít po té plnosti, tak ji začnete vidět ve svém životě. To se stalo mně
s uzdravením.

Měl jsem dost učení, které nepomáhalo, měl sem dost toho že mi říkali, že jsem se nikdy dost
nemodlil, nepostil, nikdy sem nebyl dost dobrý, abych to zvládl (get done) . Začal sem číst Bibli a říkal
jsem Bohu - chci pravdu, je mi jedno, zda budu muset jít sám, zda budu muset opustit církev, je mi
jedno, co budu muset udělat, chci pravdu a chci, aby to fungovalo, protože věřím že pravda funguje.
A Bůh mi to začal ukazovat. Ze stejného důvodů jsem "poslouchal učení, které je v různých církvích"
a nevidím tam žádný užitek - Vidím lidi, který se dostávají do vymítacích systémů, lidi kteří pronásledují
jiné, aby se dotkli jejich oděvu, protože jim bylo řečeno, že jsou něco speciálního a když se dotknou,
tak se nic nestane. A pak vám řeknou "takhle dostaneš moje pomazání" .. a stejně se nic nestane..
Takže mě to naštvalo a začal studovat Písmo znovu s novým důrazem - "Bože, co nám chybí? Jaký to
má smysl?" A to byla chvíle, kdy jsem začal vidět hodně věcí z "Nového stvoření" co bylo v DHT.
A začalo se mi to vrstva za vrstvou otevírat a já sem v tom začal chodit, čím víc jsem vtom chodil, tím
víc se to otevíralo. Pokud jste byli na DHT, tak víte, že hodně z nového stvoření je tam, protože tohle
(new man) to bere dál a rychleji. Budu vyučovat DHT, protože jsou tam věci o uzdravení, které
potřebujete slyšet, ale celkově pokud pochopíte toto, tak to způsobí, že bude uzdravení fungovat.
Pokud toto pochopíte, tak to způsobí, že budou fungovat finance, vysvobození.. Proč? Protože to
všechno vychází z tohoto. Pokud jste na DHT, budete rozumět uzdravení, ale musíte být schopni vzít si
z toho principy, abyste je mohli aplikovat na jiné věci. To samé platí o tomto. Toto je jen více přímo
zaměřené - ne jen pro uzdravení, ale na všechno, co se týká života, který teď žijeme. Už pro mě není
lehké učit čisté DHT, protože sklouzávám k věcem z nového stvoření, protože Pavel říká "toto je to, co
se počítá" .. Všechno ostatní se nepočítá (lejna).}
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Lekce 14
{toto ráno jsme se zabývali pomazáním, o čem vypovídá - vypovídá o tom postavení do pozice a teprve
potom Duch Páně, který přijde na základě toho. Je to víc než jen hra se slovy a nebo než mít správnou
terminologii, je to úplně jiný aspekt, takže když si to uvědomíte, dá vám to dvě věci - dá vám to stabilitu
v tom, kdo jste v Kristu (upevní vás to), ale taky si na tom uvědomíte, že díky tomu že jste synové máte
schopnost používat víru podle přání/vůle. Gal 5 - Proti víře není žádný zákon, a taky pro to, že jste
pomazání, tak je nevyhnutelné, aby Duch Páně byl na vás. Chceme to zdůraznit. Bavili jsme se
o aspektu zaslíbení Ducha, takže tomu se chceme věnovat toto odpoledne.}

Budeme pokračovat teď v Soudcích. Soudci 13 - tam začneme. (pokud jste byli na DHT, tak jste
slyšeli některé věci z tohoto, ale chci jít ještě pár míst za to, abych to zesílil.)

Soudců 13 V 24 ... - Duch ho hýbal čas od času. Samson byl pomazán od narození a měl smlouvu
s Bohem, která se týkala jeho vlasů jako nazarejský slib, ale byl pomazán od narození, aby byl Soudce
nad Izraelem. Pak na něj přišel Duch Páně, aby mu dal schopnost, aby byl ten Soudce - pro jeho
pozici soudce. Takže jak jsme již říkali - prvně pomazání a potom přijde Duch na něj. Uvidíte to znovu
a znovu a znovu :)

....[telefon]
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Lekce 15
{takže jsme v Soudcích 13, V 24-25, budeme mluvit o Duchu Páně přicházejícím na lidi "občas" (at
times) . Toto není jen Starozákonní koncept, ale princip, kdy ve starém zákoně Duch Boží přišel na lidi
občas, - nezůstával. Pod novou smlouvou Duch Boží zůstává. Nepřichází a neodchází. Zůstává.}

V kap 14 V 6 - situace, kdy mladý lev ho překvapil a on ho roztrhal, protože Duch Boží na něj přišel
a toto byl akt ochrany. Pokud se podíváme na dary Ducha, tak "dar víry" pracuje obvykle v oblasti
ochrany a zaopatření. Dar víry je jiný, než dar činění zázraků. Při dělání zázraků musíte udělat něco, aby
se to stalo. Dar víry je, že stojíte a díváte se na to, jak to Bůh dělá a odpočíváte ve faktu, že Bůh to
udělá a je to jako by se stalo (jako hotová věc). (as good as done)

Takže zde vidíme, že Samson neměl čistě jeden "dar" ale měl toho víc - Pavel ho zmiňuje mezi lidmi
víry. Zde vidíme, že na něj přišel Duch Boží a projevilo se to viditelnou/projevenou silou. Byl pořád
pomazaný, ale byly chvíle, kdy Duch Boží přišel na něj (znovu - starozákonní pojetí/pojem) Takže
pomazání bylo stálé - pomazání byla pozice, Duch který na něj přišel byla síla - a někdy přišel a zase
odešel.

V 19 - ... Opět si všimněte, že jsou zde dvě přítomné věci - 1) Duch Boží na něj přišel 2) projevení síly
- přemohl 30 mužů.

Soudců 15 V 14 ... 1000 mužů - opět ty samé dvě věci. - Duch Boží přišel na něj a projevilo se to tím,
že udělal něco, co je lidsky nemožné.

Soudců 16 V 20 {pokud jste byli na DHT, tak toto je část, kterou jste slyšeli nejvíc} - mluví to o tom, jak
Samson byl s Dalilou, která se snažila, aby ho filištínští zajali. V 20 ... - A nevěděl že Duch od něj
odešel - Takže zde zdůrazňujeme - pokud nevěděl, že Duch Boží odešel a nebyl s ním, tak zřejmě s tím
nebyl spojen žádný pocit. Pokud by byl nějaký pocit spojen s tím, když Duch byl na něm, tak by
díky tomu pocitu věděl, že s ním Duch Boží není. Což dokazuje, že chodil vírou - vykročil vírou a protože
mu bylo řečeno, že Duch Boží bude s ním kdykoliv ho bude potřebovat, tak udělal to co vždy, jako vždy
nic necítil a šel do toho. Ale tentokrát to nebyl nejlepší nápad - byl zajat. Takže v tomto případě chybí
přítomnost Ducha a projevení síly. Zdůrazňuje to základní princip, kdy vždy když se mluví o Duchu
Božím, zdůrazňuje se projevení (ukázání,zobrazení) síly. To je jeden z důvodů, proč Ježíš řekl - Duch
Boží je nademnou, protože mě pomazal, takže jsem pomazán, ale také mám jeho moc/sílu a od té
doby vidíme Ježíše, jak ukazoval Boží sílu a nikde tam nevidíme chvíli, že by tu sílu neměl. Také víme,
že Duch mu nebyl dán podle míry, ale chodil v plnosti ducha. Proč? Protože 1) hlavní důvod nebyl, že
by to Bůh na něj vylil/seslal [někdy], ale bylo to protože chodil jako dospělý Syn v plnosti Ducha. Další
věc, kterou nevidíte ve Ježíšově službě je, že by dary ducha byli nějak podrobně rozepsané/popsané
v jeho službě. Neříká se nikde, že by měl slovo poznání, moudrosti, proroctví. Byly chvíle, kdy
prorokoval (pád Jeruzaléma), ale všimněte si - neříká tam: přichází ke mně "slovo Boží" a říká ... jak
dělali všichni proroci.. Proč? Protože chodil v plnosti. Neměl dávku ducha, neměl projevy ducha
ve smyslu jako my bychom si mysleli, nebo jak to bývá vidět často v křesťanském životě - Protože dary
ducha projevené v "dávce" (burst) obvykle nahrazují nedostatek v životě toho křesťana.

