Curry Blake: kurz Nový človek, Kyjev 2015
John Graham Lake Ministries (Dallas) & spoločenstvo Emmanuel (Kyjev)

Zásadná premena ľudskej bytosti prostou vierou v Božie Slovo a životom podľa Krista
*Ako nás Boh miluje? *Čo nám daroval? *Ako to funguje? *Načo sme to dostali? *Ako s tým máme zaobchádzať?
(pôvodný videozáznam po anglicky a rusky: https://www.youtube.com/watch?v=-QakLMfgUU8&list=PLo-UpkePYrBLQ5xL_zeLoPkBquLItUazP ;
do slovenčiny písomne preložil a upravil: Martin Kapko, Bratislava, 2016)

******
[Tento kurz nadväzuje na seminár ‘Divine Healing Technician’ / ‘Niektoré vlastnosti viery v Boha a svedectvá o jej účinkoch’, z roku 2014 v Kyjeve, dostupný na tejto linke:
http://www.nove-stvoreni.cz/files/downloads/ostatni-preklady/Skola_uzdravenia-DHT-Kyjev_2014-Zpracovany_text-verzia5.pdf ]

Skratky: (v rôznych pádoch..)
BD
Boží Duch
BK
Boie Kráľovstvo
BL
Božia láska
BM
Božia moc
BS
Božie Slovo
DS
Duch Svätý

JGLM
JK
MK
NK
NZ
SZ

John Graham Lake Ministries
Ježiš Kristus
Myseľ Kristova
Nebeské Kráľovstvo
Nová Zmluva, Nový Zákon
Stará Zmluva, Starý Zákon

Kódy pri častejšie používaných textoch z Biblie:
Ef = List Efezským; Iz = Izaiáš; Jk = List Jakuba; Jn = Evanjelium podľa Jána; Mk = Ev. podľa Marka; He = List Hebrejom/Židom; a p.

******
Tučnou kurzívou sú zvýraznené citáty a parafrázy z Biblie
Víťaziacu Cirkev tvoria jednotliví veriaci
Zdravím Vás na úvod kurzu Nový človek! Som rád, že som opäť tu s vami. Vďaka, že ste nás pozvali.
Ako hovoril pastor, uzdravovanie je pre výnimočných. Volajú sa kresťania. Je to pre každého kresťana. Každý
kresťan je výnimočný. Sú jedineční. Sú nositeľmi výnimočného Ducha Božieho. Nech si už ktokoľvek, ak si
znovuzrodený, ak Ježiš je tvojim Pánom, tak máš Jeho Ducha a práve Jeho Duch je Ten, kto uzdravuje. Minulý
rok sme hovorili o uzdravovaní. Ukázali sme aké je to jednoduché. Tohto roku poukážeme na to, ako
uzdravovanie prebieha. Tento týždeň budeme vyučovať čo spôsobuje, že uzdravovanie je účinné. Je to to isté,
čo spôsobuje, že kresťanstvo je účinné. Uzdravovanie je veľmi dôležité, osobitne pre chorých. Ale tento týžden
vám prinášam posolstvo, ktoré je podstatou kresťanstva a je dôležité pre každého kresťana, či už je chorý alebo
nie. V kurze uzdravovania, ak rozumiete ako to funguje, tak rozumiete uzdravovaniu. Na tomto kurze, keď
pochopíte vyučovanie tohto týždňa, tak sa pre vás stane účinným všetko. Toto sa naučíte tento týždeň. Tento
týždeň sa budem s vami zdieľať o veciach, ktoré sú možno nové pre vašu hlavu a myseľ. Ale faktom je, že vy
už viete všetko o čom sa budem s vami zdieľať. Lebo to už je vo vašom duchu. Som tu, aby som vás vystrojil.
To znamená odhaliť vám čo už máte, a ako to máte používať. Nedávno som čítal o Cirkvi v Číne, ktorá je tam
zakázaná. Majú približne jedného slúžiaceho na kažých 500 tis. ľudí. A pritom tá Cirkev tam neustále rastie.
30-40 tis. ľudí sa tam znovuzrodí každý deň. A nespôsobujú to kazatelia, pastori alebo kresťanské organizácie,
ale pôsobia to jednotliví kresťania, ktorí nesú Evanjelium kamkoľvek idú. Takto rástla aj prvotná Cirkev. A
takto má Cirkev rásť aj dnes. Tento týždeň budeme hovoriť o každom veriacom. Nie o špeciálnej kaste
veriacich, ale o prosto veriacich. Ak si veriaci, môžeš konať tieto veci. Ak si veriaci, tak to už máš v sebe. Skrze
Ducha Božieho vám odhalíme tieto veci, aby ste po odchode odtiaľto mohli žiť inak, lebo budete vedieť čo
máte.
Boží zámer pre každého veriaceho
Pred tým ako naozaj začneme, chcem položiť určité základy. Veľmi rýchlo. A potom vojdeme do
Písem. Chcem aby ste si uvedomili, a poviem vám to teraz aby ste vedeli kam idete, ku koncu tohto týždňa
pôjdete odtiaľto iní, lebo si uvedomíte, čo všetko do vás Boh vložil, investoval. Boh do vás vkladá svoje nádeje,
On vo vás verí. On verí, že Jeho Duch vo vás je schopný vykonať Jeho vôľu na tejto Zemi. Na konci tohto
týždňa budete vedieť, že ste vyslancami Krista. Už nebudete žiť so zvesenou hlavou, porazení, s mentalitou
naničhodnosti. Budete zvrchovaní, lebo spoznáte, že obetovaním Ježiša vám Boh prinavrátil pravú dôstojnosť.
Dal vášmu životu zmysel. A ten zmysel je nie to, aby si bol najlepší najbohatší podnikateľ, ale aby si bol
kresťan v pravom zmysle slova. Syn a dcéra živého Boha. Aby ste si boli vedomí, že vo svojom duchu vyzeráte
ako Ježiš - Syn Boží, a že máte prejsť týmto životom obdobne ako to predviedol Ježiš, ktorý vedel čo má
vykonať, a nikdy nepochyboval, že Boh pre to zaopatrí všetko, čo bude treba. Nikdy nespochybňoval či má
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dosť viery, nikdy nespochybňoval či má dosť moci vykonať to, čo bolo treba. Poznal svojho Nebeského Otca.
Vedel, čo všetko má k dispozícii. Tento týždeň sa dozviete čo všetko máte k dispozícii. Ježiš ma sem poslal
tento týždeň, lebo vy ste pre Neho dôležití. Bez vás nemôže vykonať svoju vôľu. On chce, aby Jeho vôľu ste
vykonali práve vy. On chce, aby ste kládli ruky na chorých a tým ich uzdravovali. On chce, aby ste ohlasovali
Evanjelium a tým menili životy ľudí. On chce, aby ste kriesili mŕtvych, On chce, aby ste poznali tajomstvá
skryté v srdciach ľudí, aby ste im ich mohli odhaľovať keď k nim budete hovoriť a oni tým spoznajú, že k nim
hovorí Boh cez vás. Ak sa tento týždeň do toho dostanete, odídete odtiaľto tak zmenení, že budete meniť svet
vo svojom okolí. Toto je Boží zámer pre vás. On chce aby ste neprešli len tak pomimo. Ani nechce, aby ste
žobrali či nariekali o pomoc. Chce, aby ste si uvedomili: tým že poslal Ježiša, poslal vám pomoc a je čas
pochopiť čo všetko máte.
Rozhodnutie veriť Božiemu Slovu, veriť v Boha, veriť Bohu
Evanjelium, ktoré kážem, je Evanjelium Ježišovo. Je to Evanjelium Pavlovo. Je to Evanjelium Biblie.
Je to prosté Evanjelium. Ale je to účinné Evanjelium. Lebo pôsobí všade. Účinkuje rovnako v Amerike, Južnej
Afrike, Ázii, a je účinné rovnako aj na Ukrajine. Lebo je to skutočné a pravé Evanjelium. To je to čo vám
prinášam. Možno vás prekvapí jeho prostota. Ako som povedal pred rokom, moje poslanie je veľmi
jednoduché. Len vám prosto čítam Písmo a tvrdím vám, že je to pravda. V mojom živote nastal moment, keď
som sa musel rozhodnúť uveriť tomu, čo som čítal. A len čo som tak urobil, začalo to účinkovať. Netrvalo to 10
rokov. Nemusel som si to zaslúžiť. Jednoducho som uveril. A začal som jednať tak, že je to pravda. A začali
sme vidieť výsledky. Tento týždeň to bude iné ako minulý rok. Vtedy som vyučoval uzdravovanie. Mnohí boli
chorí a každému sme povedali, že nezáleží na tom, či máte vieru alebo nie, ale že položíme na vás ruky a Boh
vykoná zázrak vo vašom tele, dokonca aj keď vy sami neveríte. A počuli sme svedectvá, že sa tak dialo. Po
prvom dni vyučovania. Po vyučovaní presne takých ľudí ako ste vy. Videli zázraky pod vlastnými rukami.
Ľudia uverili. Vyšli na ulice, na zastávky MHD, začali sa modliť za ľudí. A na druhý deň hneď prvé bolo, že
jeden muž už dlho nebol v zhromaždení a ešte nikdy nezažil, že by Boh cez neho konal zázraky, ale v ten deň
vyšiel von, modlil sa za ľudí a videl okamžité zázraky. A tak stál na tomto pódiu a svedčil ako toto prosté
Evanjelium účinkuje. Nespoliehal sa na vieru iných ľudí, lebo mal vieru, že Boh môže jednať cez neho. A
potom svedčil o výsledkoch. Takže minulý rok som nehľadal vo vás vieru, ale teraz hovorím k vám - veriacim.
A teraz žiadam od vás, aby ste vy mali vieru. Vieru v slová tejto knihy - Biblie. Aby ste z nej nerobili niečo
špeciálne, mystické. Aby ste prosto vzali Boha za slovo. Aby ste sa rozhodli, že keď to Boh povedal, tak vy
tomu budete veriť. Bibliu čítam každý deň. Pred tým, ako si ju vôbec otvorím, sa automaticky rozhodnem, že
čokoľvek prečítam, tomu uverím. Budem tomu veriť, aj keby som tomu nie celkom rozumel. A len čo sa
rohodnem, že tomu budem veriť, začínam tomu aj rozumieť. Boh hľadá vieru. Hľadá vieru u svojich ľudí. Ide
Mu o to, aby ste prosto verili Jeho Slovu, a začali jednať tak, že je to pravda. Viem, že existujú jazykové
bariéry, tak hovorím oveľa pomalšie ako bežne. Časom mi došlo, že služba tlmočníka je naozaj hodnotná.
Musím spomaliť a nehovoriť tak rýchlo ako bežne. Úprimne verím, že kvôli tomu som schopný hovoriť BS
výstižnejšie, jednoduchšie, ale tiež mocnejšie. Nechceme žiadne dohady. Chceme byť veľmi jasní v tom, čo
hovoríme. Nechceme žiadne nedorozumenia. Koľko veriacich tu dnes máme? ..Amen! To znamená, že toto
posolstvo je pre vás. Všetko, čo tu hovoríme tento týždeň, je pre každého z vás. Nehovorím k davu. Hovorím k
mnohým jednotlivcom. Keď načúvate môjmu hlasu, načúvate Duchu Božiemu. Keď počujete môj hlas, vedzte
že keby sme sedeli pri stole a hovorili len medzi 4 očami, hovoril by som vám to isté ako to, čo hovorím z pódia
celý tento týždeň. Nie sú tu žiadne tajomstvá, nič skryté.
Verím v dary. Verím, že Boh dáva dary svojmu ľudu. Ale toto posolstvo nie je založené na iných
daroch ako je dar DS. A ak si znovuzrodený, tak máš DS a teda hovorím k tebe priamo. Rád by som veril, že
každý z vás bude počuť hlas Boží. Rozhodni sa tomu veriť, a tiež, že keď odtiaľto odídeš, tak budeš žiť a jednať
ako JK, a že sa v mysli úplne prestaneš zaoberať sebou. Že keď uvidíš chorého, tak nebudeš hútať, či máš dar
uzdravovania. Nebudeš rozmýšľať či máš dosť viery. Nebudeš sa sám seba pýtať či si na to pomazaný.
Namiesto toho budeš zmýšľať: “Ježiš za toto zomrel! A On mi dal Jeho Ducha. On miluje tohto človeka. A ja
som tu na to, aby som dovolil Jeho Duchu prúdiť do tohto človeka.” A potom sa ho dotkneš alebo k nemu
prehovoríš. A keď to urobíš, uvidíš rovnaký zázrak, uvidíš rovnaké uzdravenia, o akých si zrejme čítal. Či už v
Biblii alebo v životopisoch Božích ľuďí. Lebo jedna vec je istá: Boh neuprednostňuje nikoho. On si cení
vieru. Tvoju vieru. V Neho. A, ako som povedal na začiatku, čoskoro sa dostaneme k Manuálu, ale chcem aby
ste si niečo uvedomili. Nesnažím sa vzbudiť vo vás vieru v uzdravenie. Usilujem sa dosiahnuť, aby ste
porozumeli, ak máte mať vieru, tak majte vieru v Boha. Svoju vieru upierajte na Boha. Ja si nepestujem vieru v
uzdravovanie. Mám vieru v Boha, a On je aj Uzdraviteľ. Moja viera spočíva v Bohu, nie v akomkoľvek dare,
nie v samotnej viere - neverím vo vieru. Verím v Boha, že Jeho Slovo je pravda a že On urobí to, čo povedal že
urobí.
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V liste Hebrejom kapitole 11 sú spomenuté 2 ženy. Jedna je Sára a druhá Rachab. Jedna bola matkou
viery, druhá prostitútka. A pritom obe sú v He11. Toto ukazuje rozsah alebo spektrum, v akom Boh nazerá na
ľudstvo. Obe boli zaradené do He11, kvôli svojej viere v Boha. Ak čítate o Sáre, uvádza sa tam, že Boh
povedal, že mala vieru, lebo uznala Boha za verného. Uvážte aké prosté to je. Ak uznáte Boha za verného, tak
poviete “Bože, si tak verný, že dodržíš svoje Slovo. Keď si to povedal, tak to aj vykonáš.”, a Boh potom hovorí
"Toto je viera" - je to takto prosté. Viera nie je nič také čo by sa muselo vypracovať. Viera nie je emócia. Viera
je prosté spočinutie v tom, že počítam s tým, že Boh dodrží svoje Slovo.
Celý život mi rôzni ľudia tvrdili, že nejaké časti BS nie sú pravda. Ale ja som sa rozhodol veriť Bohu.
Dokonca aj veriaci (takzvaní..) mi hovorili, že niektoré časti BS už nie sú pravda. Ale ja som sa rozhodol, že
namiesto toho budem veriť v Jeho Slovo. A Boh to vždy potvrdzuje. Vopred vám poviem aké bude vaše
protivenstvo. Budete čeliť rovnakému pokúšaniu akému čelil Adam. V záhrade Boh povedal Adamovi a Eve:
Jesť môžete z každého stromu okrem tohoto. A potom prišiel diabol. A jeho slová boli: Či azda Boh naozaj
povedal? Toto bolo to pokušenie. Boli pokúšaní neveriť BS. Diabol nemá žiadnu novú taktiku. Proti vám dnes
používa stále tú istú taktiku. Stále hovorí: Vari Boh naozaj riekol? Teraz to hovorí o uzdravovaní: Vari Boh
naozaj povedal, že ak položím ruky na nemocných tak sa zotavia? Naozaj Boh povedal, že môžem kriesiť
mŕtvych? Naozaj Boh povedal, že môžem hovoriť novými jazykmi? Takúto taktiku používa diabol. Teraz
mnohokrát hovorí diabol cez iných kresťanov. A skúša docieliť, aby si neveril Božiemu Slovu. Každý človek,
ktorý počuje môj hlas, bude raz stáť pre Bohom. Keď tam budete stáť, budeť stáť osamote. Takže ak sa vás
niekto opýta “Či Boh naozaj povedal toto?”, tak sa musíte rozhodnúť za seba stáť na BS. Nemôžete tam stáť
ako skupina. Čo tým myslím? Mienim tým toto: Nemáte stáť so skupinou a ísť jej smerom pokiaľ tá skupina
nejde s BS. Dokonca ak sa obzriete späť do SZ, vidíte jedného proroka, ako stojí proti 450 falošným prorokom.
Jeden veriaci, ktorý mal vieru v Boha. Proti 450 iným, ktorí neverili Božiemu Slovu. Možno ste alebo budete v
rovnakej pozícii. Ak sa to deje alebo stane, musíte sa rozhodnúť "Ak by hoci všetci išli mimo, ja budem stáť s
Bohom!" Toto je nutné pochopiť.
Keď som tu bol minulý rok, rozprával som príbeh o Angelovi. Použil som ho ako príklad. Lebo všetky
okolnosti ma tlačili, aby som sa stiahol a prestal veriť v BS. Koľkí z vás tu boli keď som tu bol minulý rok? ..
Angelo bol nešťastnou náhodou postrelený. Lekári ho prehlásili za mŕtveho. Kresťania ma požiadali, aby som
sa išiel zaňho pomodliť. Prišiel som tam, položil naňho ruky a prikázal mu vstať. Žiadnu okamžitú reakciu som
nevidel. Bol som tam 2 minúty. Odišiel som. Keď som prešiel k predným dverám, obklopila ma skupinka
kresťanov: -Čo sa udialo? Prehovoril k tebe Boh? -Áno! -A čo povedal? -Marek16: tí čo uveria, budú klásť
ruky na chorých a oni sa zotavia. Vedeli, že som citoval Bibliu. -Boh k tebe neprehovoril? -Áno. -Čo povedal?
-Marek16: tí čo uveria, budú klásť ruky na chorých a oni sa zotavia. -Takže Boh k tebe nehovoril? -Áno,
hovoril ku mne. -Čo povedal? -Marek16: tí čo uveria, budú klásť ruky na chorých a oni sa zotavia.. (po tretí
krát) Nepočul som hlas, ale čítal som hlas. V nemocnici som nepočul nič, ale nebolo to potrebné. Už som mal
BS. Apoštol Peter povedal, že bol tam, keď Boh prehovoril z Neba a oni všetci to počuli. Povedal: Toto je môj
Syn. Každý z nich to počul. A pritom Peter povedal: Máme istejšie slovo proroctva. Máme napísané BS. Písané
BS je istejšie ako keď počuješ hlas z Neba. Lebo hlasy sa menia. Ako môžeš vedieť, že toto bol hlas Boží? Ale
toto (Biblia) je BS. Je to istejšie. Každý chce proroctvo. Idete na prorocké zhromaždenie, tie sú preplnené.
Každý tam chce proroctvo. Nie som známy ako prorok. Ale mám Ducha Božieho. A Duch Boží je Duch
Proroctva. A Boh cezo mňa príležitostne jedná prorocky. Ale aj keby to nebolo bežné, mohol by som zavolať
každého z vás dopredu, zoradiť vás tu a zaradom klásť na vás ruky a prorokovať vám so slovami: Takto hovorí
Pán, budeš klásť ruky na chorých a oni sa zotavia. Potom ísť k ďalšej osobe: Takto hovorí Pán, budeš klásť
ruky na chorých a oni sa zotavia. A toto by som mohol robiť pre každého z vás. A bol by som prorocky
presnejší ako väčšina prorockých slov, ktoré si možno kedy prijal. Lebo ak si veriaci, tak Ježiš povedal: Budeš
klásť ruky na chorých a oni sa zotavia. Takže hovorím to, čo povedal On. Hovoril to prorocky a ja by som to
mohol opakovať. A bol by som presný. Lebo mám istejšie slovo proroctva. Amen? Je to jednoduché? Je prosto
nutné tomu veriť.