Jinými slovy - pokud byste chodili/žili (walk in) v plnosti Ducha a měli byste celou mysl ducha (což by
byla mysl Kristova) a měli byste plnou sílu/moc ducha a chodili byste v tom jako Ježíš, tak byste
nepotřebovali projevy (manifestace) ducha, měli byste HO. Nebyly by to malé dávky (bursts) Jeho,
prostě by to bylo normální. Takže pro vás prorokování by nebyl dar proroctví, bylo by to vlastně jen to,
že chodíte v duchu a vypadalo by to velmi přirozeně a normálně. Někteří lidé můžou operovat v darech
tímto způsobem - protože jsou na to tak zvyklí, že je to skoro neustálá "věc při nich" v té oblasti - ale to
není plnost ducha, ale jen plnost ducha v tom daru. [rozumíte?] Bible říká, že jazyky utichnou a proroctví
přestanou a lidé se na to dívají, jako že to bude v nějakém čase jako historická událost, kdy přijde
doba, kdy všechny ty věci přestanou. Ale to to neříká. Pavel to napsal tělesným Korinťanům - když
jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, ale když jsem vyrostl, odložil jsem dětinské
věci - a neříkal, že by byl úplně dospělý, ale že něco dospěl. 1 Jan - že se vidíme jako zamlženě, ale
pak se uvidíme takoví, jací jsme (ještě se neukázalo co budeme, ale víme, že až se ukáže, budeme mu
podobní.) Lidé říkají "to znamená, že budeme proměnění v tu chvíli" {a všechno to přestane?}. Ale tohle
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to neříká.. Říká to, že pětinásobná služba má za úkol nás vyrůst (grow us up) . Takže bychom měli
do toho růst a když do toho dorosteme, začneme vidět manifestaci dávek ducha méně, ale výsledky
nezmizí, protože teď místo působení v dávkách Ducha působíme (operating) chodíme/žijeme v plnosti
Ducha.

Krásné na tom je, že dokud chodíte v dávkách, zdá se že chodíte/žijete ve smyslu: "Ú, ú, ó ten dar
- viděli jste to? Ten dar.. Bum Úúú :D " a (po)ukazujete na to a jste tím ohromení. Ale když
chodíte/žijete v plnosti Ducha, víte že to je Bůh, jste tím pokorní/pokoření, protože Bůh vás používá
a zároveň to není oslnivé (lákavé), jako když jste byli děti v Duchu. Prostě to začne proudit z vás a lidé
se na vás podívají a řeknou wow, to bylo prorocké slovo pro toho člověka támhle, jsem to slyšel a to
bylo slovo poznání.. - a vy o ničem ani nevíte. Je to jen že se Duch s vámi sdílí.. Ale není to situace, že
se někdo přijde a řekne "tady si předeme stoupni a dostaneme pro tebe prorocké slovo". Tak to není..
Je to prostě váš každodenní život. A stane se to normální pro vás, protože Duch vám nemusí dávat
dávku, protože může být sám sebou. Není to tak, že by musel dosáhnout více než obvykle, akorát teď
prostě teče/proudí z vás. A je to normální tok (flow) . To vidíte u Ježíše. A nezapomeňte - pokud On je
náš prvotní příklad, tak by to nemělo vypadat jako "Ó slovo Boží ke mně přichází a říká... " Nemělo by
to být tímto způsobem. {Mělo by to být přirozené - toto je fakt to se stane - "jak to víš?" prostě to vím ,
nevím jak ale vím to :) "Co mám tedy dělat?" Měl bys dělat "toto". "A jak jsi věděl, že budu zapletený
do tohoto obchodu.. přemýšlel jsem o tom,," - Já nevím :D hádám že to byl Duch :)} - Ale mělo by to
z vás vycházet přirozeně. Proč? Protože rostete a už to nejsou dávky síly/moci, ale je to normální.
Představte si to takto - nepotřebujete dávky elektřiny (to bychom zde měli diskotéku), ale chcete
"trvalost/stálost" (constant) . To je tok Ducha, to je to, k čemu vás chce Bůh dostat - k tomu, že
vyrostete a bude konstantní tok na místo dávek. Máme rádi dávky, protože se to děje jako "Beng ...
vidíš co sem udělal, vidíš? nebylo to super?" - Tak to máme rádi, ale to zároveň říká, že jsme tělesní
a děti. Když vyrostete, tak to vypadá "To bylo bomba viděl jsi, jak ten člověk dostal pomoc? [jak mu
bylo pomoženo]" Viděl jsi jak mu Bůh právě posloužil? Začnete mluvit ve třetí osobě, jako byste se
toho ani neúčastnili a krásné na tom je, že pak můžete mluvit o svědectvích a když o tom mluvíte, tak to
není chlubení/chvástání, jsou to prostě fakta a není to ani o vás, protože je to jako byste ustoupili a už
tam nefigurujeme - takže neříkáme "Dovolte, abych vám řekl svoje svědectví. Dovolte, abych vám řekl
co se stalo, co jsme udělali" - takže tak to vůbec není, ale celé to je Bohu - Bůh je úžasný, vidíš, jak
pomohl tomu člověku? "ale nepokládal jsi na něj ruce ty?" To asi jo, ale vidíš jak je Bůh úžasný? Je to
jako by vám muselo být připomenuto, že s tím máte něco do činění.

{Už jsem to zmiňoval - když jsem začal sloužit lidem, tak jsem si říkal, že ta největší věc bude, když
budu vkládat ruce na nemocné a oni budou uzdravení a když teď uvidím, jak jsou uzdravení
- a přiznávám že to je super - ale co je mnohem lepší je, že někoho učíte a oni pak jdou a dělají to
a funguje jim to.. "To zní jako bys byl pokorný :D" - ale je fakt, že teď mám víc radosti z toho, když
slyším že někde to někdo dělá, než z toho co já sám dělám. Když pak slyším příběhy z různých koutů,
tak jsem nadšený z toho, že to pochopili (get it)}

Byli jsme v 16 V 20 a když půjdete do V 31 - musel mlít a rostly mu zpět vlasy.. až jednou měli oslavu
chtěli se pobavit, tak si nechali přivést Samsona - chtěli si z něj udělat srandu že "jejich bůh jim vydal
Samsona do rukou". Nechal se postavit mezi dva sloupy a když je strhnul, tak spadl celý palác a je
napsaný, že na konci svého života jich zabil víc, než za celý život.. Říkáte není to úžasné? Je, ale
nezapomeňte, že už nikdy neviděl (že se mu nevrátil zrak). Zemřel slepý - proč? protože hřích
zanechává jizvu. Jen pro to, že můžete hřešit a "takzvaně vám to projde" a Bůh vás stále používá, to
neznamená, že vás to něco nestojí. Bez ohledu na to, jak velké skutky děláte i když jste
"upadlí/v hříchu" (backslide) , můžete je dělat mnohem lépe, když jste správně s Bohem (right with
God) . A dřív nebo později vás to něco stojí.

V 31 ... Byl pomazán jako soudce a je zde napsané, že soudil Izrael po 20 let. Takže on to neminul
úplně, ale nenaplnil všechno, co mohl udělat pro Izrael. Soudce v hebrejské terminologii znamená, že
byl ochránce Izraele. Jeho práce byla chránit Izrael před jeho nepřáteli a dělal to nějakou dobu {ale jak
jsme viděli, tak to skončilo tím, že ho to něco stálo (zrak)}

Ten důvod, proč se zde tím zabýváme je, že byl pomazán celou dobu a Duch Boží nad ním býval
občas/někdy a pak ho opustil. Snažíme se zdůraznit ten pohled (aspekt) - pomazání je pozice, Duch,
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který na vás přijde, je pro sílu/schopnost (power) .