Od spočinutia v Bohu k spoločenstvu s Bohom
Možno celkom neviete kým ste, alebo nie ste si tým istí. A o tom je tento kurz. Takže chcem, aby ste
rozumeli od začiatku, ako veriaci máte mať vieru v Boha. Pretože Boh má vieru vo vás. Keďže ste veriaci, tak
to, čo Boh povedal, platí pre vás. Musel som uveriť, že Marek16 platí pre mňa, lebo som veriaci. Možno si v
sebe hovoríte: Toto už vieme, to je jednoduché, chceme sa dostať k hlbokým veciam. Ale sú to práve prosté
veci, ktoré víťazia. To je tá prostá pravda, ktorá vyhrá každý tvoj boj. To, čo potrebuješ k víťazstvu, už máš. To,
na čo väčšina z vás čaká, sa už stalo. Čakáte na moc, čakáte na pomazanie, čakáte na obdarenie, čakáte na
poverenie. A už ste dostali všetky tieto veci. Máte Jeho Ducha, Jeho Slovo, Jeho meno, Jeho moc, Jeho
obdarenia, toto všetko už máte. Prijali ste pomazanie, ktoré prebýva vo vás. A toto všetko sa stalo, keď ste boli
narodení znova. Prijali ste Jeho Ducha. Božie Slovo nám hovorí, že keď nám On dal Ježiša, tak s Ježišom nám
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daruje všetky veci. A teraz, pochopte tento prostý výrok. Povedal by som to takto: Keď sa Ježiš prisťahoval,
priniesol so sebou všetku svoju výbavu. Je On ten Kristus? Prestal On niekedy byť tým Kristom? Raz som
šoféroval na diaľnici v Dallase. Boh sa ma opýtal. Kedy prestal Ježiš byť Kristom? Hneď som vedel, že je to
chyták. A tak som Mu povedal, že neviem. Boh odpovedal: Keď sa prisťahoval do kresťanov. Lebo väčšina
kresťanov stále volá po moci, stále volajú aby padlo pomazanie. Kristus znamená Ten Pomazaný. Ježiš nikdy
neprestal byť Kristom. On je stále Ten Pomazaný. Ten Pomazaný sa nasťahoval do tvojho vnútra. A je stále
pomazaný. A pretože On je v tebe, tak ty si pomazaný. Keď sa prisťahoval, priniesol so sebou celú svoju
výbavu. Priniesol svoju moc, svoje meno, svojho Ducha, svoje dary, On priniesol všetko. Ježiš to povedal jasne,
že ak máme Jeho, tak máme všetko. Prosto tomu musíme uveriť a jednať tak, že je to pravda. Čokoľvek robíš,
tak čím dlhšie to robíš, tým si v tom lepší. Žiadny človek nezačína ako odborník. Rastiete. Rovnaké je to v
duchu. Začínate a rastiete. A stávate sa čoraz silnejší. Prečo? Dáva vám Boh viac moci? Nie, len prosto
pochopíte ako ju lepšie uvoľňovať, využívať. Pochopíte ako nezavadzať. Ako som vám povedal na začiatku,
niet žiadnych tajomstiev. Toto nie je tajomstvo, a pritom to väčšina kresťanov nevie. Tajomstvom kresťanstva
je, že prosto prestanete premýšľať o sebe samom. Prúdeniu Božej moci zabraňujete vtedy, keď sa zapodievate
sebou samým: "Mám dosť moci? Mám dosť viery? Mám dosť pomazania?" alebo inak "Nemyslím si, že mám
dostatok viery. Nemyslím si, že mám dosť moci. Čo potrebujem urobiť, aby som mal viac moci?" Všetky tieto
myšlienky sú o tebe. V mysli sa zapodievaš sebou samým. Stále riešiš svoje ja. Tajomstvo kresťanstva je:
prestaň riešiť svoje ja a mysli na Krista. BOH MÁ MOC, viac ako dostatok. A ON JE LÁSKA. On uzdravuje
lebo miluje. Vyslobodzuje lebo miluje. Takto slúžime. Prosto škrtni svoje ja z tejto rovnice. Buď len spojivkom
medzi Bohom a núdznym človekom. Boh vylieva svojho Ducha a vylieva Ho cez teba. Neleje Ho zhora dole,
ale vylieva Ho vodorovne. Vy ste nositeľmi Ducha Božieho. Takže kamkoľvek idete, Boh je tam. Kdekoľvek
ste vy, tam je aj Duch Boží. Kdekoľvek ste, tam je Božia moc. Kamkoľvek idete, tam ide uzdravenie.
Kamkoľvek idete, tam ide aj Boží Duch. Čokoľvek má Boh, to je tam, kde ste vy. A jediné, čo Mu bráni v tom,
aby prúdil, je keď sa zapodievate sami sebou. Najväčšie zázraky som zažil, keď som zabudol na samého seba.
Keď som neuvažoval koľko moci mám. Keď som nemyslel na to, koľko mám viery. Keď slúžim, tak jediné na
čo myslím je, že Ježiš niesol nemoci tých ľudí, nie je správne, že sú chorí. A potom na nich kladiem svoje ruky
a Boží Duch prúdi. A vyháňa toho démona. A dáva tým ľuďom slobodu. A ja nemyslím na seba, len viem, že
Boh má moc to urobiť. A On žije vo mne. Uvedomte si, že ste služobníci Krista, Jeho moc prebýva vo vás a vy
ju môžete rozdávať - kamkoľvek idete, kedykoľvek. Nemusíte sa najprv modliť a postiť. Prosto musíte milovať
ľudí dosť na to, aby ste za nimi išli. Prestaňte riešiť svoje ja. Toto znamená keď sa povie "zomrieť svojmu ja".
Neznamená to žiť predpísaným spôsobom, ani to nie je o tom koľko sa modlíš, lebo keď myslíš na to, koľko sa
modlíš, tak uvažuješ o sebe.
Teraz nemám čas príliš rozoberať tento aspekt, ale veľmi rýchlo vám poviem tento kúsok. Netrávim
hodiny modlením sa. Trávim s Bohom celý deň. Znamená to toto. Biblia nám káže modliť sa bez ochabovania.
To znamená modliť sa neustále. Ľudia majú určitú predstavu čo je modlitba. Nikto v tejto sále by nemohol
tráviť 24 hodín denne modlením sa tak ako sa bežne myslí, že má vyzerať modliba. Tak vysvetlím čo modlitba
je. Je to rozhovor a spoločenstvo s Bohom. Boh je Duch. Vy ste duch. V duchu môžete mať spoločenstvo s
Bohom. Môžete sa zhovárať s Bohom. Môžem hovoriť s človekom a pritom mať spoločenstvo s Bohom. S
jedným v duchu a s druhým v tele. Už sa vám stalo, že ste sa s niekým rozprávali a prehovoril k vám Boh?
Vidíte? Hovorili ste svoje myšlienky, ale keď k vám prehovoril Boh, On neoslovil vašu myseľ. Prehovoril do
vášho ducha. A nerušilo sa to navzájom, lebo sú to dve rôzne roviny. Svoj čas trávim rozhovorom a zdieľaním
sa s Bohom. Ak čítam, Boh je so mnou. Ak niečo sledujem, Boh je so mnou. Väčšinu času, dokonca aj keď
pozerám film, prežívam spoločenstvo s Bohom. Niekedy si ani neuvedomujem čo sa deje vo filme. Lebo môj
rozhovor s Bohom má prednosť. Nehovorím, že netrávim žiadny čas vyslovovanou modlitbou k Bohu. Niekedy
sa modlím takto. Ale väčšina môjho času je spoločenstvo s Bohom. Moja myseľ je zameraná na Neho. A kvôli
tomu ma On môže udržiavať v pokoji.
Od prirodzeného k duchovnému
Tento týždeň dúfam, že vás posuniem od prirodzeného k duchovnému. Z roviny fyzickej do duchovnej.
Aby ste mohli fungovať v prirodzenom svete a pritom žiť v duchu. Toto je život, ktorý pre vás Boh naplánoval.
A teraz, Ježiš povedal, že má mnoho čo chce zdieľať, a zatiaľ čo bol na Zemi, povedal "Teraz to nemôžete
zniesť. Mám mnoho čo chcem s vami zdieľať, ale práve teraz by ste to nezniesli." Potom zomrel, vstal,
posadil sa po pravici Otca. Potom muž menom Saul, ktorý bol neskôr nazvaný apoštol Pavol, mal osobné
stretnutia a rozhovory s Ježišom. A prijal zjavenie. A toto zjavenie bola presne tá vec, ktorú chcel zdieľať Ježiš
s učeníkmi ale ešte nemohol, lebo pred Jeho umučením boli všetci Jeho nasledovníci prirodzenými ľuďmi. A
prirodzený človek nemôže prijať veci Ducha Božieho. Ale potom ako boli narodení znova, On dal zjavenie
apoštolovi Pavlovi. A potom to Pavol kázal. Takže zjavenie Pavlovo nie je odlišné Evanjelium, ale vyučovania
Pavla, zjavenie Pavlovo, je pokračovaním vyučovaní Ježiša. To sú tie veci, ktoré chcel On zdieľať, ale najprv
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nemohol. Takže tento týždeň budeme študovať tieto zjavenia. Budem k vám úprimný, apoštol Pavol tieto
zjavenia kázal približne 60 rokov. Nebudem vám môcť všetko toto odovzdať za jeden týždeň. Ale môžem vás
upriamiť správnym smerom. Môžem vám poskytnúť čo je potrebné tak, že keď budete čítať Písmo, vaše oči
budú otvorené, budete rozumieť, mať to osvetlené a zjavené. Duchom Božím. On je váš Učiteľ. A tak tento
týždeň to bude o otváraní vašich očí pre zjavenie Pavolovo. A ukážem vám, čo Ježiš chcel, aby sme vedeli.
Teraz, keď ste veriaci, musíte veriť BS. Takže, čo vám ukážem v Písme, rozhodnete sa tomu veriť? Dovoľte mi
počuť vás. Amen! Chcem slovné potvrdenie, že medzi nami je záväzok, lebo je nutné aby ste verili Božiemu
Slovu. Napr., keď vás rýchlo vezmem do 1Kor2:16. Tam Pavol cituje SZ: "Lebo kto poznal myseľ Pánovu, že
by Ho mohol poúčať?" Potom hovorí "Ale my máme myseľ Kristovu". Všimnite si čo hovorí. Máme myseľ
Kristovu. Vy máte myseľ Kristovu. Keby sme sedeli pri stole, len ty a ja, oproti sebe, možno by si si dal kávu a
ja kolu a rozprávali by sme sa a zdieľali, povedal by som ti toto, a mohol by som stráviť hodinu nad týmto
jedným výrokom, a nebolo by to hlboké. Pozrel by som na teba a povedal, naliehal by som na teba:
Uvedomuješ si, že máš myseľ Kristovu? V tebe prebýva Kristova myseľ. Máš ju. Nie že jedného dňa ju
dostaneš. Myseľ Kristova prebýva v tebe. Je v tvojom duchu. Teraz, keď si kresťan, máš sa premeniť
obnovením myslenia podľa BS. Tvoje myslenie má byť v dokonalom súlade s myslením Krista. Môžeš to
urobiť len ty. Keď je vaša myseľ obnovená a kráčate v myslení Kristovom, budete myslieť ako On, hovoriť ako
On. To je vaše predurčenie. Máte myseľ Kristovu.
Teraz, ešte pred prestávkou, dovoľte mi vysvetliť to. Hovoríme o JK. BS nám hovorí, že v Kristovi je
všetka múdrosť a poznanie svetov. Všetka tá múdrosť, Božska múdrosť, prebýva v Kristovi. Je to pravda? A
predsa, Kristus prebýva vo vás. Takže ak všetko poznanie, všetka múdrosť prebýva v Kristovi, a Kristus
prebýva vo vás, tak vo vás prebýva všetka múdrosť, všetko poznanie, to všetko je teraz vo vás, je to myseľ
Kristova. Je niečo čo Kristus nepoznal? Je niečo čomu nerozumel? Máte to v sebe, máte k tomu prístup. Späť
doma mám v kancelárii knižnicu. Je v nej množstvo kníh. Mám prístup ku všetkým tým informáciám. Teraz
môžem urobiť jednu z dvoch vecí. Môžem tie informácie nechať ležať v tých knihách a keď nejaké potrebujem
tak si ich vyhľadať. Alebo môžem vziať knihu, študovať ju, naučiť sa ju, nechať ju vo mne pôsobiť a prebývať
tak, že zmení môj každodenný život. Mám na výber medzi týmito dvomi možnosťami. Je to rovnaké aj s Božím
Slovom. BS môže zostať v knihe a keď niečo potrebujem riešiť, môžem si to ísť vyhľadať. Alebo môžem tú
knihu čítať, prijímať čo hovorí, začať to konať, učiť sa to a poznať to, dať sa tým viesť a riadiť v každodennom
živote. A keď to robím takto, potom sa moja myseľ obnovuje a cezo mňa sa uvoľňuje myseľ Kristova. V
Kristovi prebýva všetka múdrosť a poznanie. A to poznanie i múdrosť prebýva v Jeho mysli. A vy máte myseľ
Kristovu.
Skúmal som tému obnovovanie mysle. A dokonca s prirodzenej sfére je ľudská myseľ fenomenálna.
Ale mali by sme hľadieť na myseľ z pohľadu BD. Keď vezmete ľudskú myseľ a dovolíte, aby vo vás prebýval
BD, a to znamená vo vašom duchu, duši a tele, tak On naplní aj vašu myseľ. Keď BD začína napĺňať vašu
myseľ a váš mozog, tak si začnete uvedomovať a uvoľňovať potenciál, ktorý máte v sebe, teda myslieť ako
Ježiš. Každý človek má potenciál byť géniom. O čo viac by ste ako kresťania, s Duchom Kristovým, s mysľou
Kristovou, mali dovoliť Božiemu Duchu, aby naplnil vašu myseľ, váš mozog, aby vám umožnil mať
porozumenie a zjavenie. To všetko kvôli mysli Kristovej vo vás. Potenciál vo vás je ďalekosiahly! A preto,
nepriateľ vám cez ľudí tvrdil "Nie si bystrý, si prihlúply, nikdy s teba nič nebude, toto ty nedokážeš pochopiť.."
Možno vám hovorili takého veci. To bol ale plán nepriateľa. Lebo ak by sa mu podarilo ťa o tom presvedčiť,
tak potom, hoci by ti Boh dal myseľ Kristovu, aj tak by si si nepomyslel, že by si mohol byť múdry a šikovný.
Lebo ti hovorili, že si blbý. Ale Boh si vyvolil to, čo je pre svet bláznivé, aby tam vložil svoju múdrosť. A toto
ťa odlišuje. Je to Duch Boží v tebe.
Keď John Lake viedol svoj zbor, robil to asi 10 rokov. Hovoril som s ľuďmi z toho jeho zboru. To boli
veľmi starí ľudia, deväťdesiatnici. Každký jeden, s ktorým som hovoril, si pamätal dátumy, mená a miesta
udalostí spred sedemdesiatich rokov. Každý jeden z nich mal úžasnú pamäť a pýtal som sa ich na to. Nikto z
nich nebol senilný ani dementný. Nikto z nich nemal Alzheimera. Mentálne boli všetci veľmi čulí, hoci už
deväťdesiatnici. Opýtal som sa -“Zdá sa, že by to mohlo súvisieť s jeho zborom.” -“Nuž,vyučoval nás, že Boží
Duch v nás v skutočnosti nasycuje a preniká náš mozog a keď Boží život je v našom mozgu, tak v nás vytvára
obranu proti mentálnej nedostatočnosti.” Takže aj po deväťdesiatke mali perfektnú pamäť. Lebo JGL ich
vyučoval, že majú myseľ Kristovu. A Kristus nezabúda, a Kristus vždy chápe, a Kristus má múdrosť. Takže by
sme mali mať múdrosť. Lebo aký je On, takí sme aj my na tomto svete. A On je rovnaký včera, dnes a naveky.
Takí by sme mali byť aj my. Príliš veľa ľudí uverilo klamstvám sveta. Že keď zostarneš, tak sa musia začať diať
určité veci. Nuž, pamätajte si toto. Lekári sú pre svet. Rozumejú fyzickým veciam. Ale nedokážu vysvetliť
vplyv Ducha Božieho na ľudské telo. Toto ostalo na nás, kazateľoch, ktorí rozumieme duchovným veciam.
Takže neverte tomu, čo by vám hovorili lekári zo sveta, že čo sa musí diať s vašim telom. Oni nevedia ako
vplýva na ľudské telo Duch Boží. Tak verme Božiemu Slovu. Verme tomu čo povedal On. A On povedal, že
máme myseľ Kristovu, že Ježiš má všetku múdrosť a porozumenie, a že Ježiš sa stal našou múdrosťou.
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Môžeme mať myseľ Kristovu. Dokonca viac ako poznanie, my máme Ducha proroctva. Môžeme sa pozrieť na
akciový trh a dôvodiť prirodzenou mysľou, alebo môžeme povedať podľa Ducha, ktorý vie, čo sa stane zajtra
"Kúp toto, predaj tamto." A Boh môže spôsobiť, že budeš prosperovať, lebo On má poznanie. Takúto múdrosť
máte. Ako vidíte, toto má praktické uplatnenie. Nie je to všetko kdesi v budúcnosti. Boh ti môže povedať s kým
uzavrieť zmluvu a komu sa vyhnúť. Môže ti povedať veci, ktoré vie len On. Nemusíš sa o to modliť a postiť,
prosto sa musíš rozhodnúť, že budeš veriť Božiemu Slovu.
Pravidelne pripomínam Bohu čo povedal: “Bože, povedal si, že mám myseľ Kristovu, že Ježiš sa stal
mojou múdrosťou, tak Ti teraz ďakujem, Ty vedieš moje kroky, zveril som Ti svoju cestu, nespolieham sa na
svoj vlastný rozum, ale svoje cesty zverujem Tebe, Ty riadiš moje kroky”. Takže moje rozhodnutia sú podľa
Boha, sú to duchovné rozhodnutia. Nie vždy zodpovedajú prirodzenej logike. Keď potrebujeme peniaze,
dôverujeme Bohu. A ja peniaze dávam, aj keď ich potrebujem, tak ich dávam. Lebo Jeho Slovo je pravda. Toto
nie je logické. Svet hovorí, že keď potrebuješ peniaze, tak šetri, zhromaždi ich, udrž pri sebe všetko čo máš. Ale
Biblia hovorí, že jeden rozptyľuje a pritom rastie. Takže tomuto veríme a robíme to. A Boh nás vždy prevedie.
Lebo to nerobíme podľa prirodzenej logiky, ale ideme podľa Ducha. Máme myseľ Kristovu. Vy máte myseľ
Krsitovu.
Toto je len jedna z vecí, o ktorej nám Biblia hovorí, že ich máme. Mohol by som tu byť rok a vyučovať
o tom každý deň, len o mysli Kristovej. Takto ďaleko môžete ísť v týchto veciach. A to všetko by bolo prosté a
bolo by to pravdivé. A mohol by som stráviť ďalší rok a hovoriť o ďalšej pravde. Pretože je toho tak veľa,
mohli by sme stráviť rok rozprávaním o tom, že máte Božiu spravodlivosť. Dalo by sa stráviť ďalší rok a
hovoriť iba o Božom milosrdenstve, ktoré máte. Rok by sme mohli hovoriť o Božej milosti, ktorá prebýva vo
vás a na vás. Preto som povedal na začiatku, že vás o tomto nemôžem vyučovať všetko, ale ak ste pripravení,
ak sa rozhodnete veriť BS, môžem vám za tento týždeň odovzdať čo je potrebné. A keď odídem, Boží Duch vás
bude učiť naďalej. Lebo Boh najviac túži mať s vami priame spoločenstvo. Chce vás kŕmiť priamo. Lebo toto
je podstata kresťanstva. Preto vložil do Tela Kristovho päticu služobností. Aby sme mohli zdieľať pravdu a
následne aby vám DS mohol otvárať oči. A vy môžete vchádzať do týchto vecí Ducha a nemusíte byť čudní,
môžete byť veľmi prostí, veľmi praktickí, a pritom mocní v Duchu. A keď budete hovoriť, budú sa diať veci.
Od záväzku k zasväteniu
Cestou sem, pri oboch prestupovaniach, sa zamestnanci aeroliniek pozreli na nás a povedali: “Máte
príliš ťažké batožiny, nemôžete s tým ísť ďalej. Príjemnú cestu.” Obidva razy. Povedali nám, že to nemôžeme, a
potom nás pustili. A prešli sme s váhou navyše. Prečo? To nie je duchovné. Toto nebolo menenie národov. Je to
preto, lebo som Božie dieťa. Jeho Duch je so mnou. Mám priazeň. To, čo oni hovoria, že ja nemôžem, predsa
môžem. Pepočúvam ich reči, ideme vpred. Očakávam, že urobia čo potrebujem. Prečo? Lebo mám Božiu
priazeň. Veci sa dejú v prospech mňa. Keby sa človek zo sveta pozrel na mňa, povedal by "Ty si chlapík čo má
najväčšie šťastie!" Ale to nie je šťastie, je to požehnanie a priazeň Božia. Čohokoľvek sa dotknem, to sa darí.
Prečo? Lebo Boh povedal, že to tak bude. Ale musel som sa rozhodnúť tomu uveriť. Bol som kresťanom od
veku 9 rokov. A nie vždy sa všetko dialo v môj prospech. Potom, keď som mal 17, hlbšie som zasvätil svoj
život Bohu. Veci sa začali meniť. Ale ja som stále nechápal nič z toho, čo učím teraz. Lebo všetko čo sa naučíte
si vyžaduje nový záväzok. Neviem ako sa veci robia tu u vás. Viem, že v USA mám kontrakt s mobilným
operátorom a má viazanosť rok alebo dva. A keď na tom niečo zmením, začne mi znova plynúť viazanosť.
Takže pri každej zmene musím meniť zmluvu, nový záväzok do budúcna. S Duchom Božím je to rovnako. On
vám predstaví pravdu a vy sa musíte rozhodnúť či v nej budete kráčať. Vyžaduje si to nový záväzok. Zakaždým
keď sa naučíte niečo nové, Boh hovorí "Tu je niečo nové, chceš v tom kráčať alebo nie?" Ak chceš, tak sa
musíš rozhodnúť tomu veriť a jednať tak, že je to pravda. Toto je viera, je to takto prosté. Toto budete robiť
tento týždeň. Každý blok školenia, každý deň, budú nové veci. Priamo z Biblie. Budete si to čítať pre seba. Nie
som tu s múdrosťou ľudí. Neprišiel som vás presviedčať o niečom. Neprichádzam so psychológiou alebo
filozofiou. Prichádzam k vám s BS. A nalieham na vás skrze BD: Rozhodnite sa veriť Jeho Slovu. Rozhodnite
sa zasvätiť kráčaniu v tom, čo On zasľúbil. A ak sa takto rozhodnete pri každej novej príležitosti, keď príde
nová pravda, budete nakoniec iní.
Zjednotenie s Kristom a Jeho zámerom
Jn8:12 "Ja som svetlo sveta". Teraz sa pozrime na Jn9. Povedal to znova vo v.5 "Dokiaľ som na svete,
som svetlom sveta" V Mt5:13 hovorí Ježiš svojim nasledovníkom "Vy ste soľou zeme". My o sebe vždy
hovorievame, že sme soľou zeme. Vo v.14 hovorí "Vy ste svetlom sveta" Ježiš povedal, že je svetlom sveta a tu
hovorí, že my sme svetlom sveta. Ako som spomenul, uvidíte ako všetko čo povedal o sebe, hovorí aj o vás. Tu
je pointa, ktorú treba chápať. Ste úplne zjednotení s Kristom. Celé poňatie NZ je naše zjednotenie s Kristom.
On nás pripojil k sebe. Mnohí z nás chápu túto pravdu nábožensky. Ale treba jej rozumieť novozmluvne. Je
úžasné, že to používame s odkazom na manželstvo. Apoštol Pavol použil manželstvo ako príklad. Povedal, že
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čo Boh spojil, to človek nech nerozpája. Povedal, že dvaja sa stanú jedným a už nebudú dvomi, ale budú
jedno. A Pavol používal manželstvo ako príklad toho, že veriaci je zjednotený s Kristom.
Tento týždeň sa budeme zdieľať z Písem, ale treba aby ste poňali Ducha Písem. Môžem vám dávať
príklady. Pravdepodobne najlepší je z armády. V armáde vám poskytujú výcvik. Vyučujú vás ako robiť veci.
Veľmi podrobne. Ako si skladať odev, ako si vešať odev v skrinke. Čo myslíte, ako sa to týka bojovania vo
vojne? Má to do činenia s venovaním pozornosti detailom. Keď vstúpite do armády, jedna z prvých vecí čo
urobia je, že vám ostrihajú vlasy. A vezmú vám civilné čaty a dajú vám uniformu. A učia vás pochodovať. A
základný výcvik je ako pochodovať spolu ako útvar. Bojovať môžete s krátkymi či dlhými vlasmi. Bojovať vo
vojne môžete v uniforme či civilných šatách. Vo vojne obvykle nemusíte pochodovať, lebo utekáte a unikáte
guľkám. Tak načo je dobré strihanie vlasov, uniforma a pochodovanie? Urobí to zopár vecí. Ukazuje vám to, že
ste súčasťou útvaru. Oberá vás to o vašu individualitu a robí vás to súčasťou celku. Uvedomíš si, že nie si sám,
že okolo teba sú iní, a to ti dáva silu. A začneš venovať pozornosť detailom. Lebo rozdiel je v detailoch. Takže
tieto veci sa učíte kvôli armáde, ak ste v nej. Rovnako by sa dalo hovoriť aj o polícii. Majú špeciálne označenia,
majú zbrane. Toto všetko dáva polícii poňatie autority. Policajti či vojaci majú za sebou autoritu vlády. Ale hoci
majú tú autoritu, ak nemajú poňatie autority, ak nevedia že sú autoritou, tak si každý môže robiť čo sa mu
zachce. Aj neozbrojený človek je schopný uzemniť policajta či vojaka, ak policajt či vojak nevedia, že sú
autoritou. Toto sa deje pri väčšine kresťanov. Väčšinou kresťan nevie, že je autoritou BK, ktoré stojí za ním.
Nerozumejú, že keď hovoria, celé Nebo počúva a súhlasí s nimi. A kvôli tomu musí kráľovstvo temnoty skloniť
svoje koleno. Chcem, aby ste tomuto rozumeli.
V armáde aj v polícii vás učia ako zasahovať. Armáda má Kódex správania. Musia rozumieť
praviddlám zásahov. Policajti musia rozumieť zákonom. Ale policajt nie je právnik. Právnici poznajú zákony a
rozumejú detailom. Vedia viac zákonov ako policajti. Dovoľte mi dať vám príklad. Môj otec bol policajt,
väčšinu môjho života. Takže sme mali mnoho diskusií o jeho práci. Predtým pracoval v armáde. Ja som tiež
bývalý vojak a pracoval som v silových zložkách. Keď som o tomto hovoril s tatom, najvýznamnejšie zatknutia
sa podaria zdanlivou náhodou. Mnohokrát zločinca zastavia kvôli nejakému malému priestupku. A potom
zistia, že to bol veľký zločinec. Tak som sa oca opýtal -“Ako vieš koho máš zastaviť? Ako si to všimneš? Ako
dokážeš povedať, že niečo nie je v poriadku?” -“Jazdíš a pozoruješ. A ak máš dojem, že niečo nesedí, ak niečo
vyzerá v neporiadku, tak to omrknete.” Nevedia či je niekde chyba, len majú pocit/dojem Tomuto musíte
rozumieť. V armáde vyučujú Zámer veliteľa. Takže ich učia ako pochodovať a plniť si úlohy, ale tiež ich učia
"Toto chce veliteľ aby ste dosiahli." Takže ak idete plniť misiu, viete akú hlavnú vec veliteľ chce aby ste
zabezpečili. Takže ak plníte misiu, a preruší sa všetko spojenie, stále viete čo máte robiť, lebo viete aký bol
zámer veliteľa. Tu je hlavná vec. Veliteľovi nie vždy záleží na tom ako ten zámer dosiahnete. On len chce, aby
konečný výsledok bol taký aký si on želá. A on chce aby ste sa tam dostali správne.
Preneste si to na vzťah s Bohom. Boha až tak nezaujíma váš presný postup, ako váš konečný výsledok,
a či to dosiahnete férovo. Takže nechce, aby ste pre správny výsledok použili zlé metódy. On nechce, aby ste
niekomu klamali na to, aby ste ich priviedli k znovuzrodeniu, takto sa to myslí. Cirkev ako celok urobila zo
spôsobu to najdôležitejšie. Cirkev začala považovať spôsob za dôležitejší ako cieľ. A tak prišli do Cirkvi
niektoré zlé spôsoby a doktríny. Boh miluje ľudí. Lebo On je láska. On chce, aby ľudia boli uzdravení. On tak
veľmi chcel, aby ľudia boli uzdravení, že Ježiš niesol rany pre uzdravenie každého človeka. Takže vieme, že
Boh je láska a chce, aby ľudia boli uzdravení. Jedno z mien, ktoré používa je "Ja som Hospodin, ktorý ťa
uzdravuje". Takže vieme, že chce uzdravovať. To je konečný výsledok. Ale Cirkev urobila z metódy to
najdôležitejšie. Ako urobíš toto, ako urobiť tamto, krok za krokom... Ale Boh to neurobil tak dôležitým. Ježiš
uzdravoval ľudí všelijakými možnými spôsobmi. On sa dotýkal ich, oni Jeho, inokedy poslal človeka umyť si
oči a ten bol uzdravený potom. Boh uzdravoval cez šatky z Pavlovho tela poslané chorým a posadnutým. Ježiš
uzdravoval povedaním "Prijmi svoje uzdravenie". Napľul človeku do očí. Uzdravoval všelijako možne.
Dotykom, slovom, rozmanito. Neurčil žiadny spôsob dôležitejší ako iný. Takže nezáležalo na tom ako
uzdravoval. Dôležité bolo, že uzdravovaním preukazoval Božiu lásku. A napokon ľudia vedeli, že Boh ich
miluje, lebo ich uzdravil. A my ako Cirkev sme urobili dôležitejším to, ako boli uzdravení.
Existujú princípy, pri ktorých sa to dialo, a čím bližšie Biblii postupuješ, tým lepšie výsledky
dosahuješ. Napr. Ježiš sa nikdy nemodlil, aby bol niekto uzdravený. A predsa je to najčastejší spôsob, ktorým
kresťania chcú uzdravovať ľudí. Ja sa nikdy nemodlím za ľudí. Prikazujem, aby ich nemoc odišla. Alebo na
nich kladiem ruky a nechám do nich prúdiť Boží život a Ducha. Ježiš sa nemodlil za uzdravenie. On je mojim
vzorom. Takže za uzdravenie sa nemodlím. Uzdravenie vyslovujem, kladiem ruky, posielam šatky. Ľudia sa ma
pýtajú, aká metóda je najlepšia. Najlepšia je tá, ktorej veríš, ktorou si bol uzdravený. Lebo v to budeš mať vieru.
Bohu nezáleží ako uzdravuješ. Ale hlavné je, že zastupuješ Jeho. Keď tu bol Ježiš, diabol mal stále moc, ale
Ježiš aj tak vyhral každý zápas proti diablovi. Potom Ježiš definitívne porazil diabla. Potom sa vrátil k Otcovi,
potom poslal svojho Ducha, aby sme aj my mohli konať to, čo robil On. A On povedal, že ešte väčšie. Takže
my by sme mali byť schopní to robiť lepšie a rýchlejšie. Ešte rýchlejšie ako Ježiš. Keďže je teraz diabol
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premožený, malo by to byť pre nás ľahšie. Ale my sme si to chceli sťažiť. Ježiš nikomu nevravel "Neuzdravím
ťa dokiaľ sa nezbavíš všetkých svojich hriechov". A pritom mnohí kresťania vravia chorým, že musíme nájsť
každý hriech, najprv treba všetko odstrániť. Nevyzerá, že Ježiš to robil takto. To je ťažšie, nie ľahšie. Musíme
sa vnímať ako Ježišovi zástupcovia. Mal by mať kresťan vo svojom živote hriech? Samozrejme že nie. Ale Boh
ich uzdraví hoci tam je nejaký hriech. Takže nerobme z toho nutnú podmienku. Vyslobodíme ich a potom im
povieme "choď a už nehreš" Ľahké. Prosté.
Viera

Činy
Rast
Väčšinou kresťania slúžia uzdravením tak, že by to nešlo v dave. Musia každého riešiť osobitne. To je
príliš pomalé. Evanjelim musí napredovať rýchlo. T.L.Osborne stál pred davom 50tis. ľudí, vydal príkaz
"Buďte uzdravení v mene Ježiš", a tisícka ľudí bola vyslobodená. V momente. Kvôli moci mena Ježiš, autorite
mena Ježiš. Takto mocní sme. To nebol darček pre T.L.Osborna. To bola moc mena Ježiš. A my ako Cirkev
sme vyvýšili ľudí a označili ich za zvláštnych, lebo takto sme sa chceli zbaviť zodpovednosti za to, že aj my
máme konať to, čo oni. Potrebujeme si uvedomiť, že v kresťanstve sú si všetci veriaci rovní. Sú z rovnakého
mena, rovnakej moci, rovnakého ducha. Rozdiel je len v tom, že niektorí veria a začnú jednať tak, že je to
pravda, a rastú ďalej. A skúšajú ako veľa moci môžu prejavovať. Niektorí kresťania sú spokojní len s tým, že
dostanú uzdravenie keď to potrebujú. Iní sa uspokoja s tým, že poslúžia zopár ľuďom tu a tam. Ale ďalší začnú
rozumieť Božiemu srdcu a začnú hovoriť "Ak je toto dobré pre mňa, tak je to dobré pre všetkých. Ak môžem
oslobodiť piatich, tak môžem aj 500. A ak môžem oslobodiť 500, tak môžem aj 5tis. A uvedomia si, že to nie je
o nás veriacich, ale o Bohu a cene, ktorú zaplatil On. Ježiš je hodný dostať výsledky, za ktoré draho zaplatil.
V Mk4 nám Ježiš hovorí podobenstvo. V tomto podobenstve hovorí, že ak ho pochopíte, tak budete
rozumieť všetkým ostatným podobenstvám o BK. A povedal podobenstvo o rozsievačovi a semene. On je ten
rozsievač. A povedal, že boli 4 rôzne druhy pôdy. A niektorá pôda urodila viac ako iné. Niektorí ľudia by
povedali "Nuž, myslím že som len tento druh pôdy".. BS hovorí, že v Božom dome sú nádoby na česť a
nádoby na všednosť. Ale potom uvádza, že ak chceš byť nádobou na česť, tak máš robiť to a to a potom
budeš nádobou na česť. Takže toto nám vraví, že Boh nerozhodol vopred o tom, kto bude nádobou na česť a kto
na všednosť. Vy sami sa musíte rozhodnúť medzi týmito možosťami. Vy určíte akou nádobou budete. A tak
teraz, vy sa máte rozhodnúť dnes a každý deň svojho života, akou nádobou budete. Ak chcete byť nádobou na
česť, urobte to, že sa očistíte. Nehovorí sa tam, že Boh vás bude očisťovať, ale vraví, že robíte to vy. Boh tým
povedal "Tu je moje meno, tu je moja moc, tu máš môjho Ducha, tak rob s tým čo chceš, choď a nes ovocie,
buď nádobou na česť". Rozhodni sa, že budeš mať plné zuby šedého priemeru, lebo byť bežný nie je to, k čomu
si povolaný. Kresťania nemajú byť bežní, kresťania majú byť nadprirodzení. Nie trápne excentrickí, nie divní,
ale nadprirodzení. Máte BD v sebe, On žije skrze vás ako vyslanca Kristovho. To predpokladá, že viete čo
máte, a viete ako to používať. Boh vám dal Jeho Ducha, Jeho moc k uplatňovaniu v Jeho prospech. Toto sa dá
robiť mnohými spôsobmi.
Konečné víťazstvo sa rodí v oddanosti za každých okolností
Kvôli doteraz zabehaným zvykom v Cirkvi, ak niekto začal kráčať v Božej moci, automaticky tých ľudí
zvelebujeme, vyvyšujeme. A musíme pamätať, že moc je dar Boží. Nezaslúžili ste si ju, On vám ju dal keď ste
prijali Jeho Ducha a daroval vám ju zdarma. Aby ste mohli byť svedkom pre Neho. To vás nerobí výnimočným.
A vy to viete lepšie než ktorýkoľvek iný kresťan. A keď ľudia majú dar moci, vyvyšujeme ich. Ale v realite by
sme mali hľadať ovocie. Mnohokrát povyšujeme do pozícií nováčikov, a pretože to robíme priskoro, nepriateľ
ich rozvráti. Potrebujeme zdôrazňovať rast ovocia. Ovocie Ducha je tým základom, na ktorý sa môže budovať
moc. Ak sa moc ukazuje bez základu ovocia, nakoniec tá moc padá. Obvykle dotyčná osoba padne.
Potrebujeme upevňovať vnútro Božieho ľudu. Silu jednať správne. Pamätajte si, to je oddelené od moci.
Potrebujeme upevňovať v ľuďoch silu vždy urobiť správnu vec, pevne v tom stáť, nech by sa dialo čokoľvek.
V týchto časoch počúvame veľa o Božej bezpodmienečnej láske k nám. A je to pravdivé. On je láska.
Takže, je to dané, On nás miluje. Ale nepočúvame veľa o našej bezpodmienečnej láske k Bohu. Stretol som sa s
príliš veľa takými kresťanmi, ktorí nasledujú Boha len dokiaľ Boh odpovedá na ich modlitby tak ako oni chcú.
Dokiaľ ich Boh žehná a oni prosperujú. Ale len čo veci nejdú tak ako chcú oni, odrazu chcú zabudnúť na Boha
a odísť a už nechcú mať s Bohom nič spoločné.Vieme o človeku, ktorého sestra zomrela. Zomrela na rakovinu.
A on ma oslovil a povedal "Idem zabudnúť na všetky tie náboženské veci, už nechcem mať s Bohom nič
spoločné, myslím že to všetko je falošné, lebo on nechal moju sestru zomrieť" a očakával že ho budem
prosíkať, aby radšej pokračoval s Bohom. A ja som mu povedal "Nuž, dobre. Choď si svojou cestou, zabudni na
Boha. Ži si svoj život ako chceš. A zabudni všetko o Bohu. Ja som len rád, že tak robíš ešte pred tým, ako by
som s tebou strácal svoj čas. Lebo ak budeš takýto, nikdy nebudeš Bohu slúžiť verne, vždy to položíš keď sa
niečo pokazí." A povedal som mu "Choď si svojou cestou, zabudni na Boha, choď do pekla" A on bol ticho.
Lebo nikdy nepočul žiadneho kazateľa, že by mu povedal, aby išiel do pekla. Ale povedal som mu "Sú len dve
Strana 8 z 93

kurz Nový človek
Curry Blake, Kyjev, 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

miesta kam sa dá ísť. Povedal si, že nechceš Boha? Tak ti ostáva už len peklo." A stíchol. Potom som s ním
nehovoril asi 2 týždne. Napokon raz v zbore. Prišiel za mnou a ďakoval mi, že som bol k nemu pravdivý.
Povedal, že sa zmieril s Bohom a že bude slúžiť Bohu po zvyšok svojho života.
Toto potrebujeme v ľuďoch upevňovať. Musíte to mať v sebe, že budete slúžiť Bohu po zvyšok života,
nech by sa udialo či nastalo čokoľvek. Dokonca aj Jób povedal "Aj keby ma zabil, stále Mu budem slúžiť". A
Jób nevedel o čom hovorí, myslel si, že Boh je príčinou všetkých jeho problémov, ale dokonca aj uprostred
toho povedal, že bude slúžiť Bohu. Takže hoci aj jeho učenie bolo chybné, jeho srdce bolo správne. Máte
príbeh troch Hebrejských mládencov, ktorí boli vhodení do ohnivej pece. A pred tým, ako tam boli vhodení,
povedali kráľovi (lebo kráľ rozhodol "Ak sa pokloníte, nehodím vás tam") "Ó, kráľu, náš Boh nás zachráni,
ale hoci by aj nie, aj tak Mu budeme slúžiť. A nebudeme sa ti klaňať." Takéto srdce potrebujete. Srdce, ktoré
slúži Bohu nezávisle na okolnostiach. Toto dnes potrebujete v sebe definitívne upevniť. Toto je 90%
akéhokoľvek zápasu, s akým sa môžete stretnúť.
Boh pozná každý boj, v ktorom budeš zápasiť. On už určil tvoje víťazstvo. Nepriateľ sa bude pokúšať
ťa donútiť, aby si prestal pred tým ako uvidíš víťazstvo. Ale ak neprestaneš, potom zvíťazíš. Musíš sa
rozhodnúť v akom momente prestaneš. Aký bod si určíš, to ti môžem sľúbiť, že nepriateľ sa postará, aby si ten
bod dosiahol. Treba sa ti naučiť ako spáliť všetky návratové mosty a cesty ústupu, ako stáť, veriť Bohu a
vedieť, že On ti zveruje Jeho moc a to Meno, ktoré je nad každé meno, aby si vedel, že keď vo viere vyslovíš to
meno, akýkoľvek nepriateľ ktorému čelíš, skloní svoje koleno pred menom Ježiš. Akékoľvek meno má, zohne
svoje koleno. Choroba, nemoc, chudoba, nezamestnanosť. Hocaký problém to je, prehovorte k nemu, prikážte
mu zohnúť koleno v mene Ježiš. A očakávajte požehnania Božie. Očakávajte, že zvíťazíte v každom boji, a
postupujte vpred. A nezastavujte ani neustupujte. Napredujte. V mene Ježiš. Hoc by nepriateľ prichádzal so
zlou správou.
Ako som spomínal skôr, keď som riešil Angela v Taliansku, použijem to ako príklad, lebo všetky veci
čo chcem zdôrazniť boli v tom príbehu. Položil som ruky, nevidel som nič, ľudia sa začali pýtať, ako som
povedal skôr ("Hovoril k tebe Boh?"), toto bol nepriateľ, ktorý sa ma snažil prinútiť aby som povedal "Nuž,
nie.." a potom neskôr v ten večer mi zavolali, hovorili so mnou v hoteli a povedali "Angelo je mŕtvy, lekári
odpojili podporné prístroje" - to bol ďalší bod, keď som mohol prestať a povedať "Nuž, neviem čo sa stalo,
hádam to nebola Božia vôľa, a je tu niečo, čo nevieme" - toto som mohol povedať. Človek z toho zboru čakal,
že mu poviem dôvod. Ale namiesto toho, ja som neudal dôvod, nedal som odpoveď. Všetko čo som povedal
bolo "Hmm, to ma prekvapuje" Stáli sme a pozerali jeden na druhého nejakú chvíľu. On čakal, že mu poviem
výhovorku, ja som čakal, že on odíde. Nakoniec som vyhral. On odišiel a ja som nepovedal výhovorku.