{pojďme do Gal - musím vás vzít zpět do Nové smlouvy :P |manuál - podíváme se na některé výroky|}

Gal 3 13 ... (minulé časy)

V14 ... - proč? aby zaslíbení (singulár) (the blessing) -- ne množné číslo. {když budete číst Galatské,
velmi vám doporučují všímat si, co je v jednotném a co v množném čísle.} Aby to požehnání
Abrahamovo mohlo přijít na nás (pohany) {skrze Krista}. Proč? - abychom mohli přijmout
zaslíbení/požehnání Ducha vírou. Zde mluví o tom, že požehnání (blessing) Abrahamovo bylo
požehnání Ducha. {Bylo více požehnání, které byly a více slibů, které byly}, ale to požehnání
Abrahamovo bylo zaslíbení Ducha *(the blessing). *

Luk 24 45 otevřel jim mysl, aby mohli porozumět písmům .... s počátkem v Jeruzalému - Všimněte si
- Ježíš odkazuje na sebe, ale tohle je už po Jeho vzkříšení. ... - jste svědkové těchto věci.. V 49 Hle já
na vás posílám zaslíbení (promise) mého Otce. Vy, ale počkejte v Jeruzalémě, než budete vyzbrojeni
(oblečení) mocí s hůry. ... a zůstávali neustále v chrámu a chválili a oslavovali Bohu.

Někteří vám budou říkat, že už nemusíte dělat pokání. Ale Ježíš zde říká (to bylo po Jeho vzkříšení), že
pokání (repentance) a odpuštění (remission) hříchů má být kázáno v Jeho jménu všem národům,
počínaje od Jeruzaléma. Toto vidíme ve skutcích 2 - Uvědomte si, že pokání a odpuštění stále musí být
kázáno, lidé stále potřebují činit pokání - není to starozákonní koncept (pojetí,pojem) je to novosmluvní.
A Nová smlouva dokonce říká (to repent a repentance that need not to be repented of) -- jinými slovy
vy se obrátíte a nemusíte to dělat každý den. Měli byste se obrátit - máte to udělat jednou a "nikdy
nemuset činit pokání z toho" oO

Jinými slovy musíte svůj život obrátit a jít opačným směrem a už se nikdy neotáčet a nejít tím starým
směrem. Činit pokání znamená doslova: změnit svou mysl, změnit směr, změnit kurs (dráhu). Znamená
to změnit svůj názor(y). Pokání z hříchu znamená, že změníme svůj názor na hřích, změnit svoje myšlení
ohledně hříchu. To co to znamená {a kde většina církve - co jsme udělali je, že jsme kázali standard,
který mnohem nižší než Biblický. Hlavně protože jsme učili lidi, kteří nechtějí dosáhnout (attain)
standardu (normy) Bible a chtějí žít ve svých hříších (tělesnost) a zároveň "být v pohodě" (feel ok with it)
. Takže snížili standard}. Ježíš nepřišel pro to, aby vás zachránil ve vašich hříších, přišel vás zachránit
OD/Z vašich hříchů. Pokud stále hřešíš, jako jsi to dělal před tím než jsi "přijal" Krista, od čeho jsi
zachráněn? {Ok - je to úplně jednoduché :)} Takže si musíš uvědomit, že jsi služebník toho, komu
sloužíš - pokud sloužíš hříchu, tak jsi jeho služebník a hřích má nad tebou vládu. Pavel říká, nedovolte
hříchu, aby nad vámi nadále vládl. (nedovolte hříchu, aby vládl ve vašich smrtelných tělech). Často
lidem říkám že "jen pro to, že vidíte něco, co samo sebe nějak nazývá, to ještě neznamená že je to
za co se to vydává." (Just because you see something that calls itself something it doesn't mean
it's something) - o čem to mluvíš? - Nemůžeme se domnívat, že to co jsme viděli "co samo sebe
nazvalo církví" je "církev". Nemůžeme se domnívat, že to "co se samo nazývá křesťanstvím", je
opravdu křesťanství. Kdokoliv se může nazvat (prohlásit) čímkoliv a pokud to budou dělat dost dlouho,
tak jedna generace umře a druhá to převezme. Ta první generace mohla lhát, ale ta druhá i když lžou,
neví že lžou, protože byli podvedeni, ale teď pomáhají propagovat lež. Špatné na tom je to, že to říkají
s takovým přesvědčením - protože neví že lžou, na rozdíl od toho prvního člověk který jim to řekl, který
mohl vědět že lže/lžou...

Takže v určitém bodě se musíme vrátit zpět k Bibli a říct "toto je standart Bible". Musíme si uvědomit,
že někdy {dávám si pozor na to, jak to řeknu, protože nechci nikomu vzít spasení - ale pokud mám být
k vám upřímný - pokud se ho vzdáte tak snadno, tak se vlastně ani bát nemusím. Pokud vás dokážu
snadno přesvědčit, že ho nemáte, možná se na to potřebujete zaměřit.} Když cestuji po světě tak jsem
zjistil, že víc než Církev je tělem Krista tak {Bible říká že je a já teď mluvím o církvi jako o tom, co je
vidět - a Ježíš řekl že vybuduje svoji církev a brány pekel ji nepřemohou} - tak pokud to je
charakteristika církve, tak jsem na ni ještě nenarazil. Téměř úplně všude kam přijedu, tak peklo jim
vládne/odolává/převládá. Lidé jsou nemocní, umírají, stále žijí ve hříchu - vypadá to, že peklo vítězí :O :(]
Takže pokud je zde podmínka (condition) , kdy Ježíš říká "pokud chcete vědět, jaká bude moje církev,
tak to je ta, nad kterou peklo nezvítězí (prevail) " - tak si musíme uvědomit, že musíme kázat standard
Bible. Nemluvím o legalizmu/zákonictví, mluvím o vás, abyste měli touhu žít v Boží plnosti (v plnosti
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Boha). Ale poslouchejte pozorně, protože to nemůžete dělat bez vybavení, které vám Bůh tomu dal.)
{nejhorší je..} Něco vám řeknu - hádejte - pokud jste Křestané, nemůžete si dělat vlastní pravidla
:O (you don't get to make your own rules) Bůh je dal. A nemluvím o Zákonu, 10 přikázáních .. nesmíte
nesmíte - o tom nemluvím. V Novém zákoně Bůh říká "budete vkládat ruce na nemocné!" - "Dobře, ale
to není moje služba (ministry) " - tak to potom křesťanství asi není tvoje víra :O|~ děkuji Bohu, že jsem
prošel armádou, protože když jdete na vojnu, naučíte se pár věcí. U některých věcí máte na výběr
(těch moc není) - jedna z posledních věcí, které jsem si mohl vybrat bylo, zda chci nechat "kotlety"
při stříhání vlasů při vstupní proceduře (prý pokud je chceš, drž si je rukama :D). On ani není žádný
pádný důvod k tomu, aby vám ostříhali hlavu jiný, než to, že vám dávají na vědomí, že vás vlastní
a můžou si s vámi dělat co chtějí. |

Z nějakého důvodu si myslíme, že když přijdeme ke křesťanství, tak můžeme dělat vlastní rozhodnutí
a říkáme Bohu "víš co, já nebudu vkládat ruce na nemocné, vím co budu dělat - budu se modlit." Ne
- budeš se modlit a vkládat ruce na nemocné. Nemáte na výběr :O Toto je Království, ne demokracie.
Nemůžete hlasovat. Máme věčného Krále a On bude žít dlooouho.. Nemáte na výběr v těchto
záležitostech - cokoliv řekne, děláte - tak je to jednoduché. Udělali jste poslední volbu, když jste řekli
Ježíši činím Tě svým Pánem. To byla poslední volba vaší "svobodné" vůle. Od té chvíle je vše "Ano
Pane". Nevím, proč tomu lidé nerozumí. To je důvod proč ex/military lidi uchopí tohoto poselství. Oni to
chápu, dává jim to smysl. Říkáme jim, pokud někdo je nemocný a požádá vás o modlitbu - uchopíte
nemoc a nepustíte, dokud ji neporazíte (beat it) . Jediný důvod, který můžete mít abyste ji pustili je, že
vy sami umřete. To je jediná omluva, kterou máte. Pokračujete dokud to není poražené. Neustále
děláte poslední příkaz, který jste dostali, dokud nedostanete nový. A nemáme zatím žádné nové
příkazy. Takže v tom pokračujete. Military lidé to pochopí, znají to a chápou, že jakmile dostaneš příkaz
splníš ho a nezastavuješ se, a nemůžeš si vybírat rozkazy. Pokud by se někdy někdo kdo je/byl
na vojně rozhodl, že přinese svou zkušenost z vojny (military) do církve, první co by usoudil je, že
"nápisy na dveřích nefungují". V armádě sice je spousta oddělení, ale společně pracují pro dobro
národa. V Božím Království je to obdobně - vše má být/pracovat pro dobro Království. Není to o tvé
službě {hlášky typu "to je moje služba ... "} Nemůžeš se zalíbit všem. Když jsme začali, zeť JGL mi dál
právo používat jméno JGL a řekl "můžeš ho používat, dělej si s ním co chceš". Já sem se o to nestaral
a od počátku jsem Bohu říkal, že mě nezajímá, abych měl svoje jméno na něčem. Neměl jsem o to
zájem.

|~ JGL apostolic concile... když JGL zemřel, tak se ta organizace rozpadla, jeho zeť skladoval
všechny papíry a podle proroctví, které JGL dal - měl přijít někdo, kdo měl splňovat to proroctví. Já
jsem je potkal v 81.ním a stýkal se s nimi až do 87. Gertruda - jeho žena zemřela 86, a věděl jsem
že Wilfred už zde taky nebude dlouho, bylo mu 87-88 let, takže nám všechno předal. Mnoho let
jsem o to neměl zájem. | Začali jsme používat jméno JGL ministry, aby lidi věděli, že pokud hledají to
"učení", tak zde ho můžou najít - to byl jediný důvod. JGL vytvořil něco jako organizaci, která měla být
koncilem, kde by se řešili věci. Hodně let jsem se o tu část nechtěl nezajímat, protože jsem neměl
zájem o organizaci. Jediný důvod, proč jsme ji "oprášili" bylo, že jsme dostávali dotazy od lidí - "co
mám dělat? Nemůžu se vrátit do své domovské církve, neučí pravdu". Takže jsme začali "teamy
života" (Life teams) , takže máme přes 300 ordinovaných pracovníků po celém světě a zakládáme
církve, ale to nebylo plánováno, prostě se to stalo. Takže používáme jméno JGL, aby nás lidé našli. |
Lidé mě osočují, že používám jméno JGLM a že vyvyšuji člověka, že to je arogantní. A jak bych to
měl nazvat? Pokud bych to nazval po sobě - což se běžné dělá, tak by na mě šli s tím "a kdo si
myslíš že jsi :D" Takže se nezavděčíte všem a brzy jsem se o to přestal starat. A často se zeptám
"Jak jste mě našli, abyste mi napsali a řekli mi že bych neměl používat toto jméno?" - No našli
jsme vás na internetu. A proč jste vyvyšovali jméno JGL, abyste si ho našli na internetu? :D Ale
vidíte - našli jste nás, to je jediný důvod, proč používáme to jméno. |

Pokud jste byli na DHT, tak víte, že to není o John(u) Lake(ovi). Byl člověk, takže dělal chyby, ale klíč je,
že nás nasměroval, dokonce k tomuto Novému člověku. Dokonce on řekl na začátku, že to není
o uzdravení. Říkal, že křesťan by ani neměl být kandidátem na uzdravení. Je to vše o tom "novém
stvoření" v Kristu. Neustále mluví o tom, kdo jsme v Kristu. Ve skutečnosti říkal "jeden z klíčů k chození
v moci/síle je mít veřejné vyznání, kdo je Kristus v tobě a kdo ty jsi v Kristu" - to by mělo být prostě
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veřejné vyjádření. Byl zvyklý, že když ráno vstal, postavil se k zrcadlu a podíval se na sebe tak říkal: Bůh
je v tom člověku v tom "obleku". Kamkoliv ten oblek jde, Bůh jde. Vidíte - on už začínal skutečně
dostávat k pravdě o novém stvoření a k tomu, že to s tím souvisí víc než jen s uzdravujícím pomazáním.
|~... další věci o Lejkovi. + Když byli na lodi do Afriky, tak se rozhodli že nebudou učit nic jiného, než
bylo napsané v Bibli. Takže přestože už předtím měli výsledky, tak se rozhodli že opustí všechny
svoje učení, které nemohli přímo podpořit Biblí, takže to co kázali se změnilo a výsledky byly
mnohem silnější. Lake připisoval většinu z toho modlitbě v jazycích, které přikládal velkou
důležitost. Několik svědectví atp z Afriky atp... |
|~ Různé společenství mají různé označení pro věci - nenechte se zbytečně odradit různými
označeními, běžte po definicích - zjistěte si co znamenají. |

V Nové smlouvě se staneme příbytky Ducha Božího a proto On v nás přebývá a díky tomu můžeme
mluvit v jazycích - a jak se modlíme v jazycích, tak nás to buduje, nabíjí/povzbuzuje. |To se říká v Judovi.|
Nepřítel bojoval proti dvěma hlavním věcem posledních 200let - uzdravení a jazyky. Zajímavé - víte
proč? Protože tyto dvě věci ho nejvíc poškozují. Nebojoval proti věcem, které mu neubližují, bojuje proti
tomu, co mu ubližuje nejvíc. Takže stačí zjistit, o co nepříteli nejvíc jde, a to je to po čem je potřeba jít.
I kdybyste tomu nerozuměli, pořád musí být důvod, proč se mu to nelíbí. Udělejme to - naštvěme ho.

Máme výhodu zaslíbení Ducha, celá Nová smlouva, účel je - způsob, jak si to rád představuji, je
{nechci o tom zakládat nějakou teologii} - vy pozvete Krista dovnitř - oblečete Krista {říká bible
technicky} a On žije ve vás. |~ Je to jako by lidé nebyli schopni ustát moc Ducha, dokud nejsou
znovuzrození a často to vidíte. Je vtipně, jak hodně křesťanů padá, ale křesťani by neměli být ti, kdo
padají. V Bibli nevidíte, že by křesťané padali. - Tam vidíte, že římští vojáci a ti co ho přišli zatknout
padli. Neříkám, že křesťani nemůžou spadnout pod moci Ducha, ale...| Znovuzrození - to by vás
mělo uzpůsobit k tomu, že budete moct ustát moc Ducha. - mnohdy, když vložím ruce na lidi, tak
spadnou, ale já bych byl radši, kdyby nespadli, protože často když spadnete, tak se snažíte zkratovat
to, co Bůh chce dělat, protože se dostanete "z ducha" - tím myslím - že si uvědomíte, že jste na zemi
a snažíte se zaujmout nějakou pozici. Dostali jsme se do místa, kdy když se "Duch Svatý ukáže"(jak se
říká) lidé začali padat a lidé začali posuzovat služby podle toho, kolik lidí spadlo v jejich modlitebních
řadách. Zamyslete se nad tím - toto jsou většinou křesťané, kteří padají. Pokud pokaždé, když se
"ukáže Duch Svatý" spadneš, nebudeš moc použitelný. On přichází, aby ti dal sílu/moc, abys mohl
pomáhat lidem, ne aby ses válel po podlaze a říkal si "to je dobrý todleto". Možná to někdy potřebuješ,
ale nemělo by to být pokaždé. |~ mám nějaké dobré příběhy [vynechány] Když odděláte koberec,
lidé moc nepadají :D |

|~ Máme záznamy ze všech našich akcí, které jsme dělali a až se usadíme, tak to chceme dát
dohromady a mít to v archívu, abychom mohli vidět vývoj - jak poselství, tak služby, jak to roste.
Aby lidé viděli, že to nebylo vždycky takovéto, je to takové protože rosteme. Nikdy jsem neměl
rád/nevěřil ve způsob - kdy někoho uzdravíte a potom jim strčit do ksichtu kameru a "Ok jak se
cítíte, co vám bylo, co se stalo..." - To nemám rád|