Namiesto toho som išiel na prechádzku. A zatiaľ čo som bol v tom výťahu, mal som rozhovor s Bohom. A
povedal som Mu "Takto to nefunguje. Poslal si ma sem kázať Evanjelium, a nie dávať ľuďom falošnú nádej.
Takže, je mi jedno čo sa stane, ako to urobíš, ale buď Angelo ožije, alebo ja idem domov. A skončím. Lebo som
povedal, že Tvoje Slovo je pravda. A nebudem kázať niečo čo nefunguje. Tak som chodil hore-dole asi 45
minút, modlil sa v jazykoch, a potom v ďalšie ráno, ten čo so mnou hovoril, ku mne prišiel a povedal -"Počul si
o Angelovi?" -"Počul som, že zomrel." -"Nie, Angelo žije! On žije, je dokonale zdravý! On je uzdravený!"
Tento príbeh hovorím preto, lebo bol jeden moment za druhým, keď som mohol skončiť.
Musíte si uvedomiť, možno nemáte ten správny pocit. Možno cítiš nádor alebo hrčku vo svojom tele a
nevieš čo to je, prídeš na modlitbu, slúžia ti, ideš domov a možno ideš k lekárovi a on povie "Áno, je to
rakovina" a odrazu si deprimovaný. V akom bode prestaneš? Koho správe uveríš? Uveríš Bohu alebo uveríš
správe lekárov? Nevravím, že lekár sa mýli, on len nemal všetky informácie, ktoré máme my. On nepozná
účinok BD na ľudské telo. Ak budeš prijímať alebo dávať uzdravenie, budeš mať príležitosti prestať veriť.
Pokúšam sa ťa presvedčiť, aby si sa rozhodol, že nikdy neprestaneš, nikdy sa nevzdáš, nikdy neklesneš, nikdy
necúvneš, ale obstojíš a ďalej budeš hovoriť k tej veci, aby opustila tvoje telo, a k svojmu telu, aby bolo
uzdravené. A vôbec nedáš na diablove lži. A keď budeš takto postupovať, uvidíš Božie výsledky. Uvidíš, že
Jeho Slovo je pravda. Uvidíš, že On je verný. Ale musíš sa naučiť obstáť. Akýkoľvek zbabelec sa dokáže
otočiť a zutekať. Lenže tebe nebol daný duch strachu, ale bol ti daný Duch moci, lásky, a zdravého rozumu.
Myseľ Kristova, jasná myseľ. Stabilná myseľ, ktorá verí pravde, ktorá sa nepotáca sem-tam s každým závanom
učenia. Máš Ducha moci. Treba aby si začal vyzerať tak, že Ho máš. Lebo iní ľudia hľadia na teba. Počuli, ako
si hovoril veľké veci o Bohu, ako On uzdravuje, ako oslobodzuje, ako dokáže urobiť čokoľvek a vravia
"Uvidíme čo sa stane, ako bude jednať keď sa mu niečo stane.."
Nejakí ľudia cez internet mi dávajú najavo, že ma nemajú radi. Nemajú radi nič, čo má do činenia s
Božou mocou. Majú celý blog o mne a ľuďoch ako ja. Raz na tom blogu diskutovali a vraveli "Uvidíme ako
zomrie" Čakajú na moju smrť. Tak som išiel na ich blog a povedal som im "Budete čakať dlho. Lebo ešte
nejakú dobu sa nikam nechystám." A prežijem ich. Lebo oni neveria v Božiu moc. A toto robia ľudia. Ak
začneš hovoriť o Bohu, o tom čo On povedal o sebe, ľudia začnú hovoriť o tebe, len preto, lebo veríš Bohu. A
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začnú hovoriť o tebe zle. Čakať na tvoju smrť. Vieme, že diabol chce hlavne aby si zomrel. Vždy budeš vedieť
pre koho pracujú. Lebo toto je myseľ diablova.
Ale ty potrebuješ žiť správne. Potrebuješ sa naučiť čo znamená žiť v autorite, chodiť v Duchu moci.
Nehovorím o konaní. Hovorím aby ste boli kým ste. Nie ste tým kým ste boli. Ste narodení znova, narodení z
BD. Ste nové stvorenie, všetky veci pominuli, všetko vo vás je nové, a všetky tie veci vo vás sú z Boha. On sám
vás pretvoril. A použil k tomu to najlepšie. Vložil do vás seba samého. Vložil do vás svoju výbavu: Jeho moc,
Jeho meno, Jeho Ducha. Ste Jeho zástupcovia. Keď hovoríš, nemárni svoj čas hovorením ako človek.
Nezastupuješ človeka, zastupuješ Boha. Hovor ako On, hovor Jeho slová, ži ako žil On. Keď bol Ježiš na Zemi,
nechodil hore-dole deprimovaný, neponevieral sa so zvesenou hlavou, s ovisnutými ramenami, zohnutý,
hľadiaci do zeme, trúci si ruky, zvedavý ako zohnať obživu, zvedavý ako nakŕmi tých 12 chlapíkov, čo sa
potĺkajú s Ním, zvedavý ako zaplatí dane... Vedel, že je tam ryba s daňami v papuli, lebo vedel, že má Otca,
ktorý vie, že všetky tie veci potrebuje, a že vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám Kráľovstvo. A Kráľovstvo nie je
zruinované, nie je zbedačené, Kráľovstvo nie je choré, netrpí nemocou. Keď prídete do brány Neba, vnútri niet
invalidných vozíkov, na ktorý by ťa posadili a tlačili po uliciach Neba. Možno budeš potrebovať vozík, aby si
sa tam dostal, ale to nie je BK. BK je život, BK je moc, je to autorita.
Objavovanie potenciálu darovaného znovuzrodením
Doma mám auto. Mal som ho už rok, a pripravoval som ho na jednu cestu. Môj syn zobral to auto, aby
doň naložil veci. Doviezol ho nasledujúci deň. Stál pri mojich dveriach, namieril kľúčom na auto, stlačil
tlačidlo, a moje auto sa naštartovalo. Opýtal som sa ho -“Ako si to urobil?” -“Nevedel si, že ono to robí, že?” “Nie.” -“Toto auto máš už rok a nevedel si o tom?” -“Je to tak, nevedel som že ono to robí.” Ukázal mi ktoré
tlačidlo stlačiť a ako ho držať. A ja som mu povedal "Toto by bolo bývalo dobre vedieť pred rokom. Vedieť to
tak vtedy v zime. Lebo by som si mohol vopred vyhriať auto. A celý ten čas to moje auto mohlo robiť. Ale
pretože som o tom nevedel, tak som auto štartoval klasicky a sedel som na studenom sedadle a triasol sa dokiaľ
sa nerozohrialo. Prečo? Lebo som nevedel čo všetko dokáže moje auto. Nepoznal som všetky výhody svojho
auta. A takto je to s väčšinou kresťanov. Kresťania sa ponevierajú chorí, porazení, dúfajú že sa niečo snáď
vydarí, namiesto toho aby vedeli čo všetko získali znovuzrodením. Nie si osobou, ktorou si bol predtým. Nemáš
rovnaké schopnosti ako predtým. Máš nadprirodzené schopnosti. Toto si získal znovuzrodením. V tom Mene, s
Jeho Duchom, môžeš konať to, čo robil Ježiš. Toto znamená byť novým stvorením. Nehovorím o tom keď sa
niekto stane typickým členom nejakej cirkvi. Hovorím o tom, keď sa niekto stane skutočným kresťanom. Ktorý
je ako Kristus.
Keď som raz bol v Keni v roku 1997, bol som v takej časti krajiny, kde bola vojna. Prichádzali
utečenci. Kríza prekročila všetky limity. Bol som tam napriek zákazom. Ale jeden pastor prišiel po mňa a vzal
ma tam. Povedal, že potrebujeme prekĺznuť dovnútra. Nuž toto bolo ľahké pre neho. Ale nie pre mňa - iná farba
pleti... On mohol prejsť ľahko. Ja však nie. Bolo zrejmé, že tam nepatrím. Tak sme museli vymyslieť ako sa
tam dostanem. Tak sme museli čakať do noci. A bolo tam prázdne koryto rieky. Museli sme doň všoférovať a
vkĺznuť do domu. Boli tam 3 rôzne domy, kde sa zhromaždili ľudia, ktorí čakali kým tam prídem a budem
kázať. A každú noc som mal ísť z jedného domu do druhého. Kázať a modliť sa za ľudí. Nuž, tretiu noc som
bol v zbore na bohoslužbách a začali chvály. A museli to robiť potichu, lebo vonku strážili vládni vojaci,
chodili hore-dole po ulici. A tak boli chvály. Bol tam jeden muž, sedel v zhromaždení, ktoré som si aj odfotil, a
mal ruky zdvihnuté, chválil Boha na tej fotke. Chýbali mu 3 prsty. Počas chvál sa mu tam objavili 3 nové prsty.
Bol šokovaný. Vyskočil a taký nadšený vybehol von. Nemodlil som sa za neho. Bolo to počas chvál. Ako
vybehol von, tak vrieskal, že bol uzdravený. A vládni vojaci ho zastavili a začali s ním hovoriť. A vo svojom
nadšení im povedal kde bol keď bol uzdravený. A ja som bol hore na pódiu. A tu oni vošli dverami. Pódium
bolo z klietok či prepraviek na kurence. Dávali sme si na ne Bibliu. Boli vyrobené z paličiek, a bolo cez ne
vidno. A pastor ma schytil a stiahol za tie kuracie klietky. Povedal “Skry sa tu a nevyliezaj”. Videl som ich. A
oni mohli vidieť mňa. Mali pri sebe samopaly AK-47 Kalašnikov. Pozreli na mňa. Videl som ich. Naše oči sa
stretli. A oni sa otočili a odišli. Prešli druhou stranou a vyšli naspäť von predom. Tak pastor prišiel ku mne a
povedal “Poďme”. Vyšli sme zadnými dverami do aleje. Alej bola veľmi úzka a mala jarok. A v ňom tiekla
voda. A pastor ma schmatol a utekali sme alejou do ďalšieho domu. Keď sme sa tam dostali, pastor sa pozrel a
povedal “Brat Keri, Pán ťa naozaj ochraňuje”. Vbehli sme do jarku s vodou a jeho nohavice boli mokré po
kolená. Ja som mal vodu len na spodku topánok. Nemodlili sme sa, len sme bežali. Asi 6 mesiacov predtým
som stretol jednu ženu v obchode. Nemodlili sme sa ani nepostili. Ona kupovala jedlo, a ja potravu pre psa. A ja
som začal s ňou hovoriť, lebo som počul ako zmienila niekoho, kto pracoval s Kathry Kuhlman. Tak som ju
sprevádzal k autu a pýtal som sa o Kathryn Kuhlman. Začala prorokovať. Povedala “Vidím ťa na mieste s
trávou po pás, s chatrčami” a povedala, že Pán hovorí “hoci by bol tvoj život v ohrození, ja ťa ochránim, aj
keby si mal chodiť po vode”. Myslel som si, že je to obrazná reč - v tú noc, keď to ten pastor povedal, že ma
Pán ochraňuje, a že On ma aj ochránil - hovoril, že budem chodiť po vode. Ale on nechodil. Teraz tomu
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rozumiem. Nie je to niečo, o čo som prosil. Nemodlil som sa za pomazanie chodenia po vode. O tomto som nič
nevedel ani nerozmýšľal. Chcem, aby ste z toho pochopili toto: Treba aby ste začali rozmýšľať nadprirodzene.
Myslieť s mysľou Kristovou.
Myseľ Kristova je ponížiť sa a slúžiť, potom znamenia iba nasledujú veriaceho
Keby som len mohol vysloviť čo najsilnejšie varovanie. Neviem ako silnejšie to povedať. Ak by som to
mal povedať silnejšie, možno by som mohol vrieskať, alebo kliať, aby som to zosilnil. Ale varujem vás skrze
Ducha Božieho. Nevyhľadávajte znamenia. Nenaháňajte nadprirodzené prejavy. V Biblii je zopár vecí o
posledných časoch. Jedna z nich je, že diabol bude mať lživé znamenia a divy. Vy ste veriaci. Znamenia
nasledujú vás. Vy nesmiete nasledovať ich. Žite život Boží. Žite nadprirodzene. Žite v prevahe. Žite s Duchom
moci. A žite nadprirodzený život ako niečo normálne. A znamenia a divy vás budú sprevádzať. To je jeden zo
znakov dospelosti. Deti sa dajú ľahko rozptýliť. Ale keď vyrastiete, už nie je také ľahké odpútať vašu
pozornosť. Keď vyrastiete, uvedomíte si keď sa niekto snaží získať vašu pozornosť, aby vás mohol podviesť.
Ale iba dieťa sa dá ohúriť znamením alebo divom. Choďte s Bohom. Vedzte kto ste. Keď tieto veci budú pre
vás normálne, tak nebudete vykoľajení či zavádzaní. Musíme byť ľuďmi, ktorí vždy smerujú iných k Ježišovi.
Nie, že si budeme snažiť vybudovať svoje meno či nasledovníkov. Ak vyvyšujete Ježiša, tak všetci ľudia budú
priťahovaní k Nemu. Musíme prestať s vyvyšovaním ľudí a vyvyšovať iba Ježiša. Všetka naša pozornosť musí
byť na Ňom, a nie na človeku, ktorý ťa dokáže ohúriť niečím, čo vlastne nikomu nepomôže. Ježiš pomáhal
ľuďom. Nech vaše znamenia a divy sú uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, vyháňanie démonov,
hovorenie novými jazykmi. Tieto veci pomáhajú iným. Nie vyvyšovať človeka, ale Ježiša. Takže na to sa
musíme zamerať neustále. Teraz v Amerike máme ľudí, ktorí robia veci na ulici, lebo je tam kamera, ktorá to
zachytí, aby si vytvorili sledovanosť. Musíme sa tohoto vyvarovať. Verím v zachytenie uzdravení, ale treba
pamätať, že kto chce veriť, ten bude veriť. Tí, čo neveria, nebudú veriť ani tomu čo uvidia na youtube. Vyhlásia
to za podvrh. Toto povedali aj o Ježišovi. Herodes chcel znamenie. Ježiš povedal: Nie, nebudem ti robiť
predstavenie. Ale uzdravoval chorých. Pomáhal ľuďom.
Musíme sa zameriavať na Božiu lásku k ľuďom, zomierať našej pýche a egoizmu, a vyvyšovať Ježiša.
A keď prestanete riešiť svoje ja, potom budete žasnúť čo Boh dokáže cez vás urobiť. O tom je tento týždeň:
objaviť kým ste v Kristovi. Pretože máte Jeho Ducha, ste o tak mnoho mocnejší ako si vôbec dokážete
predstaviť. Ale nepremrhajte to na snahu vybudovať si niečo pre seba. Otočte Božiu moc tak, aby ste
pozdvihovali iných. A vás nech obraňuje Boh. On sa o vás postará. Nemanipulujte ľudí ani BD. Nekupčite s
Duchom Božím.
Buďme hnutím Božieho ľudu. Máme príkaz získavať Ježišovi učeníkov. To znamená rozvíjať
charakter. Znamená to rozvíjať v ľuďoch Krista. Dokonca aj Ježiš povedal: Neprišiel som aby mi slúžili, ale
slúžiť. Vy máte myseľ Kristovu. Je povedané: Nech toto myslenie je aj vo vás. Toto je myseľ Kristova: Ktorý
sa ponížil a vzal na seba podobu sluhu. A slúže si navzájom. Nie že budeš zo seba robiť alfa-samca, či
celebritu. Ja som nikdy nehľadal popularitu. Našiel som pravdu a delil som sa o ňu. A mojou radosťou je, keď
aj vy to robíte a žijete tak. Lebo toto oslávi Ježiša. Lebo každý z vás môže robiť čokoľvek a všetko čo som ja
kedy vykonal. Lebo Curry Blake nikdy nič nadprirodzené nevykonal, ale Duch Boží, ktorý je vo mne, vykonal
to všetko. Vo vás je rovnaký Duch. Nemáme rôzneho Ducha. Ja nemám z Neho viac ako vy. Vy to môžete
konať. Len Mu dovoľte aby cez vás mocne jednal. A čím viac Mu prestanete zavadzať a budete sa prizerať čo
koná On, tým viac budete z toho nadšení rovnako ako ľudia, ktorí budú pri tom uzdravení a budú vás tľapkať po
pleci a vy sa budete len usmievať a hovoriť: Pane môj, ja viem, že to Ty si toto vykonal, ja viem, že toto som
nemohol byť ja, ale som rád, že som mohol byť pri tom. To je to kým sme. Hnutie Božie. S ľuďmi, ktorých
máme na tomto seminári, môžeme zmeniť národy.
Dnes sme tu všetci preto, lebo 11 chlapov sa dalo Ježišovi vycvičiť, uverili Jeho Slovu a plnili ho.
Predstavte si čo by mohol vykonať s takouto veľkou skupinou ľudí ako ste vy tu teraz. Spomedzi všetkých čo
chodili s Ježišom, iba dvaja napísali Evanjeliá: Matúš a Ján. Deväť ostatných ani len nenapísalo Evanjelium. Čo
sa stalo s nimi? Prečo nenapísali Evanjelium?.. A čo vy? Čo napíšete? Aké Evanjelium to bude? Oni len
napísali, čo videli, že Boh konal. Rozhodnite sa dnes. Už nikdy nebuďte bežní. Rozhodnite sa žiť život hodný
zaznamenania. Rozhodnite sa prežiť naplnený život a potom napísať čo ste zažili. A napísať všetko čo pri vás
Boh vykonal. Aké bude vaše Evanjelium?
Nie je pravda, že si “nikto”. Boh pozná tvoje meno. A pamätaj si: Boh nie nadarmo vložil svojho Ducha
do tvojho vnútra. Ten Duch v tebe je rovnaký ako bol v Ježišovi a On chce konať rovnaké veci cez teba. Len
čaká, kým sa Ty rozhodneš. Takže sa pre to rozhodneme. Tento týždeň. Takže keď sa vrátite domov, nielenže
budete iní, ale zmeníte aj svoje prostredie. Zmena sa deje cez ľudí naplnených Duchom Božím. Dejiny nie sú v
prvom rade o miestach alebo veciach. Sú zbierkou životopisov. Tvoj životopis je súčasťou dejín. Nepremárni
svoj život, ale preži ho tak tak, aby tvoj životopis bol hodnotným príspevkom do dejín. Vynalož svoj život na
Evanjelium. Rob to, čo si doteraz nikdy nerobil. A prizeraj sa, čo bude Boh konať cez teba. Takýto život má On
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pre teba. Nepovolal ťa k tomu, aby si bol len bežným človekom. Johna Wesleyho sa opýtali ako dokáže
pritiahnuť tie davy. Odpovedal "Ja sa len zapálim a oni prichádzajú prizerať sa ako horím." A toto máte robiť aj
vy - "podpáliť" sa, roznietiť sa pre Božie veci. Nebuď len bežným človekom. Boh je veľký. Je hoden toho, aby
si sa pre Neho nadchol. Chváľ sa, čo všetko dokáže tvoj veľký Boh. A potom vykonaj to, čím si sa chválil. Boh
sa veľmi rád predvedie. Cez ľudí, akými sme ty a ja. Amen? Boh vám žehnaj! Amen!
Cesta pravej slobody
“Otec, ďakujeme Tebe. Tvoje Slovo je pravda a my mu veríme. Ďakujeme Ti za zjavenie a chápanie, že
môžeme chodiť po Tvojich cestách a plniť Tvoju vôľu. V mene Ježiš.” 2Kor5:17 Teda ak je niekto v Kristovi,
je novým stvorením, staré veci pominuli, hľa všetko je nové. Keď ste sa narodili znova, stali ste sa novým
stvorením. Jeden preklad hovorí "novým druhom živočícha". To znamená, že už nemôžete žiť svoj život
bežným spôsobom. Všetci vieme, že tradičné kresťanstvo, ako ho poznáme, sa nezhoduje s tým, čo vidíme u
Ježiša či prvotných veriacich. Vieme, že veci sa musia zmeniť a my sa často pokúšame urobiť ich po svojom.
Niekedy si myslíme, že sme svätí, keď robíme určité veci, ktoré potešia Boha, takže vyleje moc. Podľa BS, keď
robíš také veci, aby si získal priazeň u Boha, tak Biblia hovorí, že v skutočnosti praktizuješ samospravodlivosť.
Takže nežiješ v spravodlivosti Božej. Skôr dnes som hovoril o očistení sa s cieľom byť nádobou na česť. A
chcem aby ste úplne pochopili, čo tým myslím. Keď poviem "očistiť sa", tak nehovorím o robení vecí, ktoré
prinútia Boha aby vás mal radšej. Hovorím o robení vecí, ktoré odstránia prekážky vo vašom živote. Nespôsobí
to, že Boh ti dá viac, ale spôsobí to, že budeš schopný pôsobiť viac v Božích veciach, lebo ubúda z tvojho ja.