Potřebujeme z události uzdravení udělat životní styl.
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Lekce 16
|~ než začneme, chtěl bych vám říct o co šlo - jak jsem byl odvolán. Někdo, kdo měl
pravděpodobně už jen několik hodin života chtěl, aby se za něj modlil. Když se modlím, tak jsem
soustředěný a mluvím pro Boha, přikazuji a mám vládu a autoritu a když zavěsím, tak někdy se to
prostě k vám dostane - situace, ve kterých lidé jsou. ~ Často se dokážu celkem rychle zaměřit
jinam a vrátit se k tomu, co potřebujeme dělat, ale někdy to je duch Krista - soucit. Pro mě je
úžasné, že i když už to dělám tak dlouho a zažil jsem mnoho různých situaci, tak jsem vděčný, že
jsem se nestal bezcitný(otupělý) (callous) vůči lidským situacím. | Soucit. I když sloužíme v autoritě
a vládě, tak pořád je zde lidský element - pokud Ježíš byl dotčen soucitem s našimi slabostmi
(infirmity) i my bychom taky měli mít takové srdce a schopnost být dotčeni slabostmi lidí.

Každý den mají lidé potřeby a každý den žijí a nebo umírají podle toho, zda děláme svou práci.
A můžeme se dostat z "nás" a nechat Ducha Kristova proudit skrze nás.

{dokončíme rozdíly mezi Starou a Novou smlouvou a chci vám zvlášť ukázat, proč to zde zmiňuji
- protože to souvisí se zaslíbením Ducha, souvisí to se zaslíbením Otce a všemi těmi věcmi, o kterých
jsme mluvili. Pokud je zde někdo, kdo ještě nikdy nepožádal o "naplnění Duchem" - jsou pro to různé
názvy, ale co myslím je - pokud jste nepřijali plnost Ducha Božího - {jeden ze způsobů jak můžete
poznat , zda jste přijali a nebo nepřijali - podle toho zda se pravidelně modlíte v jiných(nových) jazycích}
- to je standardní vlastnost dalo by se říct plnosti Ducha. Když jste znovuzrozeni, Kristus je zformován
ve vás, všechno je tam, a pak mluvíme o tom, že Duch přijde na vás {nebo jaká je vaše terminologie}
(bottom line) sečteno podtrženo - potřebujete všechno co Bůh pro vás má. Takže pokud cítíte, nebo
věříte, že jste nepřijali o čem zde mluvíme, to co se obecně nazývá "plnost Ducha", tak vám chceme
dát příležitost, takže to uděláme jedním z bodů tohoto odpoledne. Protože je to základní (životně
důležitý) aspekt. Můžete uzdravovat nemocné bez mluvení v jazycích, můžete dělat spoustu věcí
bez mluvení v jazycích, ale Bůh chce, abyste mluvili. Není to jen nástroj. Mluvíme osobnosti Božství,
o aspektu Boha samotného, že chce přebývat ve vás v nové plnosti. Takže pokud nevěříte, že to máte,
chceme vám dát příležitost.}

Bavili jsme se o 3 způsobech, kterými může přijít nemoc {1) nehody 2) setí/sklizeň 3) útoky}

Útoky: Nepřítel většinou hledá nějakou vaší slabost. Máte tři imunitní systémy - duchovní, duševní
(emotional) , a fyzický a potřebujete všechny tři udržovat silné. Což je další důvod, proč potřebujete být
schopni se modlit v jazycích - to pomáhá vašemu duchu, aby byl silný, vybudovaný. - Je to dobrá věc :)
Pokud máte silný duchovní imunitní systém, tak se nemusíte moc starat o ostatní Protože v hierarchii je
to takto: (duchovní > emoční > fyzický). Můžete mít slabý fyzický imun. systém, ale pokud máte silný
duchovní, pak se nemusíte moc starat o mentální a fyzickou kondici. Pokud máte silný duchovní imun.
systém tak i když se různými způsoby "vyřídíte" (wear out) , tak můžete zůstat silní a zůstat dělat co
potřebujete tak dlouho, jak to potřebujete dělat. Pokud váš duchovní imun. systém je nějak slabý, ale
máte silný emocionální imun. systém (to se týká nejčastěji vůle), tak i tehdy většina nemocí a chorob
nebude schopna k vám dostat. Pokud i ten je slabý, tak váš fyzicky imunitní systém dokáže zarazit
řadu věcí, ale máte 2/3 šanci, že něco chytíte (pokud nemáte silný duchovní a emocionální). Pokud
jsou všechny tři imun. systémy slabé, již jste nemocní. Správná strava, cvičení udržuje váš fyz imun.
systém, ale můžete správně jíst a správně cvičit a stejně "se skácet mrtví". Takže to je část odpovědi,
ale není to TA odpověď. Musíme se ujistit, že to není věc, na kterou bychom spoléhali, takže udržujeme
nás fyz silný, emoční silný a duchovní silný. - Potřebujeme udržovat všechny tři části silné. Je celkem
jednoduché udržovat duchovní a duševní protože způsob, jakým udržujete duševní silný, se dotýká taky
ducha.

Udržování silného duch. imun. - modlitba v jazycích, ale taky zpíváním sobě {písněmi, žalmy.. jak je
napsáno - buďte naplňováni Duchem}, Uznávání/uvědomování si všech dobrých věcí, které jsou v nás
v Kristu Ježíši... Tyhle všechny pomáhají Duchu. Duch je kompletní, ale tyto věci ho pomáhají posilovat.
Modlitba v jazycích většinou moc nepomáhá duševní části, protože když se modlíte, tak duch rozumí
ale vaše mysl nikoliv. Takže to moc v té oblasti nepomáhá, ale pomáhá to v Duchu. Ale jak mluvíte
k sobě a meditujete a vyznáváte Písmo {musíte si uvědomit že Ježíš řekl - moje Slova jsou Duch a jsou
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život. - buď tomu věříte a nebo ne - Já sem se rozhodl že tomu budu věřit doslova. Takže když to Ježíš
řekl, tak já tomu automaticky věřím, takže jak mluvím Jeho slova, tak Jeho slovo je stále/dosud Duch
a život. A jak mluvím Jeho slovo, tak to dělá několik věcí:

-- Jde to do povětří a dává to najevo nepříteli, že věřím Jeho slovům.

-- Protože to je Duch a život, tak to dává život do situace do, které je dávám [ty Slova] na základě toho,
o čem mluvím

-- a taky se to vrací do mých uší a slyším to, a duch a život - působí to na můj mozek (energizuje
samotné buňky v mém mozku) čili čím více Ducha dáte do své mysli, tím více života se uvolní. |~ zajímá
mě, jak mozek pracuje... zajímá mě, jak to co se děje v duchu, ovlivňuje duši/mysl/mozek. ...
několik příběhu vynecháno | Čím více něco děláte (toto je vědecký fakt) - tím víc o tom mluvíte a čím
víc to děláte, tím víc to "přeměňuje/přepojuje" (rewire) váš mozek. Můžete přeprogramovat svůj mozek
- pokud budete neustále říkat nějakou věc, tak můžete přesvědčit sami sebe že to je pravda i kdyby to
byla lež. |~ Čím více se zabýváte (přemýšlíte nad) něčím, tím více se vytvoří propojů a tím rychleji si
to dokážete vyvolat. ~ pracují teď na programu, kdy se věnuji tomu, aby obnova mysli netrvala 20-
40 let, jak tomu teď je :D Věřím, že Bible má klíč k tomu, jak obnovit mysl rychle a věřím, že jsem
našel pár způsobů, jak to půjde. Uviděl jsem v Bibli některé věci, které teď zkoumám i z hlediska
vědy. Pokud najdete vědu, která souhlasí s Biblí, tak si můžete být jisti, že je tam pravda. Takže
děláme na programu, ve kterém obnova mysli bude nekonečně rychlejší než teď. To se dotýká taky
určitých způsobů života - | Lidé říkají "ale já jsem se takto narodil" - Ne. "Není nic špatné na tom jaký
jsem, protože jsem se tak narodil" - hádej co - všichni jsme se narodili jako hříšníci, takže tam problém
určitě je. Takže bychom se měli znovu narodit a ten "způsob života předtím" by měl přestat. Takže jsou
tam aspekty, které můžeme vidět. Když se zamyslíte, tak je to proces. Myslíte si něco a v určitém bodě
se z toho vytvoří slova a začnete je mluvit a potom v určitém bodě uděláte něco, co potvrzuje to, co
říkáte - můžete to vidět v každé kultuře. {je to vidět v hebr. kultuře, ale i v japonské, kterou jsem se
zabýval když jsem dělal ještě bojová umění} || Takže všechno se děje podle schématu
myšlenka>slovo>skutek. Prvně si to myslíte, pak to říkáte a pak to děláte. Takže pokud to nechcete
udělat, musíte to zastavit před skutkem = když to říkáte ale nejlíp - než si to myslíte - Idea je, že změníte
své myšlení, takže vaše myšlení vyprodukuje slova, které pomohou vytvořit skutky kterých chcete
dosáhnout. Tohle odpovídá židovskému myšlení - jak se píše "opakuj si dnem i noci, ať tato slova ... "
Znamená to "nikdy nepřestaň mluvit tato slova" (nikdy nezastav mluvení těch slov). Takže když budeš
uléhat budeš je mluvit, když budeš vstávat budeš je mluvit..} Důvod ,proč o tom mluvím je, že můžete
vytrénovat svůj mozek, aby myslel způsobem, kterým chcete aby myslel. - To se nazývá obnova mysli.
Dá se to říct Biblickým způsobem a vědeckým způsobem, ale výsledek je stejný. Takže to, co věda
objevuje je - že Bible vlastně ví o čem mluví. Věda se začíná konečně chytat... {Vždycky jsem měl
do velké míry rád vědu.}

{nějaký Japonec (Masaru Emoto) dělal pokusy s krystaly vody - mluvil k vodě požehnání a proklínání,
a když ji potom hluboce zmrazil, tak voda, ke které mluvil požehnání měla perfektně vytvořené krystaly,
ale ta do které byly mluvený zlá slova, vytvořila nesymetrické. Zajímavé, je že jste to nemuseli ani říkat,
stačilo napsat to slovo na štítek a dát ho na tu nádobu a to způsobilo to samé. Tohle je dokázána věda
- já to můžu udělat, vy to můžete udělat, oni to udělali - můžete to dokázat. Co mě ohromilo, když jsem
to četl bylo, že mi automaticky vyvstali věci z Písma - "bude mít co říká" a podobné věci, které o tom
Bible říká. Tyhle pokusy dělali i na jiných věcech. {když jsme byli v Melbourne tak tam byl v TV pořád
o tom, jak lidské emoce a slova, které říkají, působí na rostliny (což je známé), ale dokonce i vzdáleně
a ukazovali na tom, jak je vše propojeno nějakým způsobem} Když jsem slyšel to o těch slovech
a krystalech a vodě, tak se mi vybavilo, že lidské tělo je z velké části složeno z vody :O A lidé se budou
hádat o tom, zda to co mluvíš na tebe nějak působí. :O} Nedostávám se do nějakých divných věci, jen
říkám co říká Bible - Ježíš říkal, ať z našich úst nevychází žádná porušená slova. Říká, že Jeho slova
jsou Duch a jsou Život. Vše co říkáme by mělo dávat milost.!!!! Pokud máme dávat [mluvením] milost
lidem kolem sebe, čím spíš bychom měli i sobě, když mluvíme k sobě a nebo o sobě. A máte
schopnost mluvit ke svému tělu a přikázat mu to, co chcete dělat a ono se přizpůsobí jak chcete.
Jediná věc, na které záleží víc než na tom co mluvíte, je to čemu věříte. Ježíš říká že z hojnosti srdce
ústa mluví [Mat 12:34, Luk 6:45]. Takže většinou to co říkáte je do určitě míry čemu věříte. Ale nesmíte
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zapomenout, že lidé často říkají co si myslí, že druzí chtějí slyšet. Jako když přijdete někam
do nemocnice k někomu a on umře citovavši písmo, tak lidé řeknou "to nefunguje".. Není to jen
citovaní, je to věření. "Jak člověk věří ve svém srdci, takový je" Měli byste říkat to, čím přetéká vaše
srdce.. ale funguje to i tak, že to co říkáte (dostatečně), tomu nakonec začnete věřit. Takže to poselství
o vyznávání, které někteří lidé převrátili na divné věci, je velmi jednoduché - Prvně to řeknete, protože
tomu chcete věřit a říkáte to dokud tomu nevěříte, pak už to říkáte protože tomu věříte :) To se nazývá
"umývání mysli vodou Slova". [Jedná se ale o věci, které jsou pravda - které Písmo říká] Normálně se
tomu v běžné kultuře říká: "To zní jako vymývání mozku" - ANO určitě to je a v té nejčistší formě
- správné formě. Znám některé lidi, kteří potřebují mít vypláchnutý mozek, někteří lidé potřebují mít
umytá ústa (mýdlem). Když slyším lidi mluvit nemoci, smrt a podobné věci.. {osobně nemám rád
nadávky a nejsem rád s lidmi co nadávají, ale bych bych radši, kdybyste nadávali než říkali, "že vás
něco děsí k smrti, umíráte touhou někam jít, jste k smrti unavení něčím a podobně." Protože pokaždé
když to říkáte, lžete.}

|~| Z nějakého důvodu si myslíme, že musíme nějak zvýrazňovat tyto slova, abychom lidi přesvědčili
a věřili nám. "Ať vaše ano je ano a ne ne!" Můžete způsobit změnu ve svém těle na základě toho co
říkáte. Neříkám, že byste měli říkat cokoliv, ale říkám že bychom měli říkat Ježíšova slova. Protože
Jeho slova jsou Duch a jsou život. Řekl "Boží Slovo je život a zdraví pro celé jejich tělo". Můžete mluvit
Jeho slovo do svého těla a způsobí to život ve vašem těle (flesh) . Pokud tomu nevěříte, prostě
nevěříte Bibli :P (protože to Bible říká.) Takže v určitém bodě byste měli začít mluvit život do vašeho
těla. Všimněte si, když soužím lidem, tak přikážu něčemu, ať to jde, ale pak většinou skončím, tím že
přikazuji život "Život v Ježíšově jménu právě teď" a často je držím za ruce, aby ten život nimi chvíli
protékal. Prostě necháme život proudit. Můžu vás vzít za ruce a život začne proudit, protože jsem
vycvičil svého ducha, aby když někoho chytnu za ruce, tak to začalo. A nemusím ani nikoho držet
za ruce. Stačí když zde budu chvíli stát (asi.. 30s) a začne to proudit. Proč? Protože duch už je tak
zvyklý. Pro mě je toto něco, jako modlitební pozice. Protože jakmile se dostanu do této pozice, tak
Duch Boží automaticky ví "aha právě musí být čas někoho uzdravit". Můžete udělat stejnou věc se
slovy, záměry, rozhodnutím. Takže můžete udělat rozhodnutí "dávat život". Když řeknu "necháme život
proudit" tak to právě směřuji /ovlivňuji/ řídím. Můžu to nechat téct a nebo to mohu nasměrovat tím, že
řeknu "Nechám život proudit". Takže to začne proudit hned a nemusím tam půl minuty stát. Musíme si
uvědomit, že život je z ducha ne z duše, duše to může nasměrovat, pomoct to řídit, říct tomu, kam to
má jít, ale je to ten život ve vás, který je z Ducha, který způsobí (vypůsobí) život, zdraví, vysvobození
cokoliv potřebují ti lidé kteří jsou před vámi. Takže v určitém bodě se musíte rozhodnout, že ten život
necháte proudit ven.