Toto nové stvorenie je tak odlišné, že my sme videli len záblesky z neho a jeho potenciálu skrze JK a iných, o
ktorých vieme, že sa stali pre nás slávnymi. Ježiš je náš jediný skutočný príklad. Dokonca aj apoštol Pavol
povedal: Nasledujte mňa ako ja nasledujem Krista. Takže musíme do tohto vojsť s nastavením mysle, ktorá je
ochotná sa zmeniť a robiť veci inak. To znamená jednať odlišne, a tento nový spôsob jednania je cesta pravej
slobody.
Veľakrát mi ľudia kladú otázky a vždy ich zaujíma "ako?". Ako sa postíš? Ako sa modlíš? Ako robíš
toto? Aký je tvoj osobný život? Ľudia očakávajú, že budem žiť určitým spôsobom. A kvôli tomu, čo počuli v
rôznom čase od rôznych ľudí, si myslia, že sa určite veľa postím, veľa modlím a tak podobne. Ako som povedal
dnes ráno, žijem s Bohom. Som primerane bežný človek, alebo aspoň sa sám sebe takto javím. Nemyslím si o
sebe, že som superduchovný. Nerobím si starosti či niečo pokazím. Nerobím si starosti či som nezhrešil alebo
nenahneval Boha. Ani nechodím hrešiac hore-dole. Chcem žiť život, ktorý potešuje Boha. Ale začínam každé
ráno s chápaním a ideou, že som zmierený s Bohom. Že niet prekážky medzi mnou a Bohom. A žijem svoj
každodenný život. Ak niečo vyvediem, ak niečo pokazím, tak sa ihneď ospravedlním Bohu. Ale nerobím si o to
starosti. Ak ma DS na niečo neupozorní, tak o tom nerozmýšľam.
Jedna z vecí čo som si všimol je, že čím som viac zaneprázdnený robením správnych vecí, tým menej
času mám na to, aby som šiel robiť nesprávne veci. Tak žijem v Božom Slove, nosím si ho vždy v mysli, a nie
som ako niektorí, ktorých poznám, že sú veľmi uzkostliví, len aby neurobili nejakú chybu, takže som veľmi
uvoľnený. Ak sa chystám urobiť niečo nesprávne, tak očakávam, že DS ma na to upozorní. Väčšinu vecí viem
rozoznať či sú správne alebo nesprávne. Ale ak sa práve chystám urobiť chybu, On je môj Kráľ, takže
očakávam, že mi povie áno alebo nie. Tento seminár by vám mal pomôcť vytrvalo žiť určitým spôsobom. Ako
ste si možno všimli, vzdávam všetku slávu Bohu za čokoľvek zvládnuté. Neprijímame uznanie za čokoľvek čo
Boh vykoná s nami alebo cez nás. Ak niekde niečo zlyhá, vinu za to beriem na seba. Ak zvíťazíme, tak slávu
za to vzdávam Bohu.
Zjednotenie vôle
Hlavný cieľ tohto týždňa je, aby ste uvideli a zažili zjednotenie s Kristom. Biblia nám hovorí, že On je
voči nám bližší ako priateľ alebo brat. Boli sme utvorení tak, že sme s Ním jedno. Aby ste sa znovuzrodili,
musíte sa Bohu zveriť do Jeho vôle. Životy mnohých ľudí sú odlišné od toho ako by žil Ježiš. Podstatou
kresťanstva je, že váš život a Ježišov život sa zjednocujú. Tým že máš BD, čítaním a chápaním BS, sa tvoja
myseľ neustále obnovuje a napráva, a čím viac sa tvoja myseľ obnovuje, tým viac sa cez tvoj život prejavuje
myseľ Kristova. Takže podstatou kresťanstva je, že si tak zjednotený s JK, že ty ani nikto iný nebude vidieť kde
končíš ty a začína On. Krása tohto zjednotenia je veľmi prostá. Už existuje. To zjednotenie už bolo stvorené
keď si sa znovuzrodil.
Problémom bolo, že tým, že si nevedel čo s tebou spravilo znovuzrodenie, nevedel si ako ten život
uviesť do praxe a prejaviť navonok. Takže si sa zrejme neustále vracal k svojmu predošlému spôsobu života.
Musíš pochopiť, musíš odsúhlasiť fakt, že si bol stvorený ako súčasť Krista a tým, že sa tvoja myseľ obnovuje,
začínaš čoraz viac hovoriť a jednať ako On.Toto tajomstvo, ak to chceš tak nazvať, poznali všetci veľkí Boží
ľudia. Práve preto boli schopní vykonať tie veľké veci Božie. Apoštol Pavol povedal: Nežijem už ja, ale žije
Kristus vo mne. Takto začínate rozmýšľať. To nie je len pre kazateľov, je to pre každého veriaceho. Cez
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každého veriaceho má pôsobiť myseľ Kristova. Každý veriaci je nové stvorenie. Zjednotenie s Kristom, ktoré
máte, je také úplné, že by nemalo byť ani pomyslenia, že "Jeho vôľa a moja vôľa". Je tu len Jeho vôľa. Svoju
vôľu som podriadil Jeho vôli. Ak to urobíš, tak najprv sa narodíš znova, takže tvoja vôľa sa pripojí, podriadi
vôli Božej. Toto je vlastne obsah pojmu prijať Ho ako svojho Pána. Na začiatku bola tvoja vôľa oveľa viac
odlišná od tej Jeho. Keď si sa narodil znova, vaše vôle sa spojili, ale veľakrát si nevedel rozlíšiť Jeho vôľu, a tak
si si myslel, že si sa možno od Neho vzdialil a potom si sa k Nemu vracal, takže tvoj život neustále kolísal. A
strávil si mimo Neho viac času ako s Ním. Ale keď sa učíš Jeho Slovo, a keď viac žiješ Jeho Slovo, tak vieš
podriadiť svoju vôľu plnšie Jeho vôli.
Jeden z problémov, ktoré som spozoroval v kresťanstve alebo v Cirkvi ako celku, bolo to, že ľudia
vnímajú Boha ako náplasť na odreninu. Pre nich je tu On ako pomoc, len keď ju potrebujú. Ideš do zboru,
potom domov, žiješ si svoj život, a ďalší týždeň ideš späť, a znova sa “stretneš s Bohom”... A ak si mal počas
týždňa nejaký problém, tak voláš k Bohu a modlíš sa a dúfaš, že sa ukáže, aby ti pomohol. Boh ťa znovustvoril
nie len na to, aby si žil bežný život a volal na Neho keď Ho potrebuješ použiť. Príliš veľa kresťanov chce
navštevovať Boha alebo chcú aby Boh navštevoval ich. Bohu nejde o navštevovanie. On chce prebývanie. On
chce v tebe žiť, chodiť, hovoriť. On chce s tebou kráčať neustále. Táto veta možno nie vždy znie veľmi
superduchovne lebo chodiť s Bohom neustále, to znamená celkovú zmenu. Keď nastala zmena v tvojom duchu,
teraz musí nastať zmena v tvojej mysli, aby bolo vidno zmenu aj na tvojom tele. Tú zmenu urobil Boh, keď si
sa s Ním zhodol a narodil si sa znova. Zmena v tvojej mysli prichádza, keď svoju myseľ obnovuješ Božím
Slovom. Ale tu je jedno z tajomstiev, ktoré Boh vložil do svojho Slova. On povedal, že ako človek uvažuje vo
svojom srdci, taký je. Povedal, že na čo človek neustále hľadí, tým sa stáva. Hovorí nám, aby sme si
zamilovali veci, ktoré sú hore. To je naša časť. Boh vykonal svoju časť keď nás znovu-stvoril. Treba, aby ste
rozumeli tomuto. To znovu-stvorenire/obnovenie, ktoré Boh vykonal vo vás, On to vykonal dokonale. Keď si
bol znovu-stvorený, stal si sa úplným v Bohu. Čo urobil On, to urobil dokonale. Zrodil v tebe JK. Tak sa
pozrime na zopár veršov, ktoré vám ukážu niečo z týchto vecí. Už sme sa pozreli na 2Kor5, ale chcem vás vziať
aj do Ef4:11-15 "On dal niektorých za apoštolov, a niektorých za prorokov, a niektorých za evanjelistov, a
niektorých za pastorov a učiteľov; ku zdokonaľovaniu svätých, k dielu služby, k budovaniu tela Kristovho:
až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou
dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého
učenia - ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a ľstivým zvádzaním na blud. Buďme pravdiví v láske, aby sme
vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava" A teraz si všimnite posledný verš, že máme dorastať v Neho. To
znamená, že keď rastieme, budeme dorastať do Neho. Budeme vyzerať presne ako On vo všetkom, čo robíme: v
našom hovorení, v spôsobe života, ako jednáme s ľuďmi, v každej oblasti budeme vyzerať presne ako Ježiš. To
je vaše predurčenie. Na toto ste predurčení. Toto nehovorí o vašom zamestnaní, ale akí budete všade tam kam
pôjdete - takže budete jednať, hovoriť a konať presne ako JK. To znamená aj v oblastiach uzdravovania,
poznania vecí BD, hovorenia skrze BD. To znamená, že budete poznať veci, ktoré pozná BD a On bude hovoriť
cez vás. Takže vaše predurčenie je možno dosť odlišné od vášho bežného dnešného života.
Zjednotenie viery a poznania
Teraz pôjdeme o pár veršov späť. Hovorí sa tam, že On nám dal päticu služobností z týchto dôvodov:
privádzať Cirkev k dospelosti. To znamená, že služba tu nie je na to, aby niečo robila pre teba. Keď si bábätko,
treba pre teba robiť veľa. Ale čím viac rastieš, tým menej by mali pre teba robiť iní. Keď rastieš, učíš sa ako
robiť veci sám pre seba, a keď rastieš ďalej, tak rast znamená, že sa učíš robiť veci pre iných. Potom nám
hovorí vo v.13 ako dlho to má trvať. Ako dlho máme mať túto päticu služobností. Dokiaľ nedospejeme k
jednote viery a poznania Syna Božieho. Toto neznamená, že všetci prídeme na to, že JK je Boží Syn. Lebo
každý veriaci toto už vie. Znamená to, dokiaľ nenadobudneme to poznanie, ktoré má JK. To znamená, dokiaľ
nezačneme žiť s mysľou Kristovou. Toto hovorí, že dokiaľ sa nestaneme úplným človekom, zrelým človekom.
Hovorí sa tu, že cieľom pätice služobností je náš rast. Potom to k nám hovorí, čo je to úplný človek. Je to miera
vzrastu plnosti JK. Všimnite si, miera vzrastu plnosti JK. O čom tu teraz hovorím: keď rastiete do podoby JK,
tak sa bude meniť váš každodenný život. Takže keby ste dali toto BS, celé dokopy, a nejako by ste z toho
urobili možno nejaký nápoj, bolo by to DNA Ježiša Krista. Do tejto podoby by ste boli zmenení.
Keď sa hovorí o ovocí BD v Gal5, je to DNA Ježiša Krista. To všetko je súčasťou Neho. O čomkoľvek
hovoríte, napr. duchovné dary (1Kor12), to sú prejavy BD. Takže, keď máte BD, to sú spôsoby, akými by sa
mal cez vás prejavovať BD. V 1Kor13 nám Písmo opisuje lásku. Od 1Kor12, kde nám hovorí o daroch BD,
potom hovorí "ale ešte vám ukážem lepšiu cestu" a potom opisuje lásku, podáva nám opis lásky a pritom
vieme, že Boh je láska, takže nám tým tiež podáva opis Boha samotného. Boh je trpezlivý, Boh je dobrotivý,
Boh znáša krivdu, ale raduje sa z pravdy. Toto sú vlastnosti samotného Boha. Ale vieme, že toto sú vlastnosti,
ktoré by sme mali mať aj my. Pretože Boh sám usiluje o to, aby sa v nás znásoboval. Aby sme my ukazovali
ľuďom ako vyzerá Boh. Rovnako ako to robil JK. Keď JK uzdravoval chorých, robil to preto, lebo láska
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uzdravuje. Kedykoľvek kriesil mŕtvych, robil to preto, lebo láska kriesi mŕtvych. Hovorí nám, že všetky tie
vlastnosti lásky majú byť našimi vlastnosťami, aby ste rástli do podoby JK, prejavovali ovocie BD, ukazovali
prejavy BD, dary BD. Ale keď sa pozriete na život JK, keď hovoril so ženou pri studni, povedal jej
podrobnosti o jej živote, nepovedal jej "Žena, mám pre teba slovo poznania". Nezdôraznil čo robil, len odhalil
to, čo mu zjavil BD. Nepovedal "Takto vraví Pán..", nepovedal "Mám pre teba slovo..", len naplnil potrebu tej
ženy prejavením BD.
Verím v dary BD, ale tiež chcem, aby ste vedeli toto: JK pôsobil v plnosti BD. Bol plne pokrstený,
úplne ponorený v BD. Úplne naplnený a vedený Božím Duchom, dokonca pod neustálym vplyvom BD. V
Rim12 nám hovorí, aby sme svoju myseľ obnovili Božím Slovom, aby sme mohli dokazovať/overovať Božiu
vôľu. A v Rim8:14 hovorí, že ktorí sú vedení Božím Duchom, tí sú Boží synovia. V pôvodnej reči, slovo
"vedení Duchom" znamená "neustále vedení..", "stále pod vplyvom.." Rim8 hovorí o umŕtvovaní skutkov tela.
Všetko, čo hovorí je, že ak ste dieťaťom Božím, potom BD vás vždy vedie, aby ste zomierali veciam tela a žili
v BD. Život v Duchu Božom sme my ako Cirkev označili za čosi mystické. Dovoľte mi niečo vám vysvetliť:
Žiť v BD je váš normálny stav. Je to spôsob života, pre ktorý ste stvorení. Nie je to nič trápne uletené. Dovoľte
mi povedať to takto. Ste neustále naplnení nesebeckou láskou k ľuďom okolo a vždy hľadáte rôzne spôsoby ako
ich potešiť. Nie je to dokonalý príklad, lebo občas ľudia z lásky robia čudné veci. Ale hlavné v tom je, že vždy
myslíš na iných.
Aby ste mohli začať myslieť ponovom, musíte si odvyknúť myslieť na to, čo doteraz. Rovnako je to
keď chcete byť vedení Božím Duchom. Prosto žijete v BD. Chodíte v BD. A prebývanie v BD sa pre vás stáva
normálne. To, čím tráviš čas, sa pre teba stáva normálne. Rovnako je to keď začneš chodiť v BD a robiť veci,
ktoré konal JK. Na začiatku sa to možno zdá zvláštne, môže sa to zdať odlišné. Možno nechceš vykročiť a robiť
niektoré z tých vecí, ale čím častejšie vykročíš, čím viac konáš, tým normálnejšie sa to stáva pre teba, a tým
ľahšie ti je robiť to neustále. Keď JK slúžil, ako som hovoril, pôsobil v plnosti BD. Pavol len zmienil dary v
1Kor12 preto, lebo vysvetľoval veci, ktoré sa už diali v Korintskej cirkvi. Oni mu písali a pýtali sa na tieto
prejavy, ktoré sa u nich vyskytovali. On im len vysvetľoval, čo sa už dialo. Nestáva sa, že ľudia pôsobia v
daroch a zároveň rozprávajú o daroch. Oni to len robili. A BS hovorí, že z Jeho plnosti sme my prijali. Takže
JK pôsobil v plnosti BD. A my sme boli naplnení Jeho plnosťou. Ako som povedal, keď sa prisťahoval,
priviezol celú svoju výbavu so sebou. Ale pretože pre väčšinu ľudí je neobvyklé takto žiť, rozoberáme to na
kúsočky a analyzujeme to.
Musíme si uvedomiť, že to, o čom tu hovoríme, je normálny spôsob života kresťana. Toto nie je žiadne
dosahovanie nejakých vysokých úrovní. Veľakrát sa mi stane, že keď sa s niekým rozprávam, tak poviem niečo,
čo som nevedel, teda hovorí to mojimi ústami Boží Duch, a prináša to radu pre toho človeka. A nevravím
"Takto hovorí Hospodin.." Niekedy viem, že to hovorí BD. Inokedy neviem, že je to BD, ale dotyčný človek
vie, že je to BD. Lebo to dáva odpoveď do jeho situácie a vie, že ja som to nemohol vedieť. Takto máme žiť.
Netrápim sa či pôsobím v tom či onom dare. Nebehám naokolo volajúc "Bože, použi ma v tom či onom dare".
Nespomínam si či som vôbec niekedy čosi také hovoril. Moja modlitba býva prostá: “Bože pomôž mi pomáhať
ľuďom, pomôž mi napĺňať ich potreby”. A potom očakávam, že tam bude čokoľvek je potrebné aby Boh urobil
pre to, aby mi pomohol napĺňať tie potreby, akýkoľvek dar je potrebný. Nepostím sa viac za to, nemodlím sa
viac za to, nečakám viac na to, len začínam pomáhať ľuďom. A ako to vychádza na povrch, potom to začína
rásť. A stávam sa na to citlivejší. Toto je život v Božom Duchu. Občas sme takí zjednotení, že poviem veci,
ktoré sa mi zdajú, že som ich vymyslel, ale nakoniec viem, že na to nemám. Viem, že to inšpiroval Boh.
Niekedy kážem a chce sa mi zastať a zapísať si čo som práve povedal, lebo som to práve počul po prvý-krát. Ak
si kazateľ, tak vieš o čom hovorím. Poznáš to. Ľudia nevedia, že prehovoril Boh, ale ty o tom vieš lepšie ako
ľudia. A zachytíš to. Takto si spojený s Bohom. On môže vložiť myšlienky do tvojej mysle. Môže spôsobiť, že
povieš nejaké slová a tie si dovtedy vôbec nepočul. Ak vieme, že je to pravda, mysleli by sme si, že to je niečo
zvláštne, že Boh môže hovoriť cez nás v iných jazykoch, ktoré sme sa nikdy neučili? Toto robí vždy keď
hovoríš v jazykoch. Vychádzajú slová, ktoré si sa neučil a napĺňaš Božiu vôľu a modlíš sa dokonalú vôľu
Božiu. A to je Jeho Duch, pôsobiaci v spojení s tvojim duchom a mysľou. Lebo to musíš vysloviť. Takto si s
Ním zjednotený.
Písmo nám hovorí v Ef4:22 "Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý
hynie klamnými žiadosťami," hovorí, že sa máte zbaviť starého človeka, a že váš starý spôsob zmýšľania je
porušený, a potom v.23 hovorí "obnovte sa duchovným zmýšľaním" v.24 "a oblečte si nového človeka,
stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy." Hovorí: Dajte si oboviť myseľ. Keď
máte myseľ obnovenú, odstraňujete starého človeka. Už nemyslíte starým spôsobom. Namiesto toho si
obliekate nového človeka. Namiesto toho myslíte podľa poznania z vášho ducha. Takže vaša myseľ začína
myslieť v súlade s vašim duchom. Keď je váš duch a myseľ v súlade, tak produkujete myseľ Kristovu. Začínaš
jednať, hovoriť ako JK. Ja vám len ukazujem zjednotenie, ktoré máte s Ním.
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Potom Kol3:9-10 "Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a
obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril."
Povedal: Odstráňte starého človeka so spôsob ako jednal. A teraz sa odejte do nového človeka. A ten nový
človek je obnovený v poznaní podľa svojho Tvorcu - Boha. V.11: "Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani
obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. "
Viete, v Amerike, problémy s rasizmom sa stále dejú. Mnoho ľudí sa snaží to nafúknuť a rozdúchali ohne tam,
kde neboli. A narobia z toho veľa galiby. Ale keď idete späť do raného letničného hnutia, na ulici Azusa sa
začal mohutne vylievať do sveta DS a William Seymour tam bol pastorom misie na ulici Azusa. A povedal toto:
Pokrvná línia zmazala líniu farby pleti, lebo krv JK zotiera rasizmus. Keď sa skutočne znovuzrodíte, keď ste
skutočne prikrytí krvou JK, tak na rase nezáleží. Lebo vidíte viac ako navonok, že sme všetci stvorení tak, že
sme si rovní. Ľudia, vlády, politiky ani programy nemôžu zotrieť rasizmus. Lebo ten sa týka prirodzeného
človeka. Toto sa mení len keď sa človek stane duchovným. Tu si všimnite, spomínajú sa tu Skýtovia, čo na
základe histórie chápem, že sú Ukrajinci. Takže to môžete dokonca priamo prehlasovať či nárokovať. Na tejto
Zemi ste mali jedno narodenie, ale keď sa narodíte znova, tak ste narodení z Neba. Vaše občianstvo je v Nebi.
Takže táto myšlienka o rozdieloch musí prestať, lebo všetci sme narodení z Neho a naša láska je ku všetkým.
Lebo Boh je láska. A ak Ho máme prejavovať, tak máme prejavovať Jeho lásku.
V Rim6:4 hovorí: "Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou
Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života." Všimnite si toto slovo: cesta nového
života, resp. novota života. Máte žiť inak ako to bolo keď ste sa znovuzrodili. Veľmi sme zoslabili kresťanstvo
keď sme si mysleli, že táto novota znamená len to, že keď si klial, tak už nekľaješ, keď si kradol, tak už
nekradneš, ak si závidel, teraz už nezávidíš. Tam zámer znovuzrodenia nekončí. Môžete byť slušným človekom
a nezávidieť. Môžete byť slušným človekom, neznovuzrodeným, len slušným človekom, a nekradnúť.
Zámerom znovuzrodenia je zjednotenie s Bohom zrodením JK vo vás, takže potom už žijete ako JK. V
ľudskom tele žil na tejto Zemi, a bol to dobrý chlap. Ale On bol viac ako toto. Lebo nikto neuzdravoval ako On.
Nikto neotváral slepé oči ako On, nikto nekriesil mŕtvych ako On. A takto máme žiť aj my.
Zjednotenie v prijatí Otcom a v Jeho spokojnosti
Chcem rýchlo zdôrazniť dve veci. Obe sú o Ježišovi a žiadna nie je o Jeho moci. Keď bol JK pokrstený
v Jordáne, Boh prehovoril z Neba a my vieme, že vtedy Boh povedal: Toto je môj milovaný Syn, v ktorým som
veľmi spokojný. Boh Bol spokojný s JK. Ale v tom čase JK ešte nevykonal žiadny zázrak, neuzdravil žiadneho
chorého, nevzkriesil žiadneho mŕtveho, žiadne mocné činy, ale Boh bol s Ním spokojný. Boh je spokojný s
tebou. Nie na základe skutkov, ale pretože si Jeho dieťa. Potrebuješ si uvedomiť, tento život začínaš prijatý
Bohom, zajedno s Ním, On je s tebou spokojný, len pretože si Jeho dieťa. Nie kvôli tomu, čo si vykonal. Ak sa
niekto pýta ľudí "Kto si?", niekedy povedia svoje meno. -“Kto si?” -Nuž, som lekár. / -Som právnik. / -Som
taký expert.. / -Som hentaký profík.. -“Nepýtal som sa čo robíte, ale kto ste”.. To, čím ste, má byť základom
toho, čo robíte. Ale väčšina ľudí čerpá svoje poňatie identity a hodnoty z toho, čo robia, aké výkony dosahujú.
Ak čerpáš indentitu z toho, čo robíš, tak dokiaľ ti to robenie ide, dovtedy si šťastný. Ale keď ti tá činnosť nejde,
tak si deprimovaný a smutný. Musíš si uvedomiť, že si ľudská bytosť, nie ľudská činnosť. Podstata je v tom, kto
si, a nie v tom, čo robíš. Ale keď si zmierený s Bohom, tak budeš robiť to, čo Ho teší. A nemusíš sa do toho
nútiť. Prirodzene to z teba vychádza. Lebo máš Jeho Ducha. Máš Jeho prirodzenosť. Začínaš mať Jeho
vlastnosti. Takže si musíš uvedomiť, že Boh je spokojný kvôli tomu, že ste navzájom spojení. Keď niekto povie
"Kto si?", nehovor im čo robíš. Povedz im kto si. Ak sa niekto pýta mňa, povedal by som: Som Curry Blake,
syn Boha, týmto som. Lebo takto to povedal Boh. 1Jn3:1 "Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby
sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme." Všimnite si čo hovorí: Pozrite sa akou úžasnou, všetkoprevyšujúcou láskou nás ovenčil Boh. Nie že by sme to my dosahovali, ale Boh sa rozhodol milovať nás.
Rozhodnúť sa milovať niektorých z vás možno bolo pre Boha ťažšie, ale predsa sa tak rozhodol. Rozhodol sa
milovať ťa. Predtým ako si sa ty rozhodol milovať Jeho.
Apoštol Ján hovorí: Pozrite sa na tú úžasnú lásku, ktorou nás obdaril Boh, až tak, že sa môžeme
nazývať synmi Božími. Preto si Božím synom či dcérou. Lebo Boh ťa miloval, ty si to prijal a narodil si sa
znova. Potom vo verši 2 "teraz sme synmi Božími". Teraz - nie že jedného dňa. Teraz sme synmi Božími. "..a
ešte sa neukázalo, čím budeme: ale vieme, že keď sa On ukáže, tak my budeme ako On, lebo Ho uvidíme
takého aký je" Toto nám hovorí Boh. Ste prijatí Bohom. Toto je nový život.
Mnoho ľudí prevrátilo kresťanstvo na znôžku zákazov "nerob toto, nerob tamto.." Toto nie je
kresťanstvo. Ježiš povedal: dôležité je miluj Boha všetkým a blížneho ako seba. On rerozprával "toto nerob,
tamto nerob" Prečo to nehovoril? Povedal, že teraz môžeme kradnúť? Povedal, že môžeme závidieť? Nie, On
povedal veľmi prosto: Miluj svojho Boha celým svojim srdcom, celou mysľou, všetkým čím si. A miluj
blížneho ako seba. A ak robíš toto, tak potom sa už nemusíš báť či plníš tých 10 prikázaní. Ak miluješ Boha a
blížneho, tak už nebudeš závidieť, nebudeš falošne svedčiť proti blížnemu. Nebudeš okrádať blížneho. Nebudeš
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to robiť ak ich miluješ ako seba. A ak miluješ Boha, tak nebudeš mať iných bohov pred Ním. A väčšina ľudí
dnes nemá takých bohov akých mali ľudia vtedy. Tie obrazy a sochy, ku ktorým sa modlili. Ale máme
odlišných bohov. Prácu, kariéru, autá, domy.. čokoľvek čomu dáme prednosť pred Bohom. To sú bohovia. A
potrebujeme milovať Boha predo- a nado-všetkým. Toto je život, ktorý Boh pre nás utvoril. Slobodný od
všetkých tých iných vecí, keď nemáte žiadných takých iných bohov pred Ním. Ale učíte sa s Ním kráčať,
milovať Ho nadovšetko, a milovať blížneho ako seba. Keď miluješ svojich blížnych ako seba, tak chceš pre
nich to, ako by si chcel aby sa oni správali k tebe. Ak sú chorí, keby si to bol ty, chcel by si, aby niekto položil
na teba ruky, takže ideš k nim a kladieš na nich ruky. Toto je milovanie blížneho ako samého seba. O tomto je
to. Boh ti nemusí stále hovoriť čo máš robiť. Už ti povedal ako máš žiť. Hovorí len toto: Preži tento život tak,
že budeš milovať svojho Otca všetkým a mať rád blížneho ako seba samého. A ak žiješ takto, neporušíš
žiadne z 10 prikázaní, žiadny Boží zákon. Prosto žiješ taký život, aký Boh pre teba utvoril.
Ak sa pozriete na Adama v Záhrade, pred pádom, nebol tam žiadny oltár, neboli tam žiadne obete,
neboli dlhé modlitebné hodiny aké poznáme dnes, nebol chrám - žiadne veci, o ktorých si myslíme, že majú
niečo spoločné s náboženstvom. Keď Boh utvoril Adama, čo povedal? Utvorme človeka na náš obraz,
podobného nám a nech vládne nad všetkým čo sa hemží na zemi, všetkým čo pláve v mori, všetkým čo lieta vo
vzduchu, nad celou zemou. Všimnite si, Boh dal človeku nadvládu. A hovorí tam, že Boh sa prechádzal s
človekom za denného vánku, Boh a Adam chodili spolu a zdieľali spoločenstvo. To je to, čo Boh chcel. Boh
povedal: Utvorme človeka, utvorme ho podľa nás. A dajme mu vládu, aby vedel, čo prežívame, lebo máme
nadvládu. A Boh chodil s Adamom, a zdieľali spoločenstvo. Toto bol Boží plán. Potom Adam a Eva padli a až
následne bolo založené náboženstvo, keď sa človek začal robiť také veci, ktorými sa pokúšal získať Božiu
priazeň. Zatiaľ čo boli v Záhrade, nebolo modlitby, žiadny oltár, žiadna obeť. Ale mali spoločenstvo s Bohom.
Chodili s Bohom. Nemuseli robiť veci, ktoré by im dali Božiu priazeň, len boli tým kým mali byť. A od pádu až
po JK kliesnil Boh svoju cestu späť na zem, aby získal človeka späť. Ale celé padlé ľudstvo si začalo utvárať
náboženstvá, aby si skúšali získať nejakú priazeň u Boha. A potom prišiel JK, ktorý nám prinavrátil priazeň, a s
ňou prišlo aj zdieľanie, spoločenstvo, chodenie spolu. Náboženstvo je navštevovanie Boha, ale kresťanstvo je
kráčanie s Bohom. Každý deň, celý deň, je Jeho prítomnosť s tebou. Jeho Duch je s tebou, Jeho moc je s tebou.
Ale pokiaľ si dieťa, duchovne, tak tá moc ťa bude schopná očariť a opantať. Bude to práve moc, nad čím budeš
žasnúť. Ale keď duchovne rastieš, tak moc začne pre teba strácať svoju príťažlivosť a dôležitým sa pre teba
stáva tvoj Otec. Vtedy budeš uchvátený Ním, a tým čo On pre teba urobil, čo urobil JK, čo robí DS v tebe. A
moc je len to, čo urobíš pre naplnenie potreby. Nepriateľ používal moc, aby kresťanov odlákal. Kresťania by
mali mať moc. Boli sme stvorení, aby sme vládli, mať nadvládu je v nás. Ale teraz chodíme s Bohom, v moci,
ale nie sme zvedení mocou. Chodíte s Bohom a v Jeho láske. Amen!
Zjednotenie v rovnosti a vernosti
Keď hovoríme o synovstve, a pritom ty si žena, tak Boh povedal "Budú mojimi synmi a dcérami"
(Iz43:6; 2Kor6:18), aj keď odkazy na Telo Kristovo používajú slovo syn. Toto si musíte dať dokopy. V JK niet
muža ani ženy. Si syn. Aj ak si žena, tak si syn. Ak rozmýšľaš podľa rodov a oddeľuješ sa od JK hovorením On
a ja, tak nerozumieš čo Pavol povedal. On vyslovil "Nežijem už ja, ale JK" K tomuto vás musím posunúť tento
týždeň, keď uvidíte to zjednotenie. Keď budete hovoriť, musíte vedieť, že to hovorí Duch Otca. Dovoľte mi
uviesť vám príklad. Poznáte príbeh prorokov Eliáša a Elizea. Viete, že Elizeus chcel dvojitú dávku Eliášovho
ducha. Eliáš mu povedal, že to je ťažká vec. Ale povedal: Ak ma uvidíš odchádzať, budeš to mať. To
znamenalo: ak Elizeus bude s Eliášom až kým Eliáš neodíde. Potom, ak sledujete týchto dvoch Božích mužov,
niekoľkokrát sa Eliáš pokúsil poslať Elizea preč. Ale Elizeus povedal, Nie, neodídem, lebo inak by ťa Boh
mohol vziať a potom by som nedostal tú dvojitú dávku, takže Elizeus zostal pri Eliášovi. Eliáš trénoval Elizea.
Potom bol Eliáš vzatý a Elizeus ihneď vzal Eliášov plášť a išiel k rieke Jordán. Udrel rieku plášťom a povedal
"Kde je Boh Eliášov?" A Jordán sa rozdelil. Ak čítate zvyšok Elizeovho príbehu, tak Eliáš mal 16 zázrakov, a
Elizeus do svojej smrti mal 31 zázrakokv. Dvojitá dávka mala byť 32. Ale bolo ich len 31. Takže vyšlo to zle?
Poviete si, nuž, je to približne. Boh nie je Bohom “približne”. Ak uvažujete takto, tak v núdzi sa uspokojíte s
prvou vecou, ktorá sa naskytne. A vždy sa uspokojíš s niečím menej ako je Božie najlepšie.
Ale keď sa pozriete o pár rokov neskôr, niesli tam mŕtveho muža a videli ako k nim išiel oddiel
nepriateľských vojakov, tak sa naľakali a len hodili to mŕtve telo do najbližšieho hrobu a to bol hrob Elizea.
A keď sa to stalo, tak mŕtve telo sa dotklo kostí toho proroka a ten mŕtvy vstal a utekal pomimo nich späť do
mesta a to bol 32. zázrak. K čomu sa týmto chcem dostať? Boh dodržiava svoje Slovo. Aj keď Elizeus zomrel,
Boh nezabudol na svoje zasľúbenie a vykonal 32. zázrak, dokonca aj keď bol ten prorok mŕtvy. Je úžasné si to
uvedomiť, lebo predtým som už počul, že v kostiach proroka bolo pomazanie, a nepochybujem, že tam niečo
bolo, ale unikla nám podstata. Tento príbeh nie je o pomazaní v kostiach, tento príbeh je o vernosti Boha, ktorý
plní svoje zasľúbenia. Boh je verný splniť svoje zasľúbenia. Čo On hovorí, to aj plní, to robí. A naviac úžasná
vec na tom je, že Boh dodržal sľub, ktorý ani On sám nedal. Ak si pamätáte ten príbeh, Elizeus žiadal proroka
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Eliáša o dvojitú dávku. Boh nepovedal Eliášovi, že to má povedať Elizeovi. Eliáš len odpovedal súhlasne a dal
mu podmienky. Boh nepovedal čo sa stane, takže Boh dodržal zasľúbenie, ktoré nedal On, ale ktoré dal jeho
prorok, takže Boh dodržal zasľúbenie, ktoré dal niekto, kto hovoril za Neho. Očakávali by sme, že Boh bude
dodržiavať Jeho Slovo, ale Boh tiež dodržiava slovo, ktoré dajú Jeho ľudia. Takže môžeš hovoriť za Boha a
Boh dodrží tvoje slovo. Biblia nám hovorí, že Boh nedovolil, aby žiadne zo slov Samuela padlo na zem. Takže
čo povedal Samuel, to Boh splnil. A teraz, dúfam, že už vidíte zmenu myslenia, ktorá je v Božom človeku.
Mal som výsadu, že som bol s Dr. Lesterom Sumrallom niekoľko rokov a bol som pri tom keď povedal
nejaké veci, a pretože žil v moci a autorite, po tom ako ich vyslovil, sa stali. A pamätám si, že sme sa ho raz
pýtali -“Ako to robíš? Čakáš kým Boh prehovorí a potom to povieš?” -“Nie, pozriem sa na vec a rozhodnem čo
treba aby sa stalo, a vyslovím to v Božej autorite a Boh dá, že sa to stane”. Musíte vedieť, že môžete vysloviť
veci, o ktorých môžete povedať, že by boli Božou vôľou, a Boh ich naplní. Toto nie je modlenie a postenie
dokiaľ Boh prehovorí, to je tvoje kráčanie s Bohom a poznanie ako premýšľa a cíti o veciach, a vyslovenie aby
sa to stalo, a Boh podrží tvoje slová. Musíte uvažovať v zmysle Božej vlády. Že BK je Božia vláda. Je všade
tam, kde On má autoritu a vládu, je všade tam, kde sa deje Jeho vôľa. Ježiš povedal, že ak On vyháňa démonov
prstom Božím, tak sa priblížilo BK. Povedal svojim učeníkom: Choďte a kážte a hovorte, že sa priblížilo BK,
uzdravujte chorých. Čo je BK? Je to vláda Božia, uplatňovanie Božích pravidiel, plnenie Jeho vôle. Takže
musíte uvažovať ako Guvernér - Správca. Ty si duchovný správca. A máš autoritu. A autorita, ktorú máš, je tá
autorita, v ktorej sa rozhodneš žiť.
Neviem či si pamätáte jeden príbeh, ktorý uviedol JK ako príklad. Povedal, že ak si verný nad 1
mestom, tak ťa ustanoví nad piatimi. A ak si verný nad dvomi, tak ťa ustanoví nad desiatimi. Tento príklad
ukazuje čo to znamená byť duchovným správcom. Uvažujme chvíľu o tom. Chcem, aby ste rozumeli, aké je
vaše postavenie. On povedal, že keď sa vráti, ak si bol verný nad 1, ustanoví ťa nad 5, a ak si bol verný nad 2,
ustanoví ťa nad 10. Všimnite si na čom záleží vaše povýšenie. Aký verný si nad akoukoľvek oblasťou, nad
ktorou sa rozhodneš mať autoritu. Môžeš sa rozhodnúť: Vezmem si na starosť túto oblasť, bude sa tam diať toto
a nebude sa tam diať tamto. A ako chodíš v tej autorite a presadzuješ vôľu Božiu, potom sa môžeš rozhodnúť:
Chcem rozšíriť túto oblasť a tak teraz si vezmem na starosť 2 mestá, a keď sa On vráti, v akejkoľvek oblasti si
bol verný, On to rozšíri. On nepovedal, že môžeš mať na starosti len tento malý kúsok, On povedal, že o tom
rozhoduješ ty. JK povedal svojim učeníkom: Ak chcete byť veľkí v NK, tak musíte robit toto.. On im
nepovedal "hanba vám, že takto zmýšľate" Neriekol ani "nemali by ste vôbec pomýšľať ako byť veľkí".
Namiesto toho im povedal: Chcete byť veľmí v NK? Je to prosté - slúžte - ten kto je najväčší, bude sluhom
všetkých. Takže byť veľký v BK je jednoduché. Slúž a čím viac slúžiš, tým si väčší v BK. Je to také prosté.
Jednoducho sa rozhodneš. Budeš slúžiť. A určíš si slúžiť ako môžeš. Povieš si -“Neverím, že toto si môžeš
vybrať”. Môžeš si vybrať koľkým ľuďom poslúžiš.
Znova, aby vám ukázal postavenie aké máte, JK povedal: Čokoľvek zviažete na Zemi, budezviazané
na Nebi, čokoľvek rozviažete na Zemi, bude rozviazané na Nebi. Hovoril im: Čokoľvek dovolíte na Zemi, to
dovolí Nebo. Čokoľvek zakážeš na Zemi, to zakáže aj Nebo. Ľudia sa pýtajú -“Prečo Boh dovolil, že sa toto
stalo?” To je nesprávna otázka. Boh by sa mohol opýtať vás: “Prečo ste toto dovolili? Máte vládu na tejto Zemi.
Máte postavenie autority. Prečo ste to nezviazali? Prečo ste to nezakázali?” Do takejto pozície nás Boh postavil.
My sme Boží policajti. My sme tí, ktorí rozhodujú čo sa stane na tejto Zemi a musíme sa rozhodnúť, že budeme
presadzovať Božiu vôľu. Dohliadať, že Jeho vôľa sa plní. Niektorí z vás si možno myslia -“Toto znie
premrštene.” Ale ja vám tu dávam čisté Písmo. Prosto sa musíte rozhodnúť. Budeme robiť rovnaké skutky a
väčšie? Alebo dovolíme, aby nás náboženstvo prinútilo vzdať sa a povedať, že sa to nedá?
Boh hovoril k Izraelitom a povedal ako zrodí Izrael ako štát. Povedal, že ten štát sa zrodí za deň.
Povedal: Budem robiť túto vec a vy poviete, môže sa toto stať? Boh im hovoril: Môžem váš národ zmeniť za
deň, môžem zmeniť vašu situáciu v momente. Povedal "dokážem zrodiť štát" a tiež povedal "a ľudia budú z
toho prekvapení". A toto hovoril cez proroka. Vy sa musíte rozhodnúť akému veľkému Bohu budete slúžiť.
Ako veľa vykoná cez teba. Boh je väčší než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť, ale obmedzujeme Ho tým, čo
Mu dovolíme cez nás urobiť. Musíme rozšíriť svoju predstavu o Bohu a uvidíme ako máme žiť. Musíme vidieť
že náš Boh dokáže jednať dokonca aj cez nás. Pamätáš? Prestaň riešiť seba. Prestaň obmedzovať Boha svojou
minulosťou, dôveruj že ťa kompletne znovustvoril a že sa mu to podarilo. Urobil čo sľúbil, tak ako mal. Keď ťa
znovu-stvoril, urobil to z niečoho lepšieho ako si bol dovtedy. On ťa nie len stvoril znova. Stvoril ťa lepšieho
ako to bolo prvý-krát. Stvoril ťa silnejšieho, stvoril ťa vernejšieho, stvoril ťa zo seba samého.
Môžete čítať v žalmoch, kde žalmisti hovoria, čo je človek že na neho pamätáš (Ž8) alebo syn človeka,
že sa ho ujímaš. Žalmisti sa pýtajú čo je na človeku také zaujímavé, že Boh nebies a zeme na neho pamätá.