{budeme pokračovat rozdíly mezi novou a starou smlouvou}

19) ta stará měla kněze, který se měnil, ta druhá ne
Žid 7 23-28; 4 14-16; Ř 8 34

20) jedna si pamatuje hříchy, ta druhá zapomíná hříchy.
Žid 10 3; 8 12

21) jedna měla zástupce a sezonní přístup k Bohu. Žid 9 7-10
druhá má osobní a denní přístup k Bohu Žid 4 14-16; 7 25; 10 19-20; Ef 2 18

22) jedna měla hříšnou službu {lidé, kteří ji vysluhovali měli hřích} Žid 5 1-4
druhá měla bezhříšnou službu Žid 7 26-28; 2 Kor 3; 1 Jan 3 9

23) jedna byla dána pod kněžstvím Levitů Žid 7 11-12
druhá je pod přítomným Melchisedech kněžstvím Žid 6 20; 7 11-21,24

24) jedna měla pozemskou službu stánku, která obsahovala zvířecí oběti Žid 9 1-10
ale ta druhá měla nebeský stánek Žid 4 14-16; Žid 7 25; 8 1-5; 9 11-15

25) jedna měla hříšného prostředníka Gal 3 19
druhá měla bezhříšného prostředníka 1 Tim 2 5; Žid 7 26; 1 Petr 2 22

26) jedna neměla věčné dědictví Ř 4 14
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druhá má věčné dědictví Ř 8 17; Žid 9 15; 1 Petr 1

{všimněte si že se vám snažím dát vždy alespoň 2 místa jako důkaz - v ústech 2 nebo 3 svědků...
abyste věděli, že to neříkám jen tak. Běžte do toho a studujte to.}

27) jedna byla ratifikována zvířecí krví, která samozřejmě nemohla smýt hřích Ex 29 1-8; Žid 9 16-22
druhá byla potvrzena krví Krista Mat 26 28

28) jedna byla zákon skutků (law of works) , kdežto druhá zákon milosti
{jedna byla založená na tom co jsme dělali my, druhá na tom co udělal On.}
Jan 1 17; Ř 3 24-31; Gal 3 10; 3 12; Ef 2 8-9

29) jedna smlouva přinesla hněv Ř 4 15, druhá přinesla záchranu od hněvu Ř 5 9; Gal 3 13-14

30) jedna nemohla vykoupit, druhá mohla Gal 3 10-14; Ř 8 1-4; Ef 1 7; Kol 1 14; Žid 7 25

{~ uvědomujete si, že si to můžete rozebrat v life týmech a vzít si každý bod na jeden týden. |~| - Čím
déle strávíte nad něčím, tím víc se to do vás dostane. A musíte uchopit že jsme v Nové smlouvě.
Řeknete "Tomu už věříme" - Jedna věc je to znát (vědět o tom) a jiná je to dělat. Protože často se
stane a vidím to i v life teamech - Lidé jdou na DHT, líbí se jim to učení, začnou to uvádět do praxe,
funguje to, ale v nějaké chvíli jako by narazili do zdi nebo tak něco - nevidí výsledky, které by chtěli
vidět v některém případě (mohli mít dobré výsledky ve všech ostatních případech) ale v tomto případě
se nedostali skrz a když udělali vše co znali a mělo to fungovat, tak pokud nejsou opatrní, tak přijde
nepřítel a řekne - nefunguje to. A když se to stane, začnete přemýšlet "Co dělám špatně? Kde je
chyba?" - pokud tohle uděláte, tak zastavíte svoji víru. Musíte mít dostatek důvěry v Boha, víte že On je
větší, že může odpovědět ještě než voláte, a že může udělat mnohem více, než o co prosíte nebo
rozumíte, takže i když uděláte něco špatně - klíčové není, co jste udělali dobře a nebo špatně, ale klíč
je to, čemu věříte, jaký je váš úmysl, co chcete aby se stalo - to je důležité.. I když něco minete, mějte
důvěru v Boha. Bible říká, že Bůh se nedívá na vnějšího člověka. Ho až tak nezajímá, co říkáte, dívá se
dovnitř, chce znát vaši motivaci, váš úmysl, co očekáváte, že se stane - takže je mnohem důležitější
"zamýšlet" dobrou věc a mít správné motivy pro to, než říct tu správnou věc. Nesnižuji říkání správných
věcí, ale můžete říct správnou věc a mít špatné úmysly a nemusí to fungovat a nebo můžete mít správné
motivy a říct špatnou věc a bude to fungovat.

Musíte se dostat za ten legalistický postoj, že vy to musíte udělat správně, než Bůh může něco udělat...
Nemusíte. Zaručují vám, že jste nebyli "správně" ani "zachráněni" (saved) . Řekli jste něco, kdo ví co,
když jste přišli dopředu.. Uvědomujete si že, když jste tam přišli, již jste byli zachránění? Stalo se to,
když jste učinili to rozhodnutí. Nestalo se to, když se tam přišli a řekli správnou formuli, ale tehdy, kdy
jste se rozhodli podřídit svou vůli a učinit Ježíše svým Pánem. To už pak bylo jen veřejné vyznání, kdy
jste vyznali souhlas s tím. My chceme někdy trvat na formulích (visíme na formulacích), chceme to
udělat přesně správně... Nedělejte to, protože cokoliv si uděláte, podle toho budete souzeni - Neříkám
že Bůh vás bude tak soudit, ale že se to stane pravidlem a začnete říkat "Bůh může uzdravit pouze
pokud to řeknu správně", potom pokud se spletete budete říkat Bohu, promiň nemůžeš to udělat
protože to nebylo řečeno/uděláno správně. Věřte jak Bůh je velký, že je větší než vaše slova, ať je tak
velký jako vaše srdce k lidem. To je důležitější než správná formule}

{Prostě neviste na formulacích a na tom, že vše musí být přesně do puntíku správně. Ujistěte se, že
vaše motivy, záměry jsou správné, Bůh si to může použít. Pokud to studujete a jdete tím směrem - Bůh
může změnit vaše ústa, dát vám práva slova. | Často se mi stane, že když mi lidé řeknou, že mají
třeba problém s ledvinami, a já třeba z nějakého důvodu řeknu "Otče ve Jménu Ježíše právě teď,
přikazuji aby ten močový měchýř fungoval" - a oni řeknou "Počkejte, promiňte" - ale život jde
do nich, můj záměr je, aby byli uzdraveni. Pokud řeknu močový měchýř, ale můj záměr/úmysl je
uzdravení tak hádejte - když je to ledvina, tak je uzdravená. Naučil jsem se, že Bůh je větší než
moje slova. Já se snažím použít správná slova protože, pak je to čistější a silnější, ale i když to
neřeknete správně... Lidé mi někdy vyjmenují čtyři věci a já řeknu jenom dvě a na ty zbylé si
nevzpomenu - lidé řeknou "zapomněl jsi ještě ty dvě další" - ale na tom nezáleží. Proč? Protože můj
záměr je, abyste byli uzdraveni. | |~| Není to ve slovech, ale je to víra v srdci v TO Jméno. A je to to, že
vím, koho to jméno představuje. |~| Když jsem poprvé začal, tak to bylo jednoduché - Rozuměli jsme,
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že pokud to uděláme, tak je to udělané, pokud to nezvládneme, tak se to nestane. To je realita. Takže
je to vážné - Lidé umírají nebo žijí díky tomu, zda my děláme nebo ne. Ale nesmíte zapomenout, že
i když my reprezentujeme Krista (co se Boha a Bible týče a co se nás týče) - měli bychom vědět, že
Kristus je v nás a žije v nás, a už to nadále nejsem já, kdo žije, ale je to Kristus, který žije ve mně.
- Tomu všemu rozumíme, ale nezapomeňte - Vy můžete být křesťané, ale On je Mesiáš. Nevytvořte si
mesiášský komplex - rozumíte co tím myslím? Bertě tu práci vážně, udělejte ji, běžte po tom,
neodflákavejte to jako by to nic nebylo, protože to je něco, ale zároveň nezapomeňte že vy nejste TEN
zachránce světa. |~ příběhy o uzdravovací službě atp |}

31) jedna nemohla naplnit Boží požadavky, druhá je naplnila Gal 2 21; Žid 7 22; 8 6; 10 5-18