Hovorí o prirodzenom človeku, nehovoril ešte ani o znovuzrodenom človeku. Pamätajte, sme nový druh, nové
bytosti, pred nami nebolo ničoho takého. Niečo robíme zle: porovnávame sa so sebou, s ľuďmi ktorých sme
poznali predtým. Je dobré pamätať si minulosť, ale musíte si tiež pamätať: cesta spravodlivého je jasnejšia a
jasnejšia. Ak sa pozrieme na svet, len v oblasti technológie, tá sa neustále zlepšuje. Toto očakávame.
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Neočakávali by ste, že prídu s úplne novým telefónom, na ktorom musíš dvíhať slúchadlo, vytáčať číselník a
zapojiť ho šnúrou do steny. Ak by ti to niekto ukázal a povedal by, “pozri na môj nový telefón”, povedal by si,
že ten nemôže byť nový, a ak je nový tak to je krok späť. Vidíme všetky tie nové typy telefónov, ktoré
vyrábajú. Prečo by sme si mali myslieť, že svet neustále napreduje a pritom Cirkev vždy musí pozerať do
minulosti keď chce vidieť niečo veľké? Najlepšie časy Cirkvi sú ešte len pred nami, nie za nami. Amen? Týmto
sme. Dovoľte mi uviesť biblický príklad. Vo väčšine zborov sú ľudia uveličení z prorokov SZ a chcú ísť späť
do dní Eliáša, chcú byť ako Elizeus, a hovoria o všetkých tých veľkých prorokoch SZ. Ale v knihe Hebrejom
nám hovorí, že bez nás, ľudí NZ, by sa tí zo SZ nemohli stať dokonalými. JK povedal: Abrahám túžil vidieť
môj deň. Všetci svätí SZ, ktorí sú súčasťou toho oblaku svedkov, oni všetci sa tešili na ten deň.
Pamätám sa ako som hovoril s ľuďmi čo mi povedali, “Ej, keby som tak bol žil v čase Azusa street ..,
Kiežby som bol v Spokane - meste Johna Lake-a za tých čias..” A my si musíme uvedomiť, že John Lake sa na
nás dnes pozerá a kričí "Do toho, pridajte, stojte na mojich pleciach a potiahnite to ďalej ako sa to kedy podarilo
mne" a toto hovoria svätí zo SZ. Oni si želali: “Prečo som sa musel narodiť tak priskoro? Prečo som sa nemohol
narodiť niekoľko tisíc rokov neskôr, aby som sa mohol stať novým stvorením a chodiť po tejto zemi ako syn
Živého Boha?” To je to, na čo sa oni tešili. A oni by sa vás dnes opýtali, keby ste ich mohli počuť, hovorili by:
“Na čo čakáte? Na objavenie sa čoho čakáte? Prečo nevyrazíte von? Na čo svetoborné čakáte? Vyrazte! Do
toho, buďte čím ste! Netúžte po našich časoch, my sme nemali to čo máte vy!”. Keby SZ mohla urobiť človeka
spravodlivým, keby mohla dať život, tak Biblia hovorí, že by nebolo dôvodu na NZ. Ale my sme ľuďmi NZ a
nie SZ. NZ je lepšia, s lepšími zasľúbeniami, a predsa sa chabreme späť do SZ. Žite v NZ. Všetky tie
zasľúbenia Biblie sú nám dané, aby sme sa týmito zasľúbeniami stali účastníkmi Božej posvätnej
prirodzenosti, aby sme mohli po tejto zemi chodiť ako synovia a dcéry Boha, ktorí žijú a jednajú presne ako
Syn. To sme my. Dal nám tieto zasľúbenia, aby sme sa mohli rozhodnúť žiť vierou. A vieme, že všetky Božie
zasľúbenia sú v JK áno a nech je tak! Amen! Nie je žiadne “možno”, niet žiadneho “nie”, na zasľúbenia
Božie. JK prorokoval ako Boží prorok a hovoril o budúcich časoch, a povedal, “Tí, čo uveria budú klásť ruky
na chorých a tí sa zotavia..” a “Veci, ktoré som robil ja, budú robiť aj oni, a budú robiť ešte väčšie ako tieto,
lebo ja idem k svojmu Otcovi”. A išiel k Otcovi a poslal svojho Ducha späť, lebo my by sme mali konať
rovnaké skutky a väčšie. My máme žiť na tejto zemi ako žil On, chodiť v plnosti DS. Dovoliť Jeho Duchu, aby
prúdil, aby sme povedaním slova mohli meniť životy, meniť národy. Môžete vyhlásiť veci presne ako prorok
vyhlásil dážď a sucho. On začal s vyhlasovaním. Ale ty nemôžeš pozerať späť do minulosti a želať si byť ako
boli oni. Oni si želali byť ako ty. Boli zasľúbenia, ktorých naplnenia sa oni nedožili. Zasľúbenia Božie, k
naplneniu ktorých sa oni nikdy nedostali. Vy ste teraz v postavení, že sa môžete rozhodnúť, koľko zasľúbení
necháte nenaplnených. Rozhodneš sa žiť ako živé dieťa Božie? Amen? Týmto si.
Identitu veriaceho určuje Božie Slovo, a veriaci ju prejavuje životom podľa Ježiša
Musíme sa pozrieť na BS. Hovorí nám, že ak sme len poslucháči BS a nie konatelia, tak sme ako
človek, ktorý sa pozrie na seba do zrkadla a hneď ako odíde od zrkadla, zabúda akým človekom je. Takže
musíme byť konateľmi Slova. Hovorí nám, že sa pozeráme do zrkadla, a že zrkadlo je BS. Keď hľadíte do
zrkadla, čo vidíte? Vidíte niekoho iného alebo seba? Ak sa pozeráte na portrét niekoho iného, vidíte jeho
portrét, ale keď pozeráte do zrkadla, vidíte seba. Je to pravda? Jakub povedal, že ak nekonáte Slovo, ktoré
počúvate, tak ste pozreli do zrkadla a odišli a zabudli ako vyzeráte. Ak chcete vedieť ako vyzeráte, tak Biblia je
jediné miesto, kde to môžete nájsť. Táto kniha, BS, je Božie semeno. Z tohto semena ste sa znovuzrodili.
Každé semeno sa množí podľa svojho druhu. JK je BS. On je BS. Toto je Božie semeno. Narodili ste sa z
tohto semena. Boli ste zrodení z JK. Každé semeno sa množí podľa svojho druhu. JK sa množí podľa Jeho
vlastného druhu. On povedal, že musel zomrieť, lebo keby nezomrel, nemohol by byť vzkriesený. A ak zrnko
pšenice nezomrie, nemôže sa rozmnožiť na viac zŕn. JK sa chce znásobiť cez vás. BS hovorí, že ste boli
predurčení, aby ste sa zhodli so vzhľadom Jeho Syna. JK povedal, že musel zomrieť, aby mohol priniesť
oveľa viac zŕn. Ty si zrnko semena, za ktorého znásobenie On zomrel. Musíš rozumieť: JK sa znásobuje
presne. JK uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, hovoril BS, On bol BS, On bol zrnom semena Božieho. On
nepriniesol úrodu zmutovaných zŕn. On znásobuje seba samého. Nemôžeš vyzerať ako On, bez uzdravovania
chorých, bez kriesenia mŕtvych, bez vyslovovania BS, bez života v BD. Toto je tvoje určenie.
Biblia nám hovorí, že JK zomrel, aby mohol priviesť mnoho synov do slávy. Privádza mnoho synov. V
Rim4 nám hovorí, že celá zem čaká na zjavenie sa synov Božích. To sme my. A svet čaká, že sa ukážete, že
porastiete a budete vyzerať ako JK a prejavovať Syna Božieho. Milovaní, teraz sme deťmi Božími, ale svet
čaká, že to prejavíme. Vyzerá to tak, že zakaždým keď idem do zboru, niekto mi povie o nejakom démonovi,
ktorý sa prejavil. Prečo sa démon prejaví? Lebo ovláda danú osobu. Tá osoba je naplnená démonom. A ten
démon spôsobuje, že tá osoba robí nejaké veci. Ale BS hovorí, že svet čaká, kým sa my prejavíme ako synovia.
Je čas, aby sme sa začali prejavovať. Namiesto prejavov démonov treba, aby sme sa prejavovali my. Mali by
sme sa dať Božiemu Duchu tak naplniť a ovplyvniť, že by sme mali hovoriť ľuďom, “Cítim ako prichádza
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prejav...” Ak vám prekáža uzdravovanie chorých, ak vám prekáža moje kázanie BS, tak možno chcete odísť,
lebo mám pocit, že opravujem to, čo sa prejavuje. A treba, aby sme sa my začali prejavovať ako synovia. V
predajni, v supermarkete, v obchodnom dome, v zamestnaní, na uliciach. Kdekoľvek vidíš potrebu, mal by si sa
prejaviť ako dieťa Božie. A nech svet vidí synov Božích. Jednajúcih ako Boží Syn. K tomuto ste povolaní. On
je vo vás, takýto chce byť cez vás. Je dôležité aby si tomu rozumel. K tomuto si povolaný.
Nie je to na dosahovanie. Bol si narodený znova. A keď si bol znovuzrodený, tak si sa nenarodil ako
otrok, osobitne nie ako otrok diabla. Narodil si sa ako syn. A je čas vyrásť a jednať ako syn. Nie ako bábätko,
ale ako odrastený syn, ako jednal JK. A učiť sa slúžiť, tak, že ste sluhami ľuďom. Lebo si Božie dieťa a preto
môžeš prikazovať diablovi. To si ty. Keď hovoríš, tak Nebo súhlasí a diabol hovorí “Áno, pane”. Takto na vás
reaguje diabol. Väčšina z vás ani len nechce vyháňať démonov. Lebo si myslíte, že to zaberie príliš veľa času.
Lebo naposledy to trvalo 2 hodiny. Nie takto to má byť. Prehovoríš a oni odídu. Takto to funguje. Dostávaš to,
v čo veríš. Ja neverím na dlhé zápasy. Verím v rýchle vyradenie protivníka. Robí to väčší dojem. Boh je hoden
toho, aby sme pre Neho vzbudzovali väčší dojem. Nedovoľ diablovi, aby kradol Bohu slávu. BS hovorí, že
nepriateľ ťa napadne 1 cestou a vypadne 7 cestami. Nehovorí, že mu to potrvá 2 roky, aby sa spakoval a
odtiahol preč. Hovorí sa tam, že utečie. Keď prcháš, tak sa nezdržiavaš pakovaním sa. Nechávaš všetko za
sebou. A utekáš. Toto diabol robí pred tebou. Prikážeš mu odísť, a on počúva, on ťa poslúchne. Lebo väčší je
ten v tebe ako ten vo svete. Ste viac ako víťazi. Už ste premohli. Premohli ste svojou vierou. Si znovuzrodený.
Premohol si svet. Premohol si telo. Premohol si diabla. Musí odísť. Never jeho klamstvám. Zastaň si to, čím si.
Nedovoľ mu prinútiť ťa skloniť sa pred ním.
Spravodlivý je smelý ako lev. Diabol nie je lev. Píše sa, že chodí okolo AKO lev. Iba imituje. Len reve,
ale nemôže hrýzť. Ale vy ste kmeň Leva z Júdu. Tvoj Kráľ je Lev. Tvoj Kráľ, keď zareve, tak nepriateľ sa na
míle bude triasť. Lebo démoni sa trasú pred menom Ježiš. Milovaní, keď sa naučíte, kým ste v JK a kým je On
vo vás, váš život obodrí. Uvedomíš si, že sa nemusíš báť choroby ani nemoci. Nemusíš sa báť ničoho a nikoho,
lebo vieš, že keď Boh je s tebou, tak kto proti tebe? Iba šialenec pôjde proti tebe, keď za tebou je Boh. Vy ste
Božie deti. Boh žije vo vás. Kamkoľvek ideš, On je rovnaký včera, dnes a naveky. On sa nemení. Je v tebe.
Kamkoľvek ideš, On je rovnaký. On chce robiť rovnaké veci. Ale musíš sa rozhodnúť: Dnes budem tým, kým
som bol stvorený. Bol si znovu-stvorený. Vykonal to Boh. On nestvoril odpad. On je Kráľ kráľov a Pán
pánov. A vy ste králi, ktorým je On Kráľom. Ste kráľovské kňazstvo. Máš krv kráľovského rodu. Si kňaz z
kráľovskej rodiny. A kde je slovo kráľa, tam je moc. Treba aby ste tomu rozumeli.
Uveriť a konať môže aj dieťa, aj dlhoročný kazateľ, aj ‘radový’ kresťan
Milovaní, neprežite zvyšok života s vymoženosťami, ktoré vám Boh dal a nepoužívate ich.
Nedopadnite ako ja so svojim autom. Už si nedovoľte stratiť ani deň bez poznania vymožeností. Vedzte kým
ste. Si synom a dcérou živého Boha. Rovnaký Duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, ten istý Duch prebýva v
tebe. Máš v sebe kriesiaceho Ducha. Ten Duch, ktorý je v tebe, kriesi mŕtvych. A ak On dokáže kriesiť
mŕtvych, tak dokáže aj uzdravovať. On dokáže zachraňovať stratených. On dokáže pomäteného priviesť späť k
rozumu. On dokáže opraviť zmrzačené telo, obnoviť orgány, ktoré lekári odstránili. Práve On žije v tebe. Vedz
to. Ver tomu. Jednaj tak, že je to pravda. Ak tvoj kolega povie "Čo budeme robiť? Vyzerá to s nami naozaj
zle.." nepridaj sa k nim, ani s nimi nesúhlas "Jój, veru, vyzerá to zle, čo spravíme?" Nie, toto je Božia
príležitosť aby si povstal a povedal "Poviem ti čo urobíme, budeme dôverovať Bohu a Boh nás cez to prevedie.
A ak Ho nepoznáš pridaj sa ku mne, lebo obaja z toho vybŕdneme, lebo Boh je vo mne a chodíme spolu. Ak
chceš byť chránený, pridaj sa ku mne. Ak chceš byť ešte viac chránený, prijmi Boha do svojho vnútra."
Uvedom si, že máš svojho brata na starosti. Môžeš ho vyslobodiť. Ale nie len že ho máš vyslobodiť. Máš ho aj
vyučovať "Vidíš ako som to urobil? Aj ty to môžeš robiť! Ak sa znovuzrodíš, môžeš mať rovnakú moc ako ja.
Môžeš to urobiť. Dokážeš to urobiť práve teraz."
Mám kamaráta, je to pastor. Išiel do Južnej Ameriky. Raz večer kázal. Pozná toto posolstvo. Zavolal
jedno 12-ročné dievča. Opýtal sa jej: -“Poznáš Ježiša?” -“Viem o Ňom.” -“Nie si kresťanka?” -“Nie.” -“Prečo?”
-“Lebo nikto ma nikdy nepožiadal, aby som ňou bola.” -“Chcela by si ňou byť?” -“Áno.” A tak ju viedol ku
Kristovi. Práve sa znovuzrodila, práve vtedy. Potom povedal: Sleduj toto! Polož ruky na túto osobu a povedz
"Buď uzdravený v mene Ježiš." To dievča to povedalo. Dotyčný bol uzdravený. Ona nebola znovuzrodená ani 5
minút. A už uzdravovala chorých v mene Ježiš! Akú výhovorku môžeme mať?! Mnohí z vás ste v Cirkvi už
roky. Znovuzrodení roky. A ešte ste nikdy nekládli ruky na chorých. Nikdy ste nikoho neviedli ku Kristovi.
Milovaní, je načase byť kým ste. Nie že budete raz vo vzdialenej budúcnosti. Nič sa nezmení, dokiaľ sa
nerozhodneš: “Dnes začnem svoj nový život. Mal som chodiť v novote života. Dnes to urobím. Dnes sa začnem
ozývať.” Monžo premýšľaš -“Čo si ľudia o mne pomyslia?” A komu to trhá žily? Už si aj tak myslia, že si
blázon. Už vedia do akej Cirkvi chodíš. Už si myslia, že si niekde mimo. Nech sa deje čokoľvek, choď vpred, a
jednaj tak, aký vieš že máš byť. Netráp sa čo si pomyslia ľudia. Niektorí ťa budú milovať, iní nenávidieť, ďalší
sa posmievať.. a čo teraz? Večer pôjdeš do postele a budeš mať pred sebou tváre ľudí, ktorým si pomohol
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zmeniť život. Čo tam po tom, čo ľudia povedia? A čo z toho, čo si myslia? Záleží len na tom, čo si pomyslí
Boh. A On si myslí, že zmôžeš všetko skrz Krista. On si myslí, že už si viac ako víťaz. On vie kto si. On vie čo
do teba vložil. A len chce vidieť, že prejavíš JK navonok. Dajme Bohu to, pre čo zomrel JK. Dajme Mu naše
životy celé. Nie len náš nedeľný život, ale každú časť z nás. A jednajme presne ako JK.
Keď som začínal, nevedel som robiť veľa vecí, niektoré som nikdy predtým nerobil. Ale počul som
jedného kazateľa a uvedomil som si, že on žije život aký chcem žiť aj ja. On žil taký život, o akom som kázal,
ale som ho nežil. A počul som ako to káže aj on. A počul som ako hovoril svoje svedectvo. A pomyslel som si,
že to je život, ktorý chcem. A potom som bol pozvaný kázať v jednom zbore. A vedel som, že ľudia kam som
išiel, ma nikdy nepočuli kázať, ale tiež som si uvedomil, že oni nepočuli kázať ani jeho. A tak som si pomyslel,
že tam len môžem ísť a jednať ako ten druhý, a kázať ako on a potom len robiť to, čo on. A ľudia nebudú
vedieť, že to len hrám. A tak som tam išiel, a kázal som ako ten druhý. A potom som zavolal všetkých dopredu.
A to som predtým nikdy nerobil. Nevedel som čo robiť. Ale videl som veľa videí. Ľudí ako A.A.Allen, Jack
Cole, Oral Roberts. Všetkých týchto Božích mužov. A tak som stál pred prvým človekom. A opýtal som sa: Čo
môžem pre vás urobiť? Nevedel som čo mu bolo. Ale stál tam takto (zohnutá ruka). Povedal "Moja ruka je
ochrnutá, mám bolesť v ramene. Nemôžem hýbať rukou a už roky som s ňou nepohol" Nikdy predtým som to
nerobil, nevedel som čo mám robiť. Vnútri som sa len chcel otočiť a odísť. Chcel som ísť k ďalšej osobe, a
povedať "Čo môžem urobiť pre vás?" Ale namiesto toho, odrazu som si spomenul na tie videá, a videl som ako
A.A.Allen schmatol ženu a vytiahol ju z nosidiel a bola uzdravená. Sledoval som ako robil všetky tie zázraky.
A to bolo to, na čo som si spomenul v tej chvíli. A tak som len urobil to, čo som videl robiť Allena. Schmatol
som ruku toho muža a povedal som “V mene Ježiš, rameno hýb sa!” a potiahol som ho za rameno. A jeho
rameno sa natiahlo a ostalo tak a nebol uzdravený. A ja som si spomínal a uvažoval: Predtým bol na tom lepšie.
Lebo mu bolo ľahšie šoférovať a dostať sa domov. A tak som uvažoval: Zatlač ju späť. A tak som mu chytil
ruku a zatlačil ju späť. Bolo to počuteľné. A začal som premýšľať: Ak sa teraz vzdám, mohol by som tiež ísť
domov, a tak som sa nevzdal a potiahol som ho za ruku znova a začal som ňou hýbať tam a späť. Zdalo sa to
ako dobrý nápad na začiatok, ale ak ste si niekedy všimli, DS ti dá nápad a keď to urobíš, tak zmizne a ty nevieš
čo máš robiť. A tak som len ďalej hýbal tou rukou, a hľadal pomoc. A ďalej som hovoril: V mene Ježiš, ruka
hýb sa. A nakoniec som uvažoval: Len zasuniem jeho ruku a nechám ho urobiť to. A pamätám si, zasunul som
mu ruku, a povedal som “V mene Ježiš, ruka hýb sa!”. A ruka toho muža sa pohla späť a on ňou začal kývať. A
povedal “Som uzdravený, som uzdravený!” Bol som v šoku. Bol som viac prekvapený ako on. On hýbal rukou
a ja si spomínam, že som si myslel “Naozaj? Si naozaj uzdravený?” A on kričal.. A zrazu som si uvedomil
“Ono to funguje!” A tak teraz, zrazu, som nabral odvahu. A začal som uvažovať “Chvála Bohu, môžeme to
robiť!” A išiel som k ďalšej osobe a povedal som "Čo môžem urobiť pre vás?" A prešiel som každého s
položením rúk. 32 ľudí. A v ten večer boli všetci uzdravení. A nikdy predtým som nič také nerobil. Len som to
hral, ako som videl jednať toho iného kazateľa. Ale konal som. Podľa toho, kým som.
Milovaní, treba len aby ste konali podľa toho kým ste. O tom je toto týždňové školenie. Preto to
umožňuje efektívne uzdravovanie. Lebo to ste vy. Si dieťa živého Boha. Syn alebo dcéra živého Boha.