32) jedna nezajistila dělání zázraků, druhá zajistila Gal 3 1-5; 1 Jan 5 8; Jan 14 12; Luk 24 49
(one made no provision for doing miracles", the other provided for those)

33) proroctví předpovědělo skončení jedné a ustanovení druhé - obě byly prorokovány
Iz 51 4; Jer 31 33; Skutky 3 22; Žid 8 7-13; 10 4-18; Ř 11 25-29

{nechápu, že lidé nevidí, že jedna byla předpovězena, že skončí. (Abolished means GONE)
Skončená znamená že je pryč - nevracejte se pod ni. Uvědomujete si, že když jdete pod zákon, tak se
vracíte pod něco, co už tam ani není? :O Byl to stín. |~ story | Už to neexistuje - Kristus je konec zákona
pro spravedlivé (byli jsme pod vychovatelem zákona, než Ježíš přišel), ale to už je teď hotové. Zákon
stále vede ke Kristu, ale teď můžou být lidé, kteří přijdou ke Kristu a nebude to cestou zákona. Ale
v určitém bodě budou potřebovat vědět, že potřebují Krista, takže jim budete muset vysvětlit, proč
potřebují Krista. Pak jim budete muset vysvětlit, jak se narodili v hříchu, jak mají hříšnou podstatu
a narodili se se smrtelnou duchovní nemocí. A pokud budou potřebovat vysvětlení, budete muset použít
část zákona, abyste byli schopni jim to ukázat a ukázat, proč potřebují Krista. Ale jako systém to už
neexistuje. Jedna z věcí, která to dokazuje je, že zákon vyžadoval zvířecí oběti... a to skončilo v r. 70
našeho letopočtu |~ Pokud byste to chtěli zase dělat, tak byste říkali, že krev zvířat je lepší, než krev
Krista | Říkáte "to my přece neděláme".. ale děláte, když říkáte "moje dobré skutky". Důvod proč se
nemůžete spolehnout na své dobře skutky je, že cokoliv na co spoléháte a vyvyšujete to (you put at the
top of the ?heap?) -- o tom vlastně říkáte, že to se počítá... Takže teď už nespoléháte na své skutky,
ale na Krista. Děláte dobré skutky, protože teď Jeho Duch žije ve vás a je to ten samý Duch, který byl
v Něm, který mu umožňoval dělat ty věci. Vidíte - stačili mi 2 minuty, abych vysvětlil evangelium.
Nemusel sem jít do teologie, jít do těch a tamtěch detailů - evangelium je jednoduché. Není to o vás,
a nic co můžeš udělat (děláš) nemůže způsobit, že tě Bůh bude milovat víc nebo míň.

Všechno, co musíte udělat je - vzít čistý list papíru, uprostřed udělat čáru a na jednu stranu napsat věci,
které způsobí, že mě Bůh bude víc milovat, na druhou věci, které můžou způsobit, že mě Bůh bude
milovat míň. Zapište všechno co tam patří.. Až skončíte, mělo by to být stále prázdné. Rozumíte?
Nemůžete říct "aby mě Bůh miloval víc" protože to nejde, a "aby mě Bůh miloval" - tak to by byl Ježíš.
Ale to je vše. Lidi občas naštve že žiji tak svobodný, nejsem náboženský (myslím mrtvé náboženství ze
skutků) {čisté náboženství před Bohem je navštěvovat vdovy... a činit dobře} Pravé náboženství vlastně
znamená milovat a uctívat Boha [životem].

34) jedna měla tělesné znamení poslušnosti - obřízku Skutky 7 9; Ř 2 25
druhá neměla tělesný příklad, ale byla/je obřízka srdce Ř 4 11; 1 Kor 7 18

35) jedna byla příliš slabá aby přemohla hřích, druhá dává vítězství nad hříchem
Ř 6 1-23; 8 1-4; Ef 2 8-9; 1 Jan 5 1-18
{další dobrá věc je, že jak si procházíte tyhle body, můžete najít/vidět, kde jste vy podle toho, do které
kategorie spadáte}

36) Jedna byla udělána, aby byla změněna Žid 7 11-22; 8 5-6; 9 9-10; 10 1-18; Gal 3 19-24
druhá byla udělaná, aby byla neměnná - věčná smlouva. Žid 7 22; 8 6; 10 9; 13 20

Toto je druhá polovina rozdílů mezi smlouvami a jak si to budete procházet, studujte to. Nezapomeňte,
že toto není jenom seminář - musíte to začlenit do svého života a vstřebat, než to začne být pro vás
reálné (skutečné). Zaměřte se na to a projděte si to.
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| Teď než vás propustím, tak pokud jste nebyli nikdy pokřtěni - pokud nemáte plnost Ducha,
nemluvíte jazyky a nebo pokud jste někdy mluvili, ale už jste dlouhou dobu nemluvili, tak vám
chceme sloužit. Kolik z vás potřebuje naplnění a nebo znovunaplnění? Ok. Až skončíme, tak přijďte
sem a budu vám sloužit k tomu, abyste mohli chodit v plnosti Ducha a bylo to požehnání. Tohle je
věc, o které jsme mluvili, že Ježíš chce, abyste měli. Ne pouze záchranu od hříchu, ale abyste byli
pro Něj mocný příbytek a byli schopni sloužit duchem druhým lidem (minister the spirit to other ppl.)
|

|~| |~ Neustále žiji s věčností na mysli (destiny in mind) . Už mám vymyšlené, jaký budu mít hrob - budu
tam mít obrazovku a bude tam pohybový senzor a když někdo přijde, tak se tam zjevím .. :D|

Moje oblíbená hláška je z jednoho filmu. | jak vidíte nejsem až tak předuchovnělý | V jedné z úvodních
scén filmu Gladiátor {ano nejsem až tak duchovní, jak jste si mysleli} Říká: "To, co děláme v životě, se
odráží ve věčnosti". ||

(What we do in life, echoes in eternity) ...Měli bychom neustále žít s věčností na mysli. Ďábel plánuje
pro další generaci a další generaci a nevadí mu, že se posunuje pomalu, protože plánuje dopředu, ale
křesťané vždy myslí maximálně jen na další bohoslužbu (service) ... Musíme plánovat pro generace,
pro věčnost, musíme si uvědomit, že teď máme šanci být příkladem, hrdiny víry. Lidé hledají hrdiny, lidi
kteří povstanou a řeknou jdu v před, pojďte se mnou. Musíme být schopni říct s Pavlem "následujte mě,
jako já následuji Krista".. Takže co zde teď děláme se odráží (echo) na věčnosti. Takže co chcete aby
věčnost odrážela o vás? (eternity echo about U)

Jsme epištoly, které mají být otevřeny a čteny všem, takže žijme život hodný toho, aby se o nás psaly
knihy a točily filmy, mluvilo se o nás a jak to budou dělat, měli by vždy být schopni říct - "Podívejte se
jak Kristus byl schopný žít skrze toho člověka". Amen.
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Poznámky
Na závěr
"Buďte tvrdí na sebe, ale ne na ostatní. Můžete jim dát pravdu, ale nečekejte že začnou důsledně žít
standard, který jste si určili. Pokuď jste si určili standard Bible, tak to je v pořádku, ale dejte lidem
milost. Dejte jim prostor k růstu. Ostatní neví co víte vy, nestudovali tolik co vy, nebyli kde jste byli vy.
Dejte jim prostor. "- Curry Blake

Pokud budete chtít šířít toto poselství dál - učit atp - učte ho kompletní.

 

Upozornění
Názvy jako JGLM, DHT a podobné jsou chráněny copyrightem a nelze je používat bez písemného
souhlasu JGLM, proto jsou zde uváděny jako zkratky případně pouze k informačním účelům.

We are in no way affiliated with JGLM (John G. Lake Ministries, or Jesus Gives Life Ministries) 
Nejsme nijak spojeni s JGLM.

 

Odkazy
Domovská stránka služby JGLM: http://www.jglm.org

Stránky "Nové stvoření": http://www.nove-stvoreni.cz - další materiály / kontakt / odkazy

E-mail: newman@nove-stvoreni.cz
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