Zrodený z Boha. Zrodený z Jeho Slova. Všetko čo toto BS hovorí, že môžež robiť, to môžeš robiť. Je to
zasľúbenie pre teba, a všetky zasľúbenia sú ÁNO a NECH JE TAK. ÁNO a NECH JE TAK! Ak počuješ nie,
tak to nehovorí Boh. Hovoríš si, “Môžem uzdravovať chorých?” Boh hovorí, “Áno, a nech je tak!” Toto hovorí
Boh. A diabol hovorí “Nie, ty nie, pamätáš sa čo si spravil?” Len čo to povie, ty vieš, že to nie je Boh. Boh
povedal: Nikdy si nespomeniem na tvoje hriechy. Kto by vyťahoval tvoju minulosť, pracuje pre diabla. Boh
nebude vyťahovať tvoju minulosť. Boh vyťahuje tvoju budúcnosť. Boh hovorí: Si syn, si nádoba na česť.
Kladieš ruky na chorých a oni sa zotavujú. Vyháňaš démonov a oni utekajú. To si ty. Nie kým si bol. Ale
kým si. On je JA SOM. Nie "Ja som bol". Ale JA SOM. A On hovorí TY SI. Nie "ty si bol", ale TY SI. Hovorí:
Ešte nevieme čím budeme, ale vieme toto: bude to ešte lepšie ako je to teraz. A teraz je to veľmi dobre. To ste
vy.
Nový človek je ospravedlnený, je priamo spojený s Bohom, a s Ním ide k ľuďom
Pozrieme sa na Rim8. Táto celá kapitola nám odhaľuje, čím Boh chce aby sme boli, ako On chce aby
sme žili. Toto sme spomenuli včera, a dnes sa na to pozrieme trocha hlbšie, a vypočujete si zopár pasáží zas a
znova. Kamkoľvek idem, sa zdá, že kresťania chcú žiť v hanbe a odsúdení. Toto nie je Božia vôľa pre tvoj
život. Ak máš odsúdenie, tak sa nemôžeš modliť vo viere. Boh chce, aby si bol slobodný od hanby, viny a
odsúdenia. Tento druh života je pravá sloboda. Rim8:1-4 "A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v
Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a
smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v
podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme
nie podľa tela, ale podľa Ducha." Všimnite si, hovorí tu, aby spravodlivosť zákona bola naplnená v nás.
Spravodlivosť, ktorú hlásal zákon, sa napĺňa v nás. Verš 5 "Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci,
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tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci". Toto je veľmi jasné a robíme chybu ak to nečítame
ako to tu stojí. Zopár týchto nasledujúcich veršov zosilní čo sa práve povedalo. Toto vidíme vo všetkých
Pavlových textoch. Neustále dáva do protikladu Ducha a telo. Povedal, že prvý človek Adam bol zo zeme,
telesný, ale posledný Adam, Ježiš, bol duchovný. Ty sa máš rozhodnúť, či budeš podľa tela alebo podľa Ducha.
Musíš si vybrať medzi jednou z týchto dvoch možností. Väčšina kresťanov chce vymoženosti Ducha, a pritom
žiť podľa tela. JK urobil kresťanstvo veľmi prosté. On povedal, že nemôžeš byť Jeho učeníkom, ak nevezmeš
svoj kríž. Od Pavla rozumieme, že keď JK bol ukrižovaný - my sme boli ukrižovaní, keď JK bol pochovaný my sme boli pochovaní, keď On vstal - aj my sme vstali. Teraz, keď On je posadený po pravici Otca, my sme
posadení s Ním. Ak si pamätáte, včera som povedal, že toto spôsobuje, že uzdravenie funguje.
Keď som tu bol 1.-krát, vyučoval som o uzdravovaní. Kamkoľvek idem, keď som tam 1.-krát, tak
obvykle vyučujem o uzdravovaní. Hlavne preto, lebo práve toto si hostitelia pýtajú, aby som vyučoval. Tak sa
snažím držať toho, a hovoriť o tom, čo ma žiadajú, hoci mnohokrát nevedia čo dostanú. Ale to preto, lebo
prinášame uzdravovanie a poňatie uzdravenia z pohľadu NZ. Nie z pohľadu SZ. A to je podstata aj tohto
vyučovania. Seminár o Uzdravovaní Božou mocou hovorí hlavne ako na to. A tohtotýždňové vyučovanie vám
prináša poňatie, aby ste mohli konať ostatné veci. Uzdravujete na základe toho kým ste. Ale na začiatku, aby ste
nabralli správny smer, musíme zničiť tradície ľudí, ktoré hatili BS. A ponímame to veľmi zrozumiteľne. Je to
ako som spomenul veľmi v štýle “ako na to”. Hovoríme vám čo robiť a ako to robiť. A veľa ľudí sa sťažuje, že
nie vždy v tom vyučovaní vidia vzťah s Bohom. Ale to je preto, lebo my to chápeme tak, že o vzťahu s Bohom
sa vyučuje vždy. Takže keď prídem, tak počítam s tým, že tí ľudia už rozumejú svojmu vzťahu s Bohom. Takže
to vysvetľujeme veľmi jednoducho, ba až mechanicky. A ľudia to robia a funguje to. Mohol by som vám tu
podať tak veľa svedectiev, že by som tu strávil týždne rozprávaním svedectiev čo som zažil len ja osobne, ale
najlepšie svedectvá, ktoré mám, sú také, ktoré nám posielajú ľudia, s ktorými som sa nikdy nezoznamoval. Išli
na internet a vypočuli si naše vyučovanie o uzdravovaní. A išli a robili to. A začali vidieť výsledky. To
znamená, že nemusia mať naporúdzi moje ruky, ktoré na nich vložia pomazanie, že ja neprenášam pomazanie,
že tí ľudia sú znovuzrodení a jednajú na základe svojho vzťahu s Bohom. Tým, že kážeme pravdu, tá odstraňuje
klamstvá a ľudia môžu dobre plniť svoje poslanie v uzdravovaní.
Jedna zo správ, ktoré som dostal minulý týždeň, bola od mladého 18-ročného muža, ktorý zavolal do
mojej kancelárie. Nikdy sme sa nezoznamovali, počul vyučovanie cez internet. A stalo sa, že jeho sestra
zomrela. On praktizoval to, čo som vyučoval. A tak išiel k jej posteli, urobil čo vyučujeme, a ona bola
vzkriesená. Takéto svedectvá dostávame každý týždeň. Lebo toto je BS. On vedel čo má robiť, lebo sme
odstránili všetký mystické aspekty. On pochopil uzdravovanie ako záležitosť zápasu. Takto BK poráža temnotu.
Takto kresťania jednajú podľa toho, kým sú. Prosto robia to, čo majú robiť kresťania. Toto vyučovanie vám
dáva hlbšie pochopenie týchto vecí. Uvažujte nachvíľu ako sa robili veci v SZ. V SZ ľudia Boží museli ísť ku
kňazovi. A kňaz musel ísť k Bohu za nich. Takto to bolo aj keď bol na zemi JK. Ale ak idete viac do minulosti,
ak sa vrátite k Mojžišovi, Boh hovoril k ľudu, a ľud povedal: Mojžiš, my máme z Boha strach. Nechceme aby
Boh k nám hovoril vrárou v tvár. Ty choď a hovor s Bohom za nás potom prídi a povedz nám čo povedal.
Nebol to Boh, kto nastolil kňazský systém, boli to Izraeliti. Chceli, aby stál niekto medzi nimi a Bohom. A tento
systém sa rozvinul do určitého spôsobu ako sa robili veci.
Ale Boh poslal JK, aby JK mohol byť naším prostredníkom, aby nám mohol dať Jeho život, a aby sme
mohli skrze JK byť spojení s Bohom. A Boh vložil do Tela Kristovho slúžiacich v Evanjeliu, aby vycvičili a
vystrojili veriacich, a preto je tu pätoro služobností. Majú vycvičiť veriacich. To veriaci majú konať. Každý
veriaci je poverený slúžiť, byť sluhom Evanjelia. Takže máte o sebe zmýšľať tak, že ste priamo spojení s
Bohom. Že sa môžete modliť a Boh vypočúva vaše modlitby, odpovedá na ne. Lebo máte s Ním priame
spojenie. To je Jeho najväčšou túžbou. Celý zámer služby JK bol uschopniť ľudí, aby prijali Božieho Ducha.
Boh čakal kedy bude môcť vložiť Jeho Ducha do ľudí. Toto bolo Jeho túžbou od samého začiatku. Ako som
hovoril včera, On len chcel žiť s ľuďmi. To je Božia túžba pre tvoj život. Ale musíš si byť vedomý, že máš
priame spojenie s Bohom. Znova, v SZ išiel kňaz k Bohu a modlil sa za ľudí a slúžil Bohu za ľud. Ale NZ
kňazstvo, ktorého súčasťou je každý veriaci, je o tom, že teraz my už neslúžime Bohu za ľudí. Nechodíme k
Bohu zastupovať ľudí. Teraz my ideme k ľuďom a zastupujeme Boha.
Výcvik pre účinnú službu
V súčasnej cirkevnej sfére prevažuje zmýšľanie, že majú byť služby so služobníkmi a tí hovoria k
ľuďom. A potom máte vonkajší svet. Ale musíme si uvedomiť, že toto je stále mentalita SZ. Namiesto toho si
treba uvedomiť, že ľudia, ktorí stoja pred vami a slúžia, oni vlastne zabezpečujú výcvik a vystrojenie kňazov. A
ľudia na stoličkách a sedadlách, to sú tí kňazi. A oni majú reprezentovať Boha voči ľuďom mimo Cirkvi. Všetci
sme si rovní v tom, že máme priame spojenie s Bohom, slúžime, školíme Boží ľud, ktorí sú tiež slúžiaci a majú
byť vyškolení v Cirkvi, a majú ísť do sveta a slúžiť svetu ohlasovaním a potvrdzovaním Evanjelia. Na to sme
tu. To poverenie od JK je, že máme ísť a získavať učeníkov. Nie len kázať kázne, ale získavať učeníkov. To
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znamená že školiteľ učí a cvičí školeného. Keď to takto hovorím, mnohí ľudia myslia na školu s učiteľmi a
žiakmi. Ale presnejšie je poňať to ako telocvičňu, kde trénujeme a koučujeme. Lebo poňatie žiaka je, že sedí až
kým sa nenaučí všetky teoretické poznatky, ale nezíska tým žiadne skúsenosti. Ale dobrý tréner a kouč ti
poskytne poznatky aj skúsenosti. Čo si sa teoreticky naučil, to musíš cvičením prakticky uplatniť. A toto v
Cirkvi chýbalo. Keď sme začínali so službou, videli sme, že toto chýbalo. A tak som sa začal modliť a pýtať
Boha, ako to napraviť. A On mi ukázal vojenské špeciálne jednotky. Povedal: Takto má vyzerať Cirkev. Že
máme vycvičiť menšie skupiny a z nich sa majú stať tímy, ktoré pracujú spoločne. Vidíte, toto je skupina. Ale
ešte nie tím. V tíme má každý svoju rolu, funkciu, a tú má napĺňať. A Boh mi ukázal tímy, viacero tímov v
meste, ktoré by sa stretávali k výcviku. Vyšli by do mesta, svedčili by strateným, uzdravovali by chorých,
vyslobodzovali by utlačených. Vedúci tímu by to najprv robili sami, tím by ich pri tom pozoroval, a potom by
to robili členovia tímu a ich by pozorovali vedúci tímu. Tieto tímy sa nemali len stretávať doma a iba študovať
BS, ale mali sa učiť na to, aby mohli vyraziť. Každý člen tímu by slúžil. A takto by každý rástol a učil sa ďalej.
Toto je učeníctvo. Toto mi ukázal Pán. A tak sme začali rozbiehať tieto tímy. Teraz ich máme po celom svete a
pravidelne dostávame svedectvá o všelijakých možných uzdraveniach, vzkrieseniach, zázrakoch. Od
všelijakých možných veriacich.
Keď člen tímu porastie, tak začne svoj vlastný tím. Pritom stále slúži vo svojom pôvodnom tíme. Takže
navštevuje tím aj vedie tím. Uplatňovaním tohto plánu sme videli, ako Evanjelium rastie v každom národe.
Zistili sme, že Boh vložil do každého veriaceho schopnosť nasledovať a viesť. Učiť sa a vyučovať. To je rola,
funkcia každého veriaceho. To je rast a rozvoj. Takýto proces nám ukazuje BS. Mnohí ľudia sa boja vykročiť.
Ale keď sú v tíme, vidia iných a takto sa odhodlajú konať. V mojom zbore doma sme začali trénovať
pracovníkov, môj tím. Školil som ich ako slúžiť chorým. Máme výcvikový plán, ten nasledujeme. Na kartičky
sme napísali mená chorôb. Zoradili sme tím a každý člen mal kartičku s názvom choroby, alebo niekedy s
prejavmi choroby, a každý člen tímu má ísť sa modliť za radom, a každý kto drží kartičku mu povie názov
choroby alebo jej prejavov a on sa má naučiť za to správne modliť. A takto môžeme prehodiť názvy, každý
môže dostať inú kartičku, a takto si ľudia zvyknú počúvať názvy chorôb a prakticky konajú. Takže keď potom
skutočne slúžia chorým, tak čokoľvek budú počuť, už to nebude po prvý-krát. Už ich to neprekvapí. Vedia ako
sa modliť. Už sa ohľadom toho modlili predtým. A vedia ako sa modliť efektívne. Takže ich trénujeme, aby
boli zvyknutí modliť sa za ľudí. A tak v rozhodujúcej chvíli je to pre nich normálne.
Každý človek v našom tíme musí kázať keď na neho príde rad. A máme asi troch alebo štyroch čo
bežne kážu. Väčšinou keď som preč, tak ma zastúpia, máme cez týždeň rôzne stretnutia. Cieľom je dosiahnuť,
aby boli zvyknutí kázať. Najväčšia prekážka pre efektívne kázanie je, že ľudia na to nie sú zvyknutí. A dostanú
z toho takú trému, že keď začnú kázať, tak nevedia čo povedať. Je iba 1 cesta ako cez to prejsť. Praktizovať.
Tak im umožňujeme praktizovanie. Zadal som každému nášmu pracovníkovi, aby napísal 1-stranovú esej na
rôzne témy. O uzdravení, a zmierení, ako sa účinne modliť, o NZ oproti SZ. Mala to byť 1 strana, zadal som im
všetky podrobnosti. Nedal som im plnú voľnosť v spôsobe. Zadal som im, že som chcel 7 ostavcov. Každý
odstavec mal mať 5 viet. Každá veta mala mať 14 slov, a tak si zvykali na písanie kázní. Lebo čo píšete to si
zapamätáte. A zadal som im pripraviť si to tak, aby mohli celú úvahu prerozprávať za 30 sekúnd alebo menej.
Takto som ich trénoval ako efektívne uvažovať, aby sa mohli rozvíjať ako rečníci. Lebo môžeš mať najlepšie
posolstvo na svete, ale ak ho nevieš efektne podať, tak poslucháčom neprinášaš úžitok. Takže som ich začal
takto trénovať.
Nalieham na vás, aby ste robili to isté. Niektorí to nazývajú výťahové posolstvo. Každý v tejto sále má
nejaký príbeh. Každý spasený má svedectvo, minimálne jedno. Svedectvo ako si bol spasený. Mnohí ľudia si
myslia, že nepoznajú teológiu. Ľudí pre Krista nezískavaš teológiou. Ľudí získavaš pre Krista svojim
svedectvom. Ak rozprávaš teológiu, skončíš polemizovaním. Lebo každý má nejakú teológiu. Ale ak podáš
svoje svedectvo, o tom niet polemík. Tebe sa stalo toto a takto. Nikto voči tomu nemôže nič namietať. Prosto si
vyberú či tomu uveria alebo nie. Obvykle máš asi 30 sekúnd, keď môžeš hovoriť k niekomu predtým ako sa
rozhodnú, že ťa zrušia. Treba aby si praktizoval svoje svedectvo, aby si im ho mohol povedať do 30 sekúnd. A
tým ich navnadíš. Ak by si len mohol svoje svedectvo vydať zo seba - aký si bol, čo urobil pre teba JK. Nič
hlboké. Predstav si jazdu výťahom, cez zopár poschodí, s niekým. Pozrieš naňho a povieš mu “Bol som díler
drog. Predával som ich stovkám ľudí. Zruinoval som stovky životov”. Až doteraz, počúvajú. Sú zvedaví čo
povieš ďalej. A teraz povieš “Ale potom sa niečo stalo”. A potom im predstavíš Ježiša. Len takýto krátky čas.
Tvoj život nie je nič inšie ako seriál svedectiev. V žalme 79 je nám povedané, že tento žalm sa praktizoval a že
neskrývali Božie jednanie, ale zdieľali svedectvá čo Boh vykonal s Izraelom. A toto je jedným z našich
problémov. Preto mnohé z našich detí nenasledujú Boha. Lebo nevedia čo vykonal Boh pre ich rodinu.
U mňa v kancelárii vo svojej vlasti mám hromadu fotoalbumov. Je ich 44. Každý jeden obsahuje 300400 snímkov. Všetky sú naplnené fotkami z ciest ako je táto. Nejaké fotky mám tu v hoteli v izbe, ktoré som
ukázal pastorovi a niektorým zamestnancom. Jedna fotka ukazuje asi 1,5 kg chirurgickej ocele. Jedna žena
prišla na zhromaždenie, požiadala ma pomodliť sa za jej chrbát. Položim som ruky na jej chrbát, prikázal som
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jej, aby bola uzdravená. Nevedel som nič o tej oceli. Išla v ten večer domov. Išla spať, zobudila sa nasledujúce
ráno, všetka tá oceľ z jej chrbta ležala na jej posteli. Boh to vzal z jej chrbta a položil na jej posteľ. Keď pôjdem
dnes späť do hotela, prinesiem tie fotky a ukážem vám ich dnes popoludní. Mám 4 iné fotky, ktoré som tiež
priniesol. Je tam muž, ktorého priniesli na zhromaždenie v Južnej Afrike. Mal HIV, bol v nemocnici a zomieral.
Tak ho prepustili pred tým ako by zomrel. Lebo ak zomrie v nemocnici, tak to musia zaznamenať, a krajina má
potom zlé výsledky. Takže ak vedia, že zomieraš, prepustia ťa z nemocnice predčasne, aby to nevyzeralo zle v
ich štatistikách. Takže doniesli ho z nemocnice, pastor toho zboru mi povedal: Ide jeden muž, možno zomrie
predtým ako sa sem dostane. Len čo sa sem dostane, chceme aby si sa za neho modlil. Hoci by si aj kázal,
chceme aby si zastal a modlil sa za neho. Služba bežala hodiny. Keď som sa začal modliť za chorých, doniesli
toho muža bočnými dverami. Doniesli ho v prikrývke. Nebolo tam známok života. Každý predpokladal, že on
je mŕtvy. Nebolo tam lekára, ktorý by ho mohol prehlásiť za mŕtveho, takže nemôžem oficiálne povedať že bol
mŕtvy. Ale všetci naokolo vraveli, že je mŕtvy. Keď som sa dostal k nemu, ležal na palete, na prikrývke, a tiež
ho zakryli prikrývkou. Kľakol som si vedľa neho, položil som ruky na jeho chrbát, prikázal som mu aby žil a
začal som plakať. Potom som vstal a dotkol sa ho chodidlom. A povedal som čo hovorí Biblia Vstaň, vezmi
svoje lôžko a choď. Jeho matka stála vedľa neho, vzala deku, ktorá ho zakrývala. Stiahla ju z neho a videli sme
prvú známku života. Otočil sa, sadol si, vstal a odišiel preč. Amen! Zatiaľ čo tam bol, za ďalšie 2 hodiny
pribral. 20 kg. Len si tam chodil hore dole. Obnovený a zotavený. Nie len vzkriesený, nie len uzdravený, ale aj
zotavený. Príliš často sa modlíme za niekoho a chceme len to, aby boli uzdravení. Ale Božia vôľa je, aby boli
obnovení. Dobývajte viac ako uzdravenie. Získajte obnovenie. Neprestávajte keď len vyzerajú lepšie. Vezmite
späť všetko čo diabol ukradol, a donúťte ho zaplatiť za to, čo ukradol Božiemu dieťaťu. Toto máme robiť. Tieto
fotky mám so sebou tiež, donesiem ich po obede. Možno ich budeme môcť niekde premietnuť. Mám všetky tie
albumy s fotkami ako táto. Zázraky a svedectvá.
Sila osobného svedectva a váha reality
Keď som bol v Afrike v roku 1997. Bola tam žena posadnutá démonom. Poviem vám celý ten príbeh,
ale skrátim ho. Bola muslimka a prešla na kresťanstvo a jej rodina ju odstrčila. A kvôli tomu ako na ňu tlačili,
sa vrátila späť k islamu. A ihneď sa dostala do kómy a hneď jej celá bytosť bola vymknutá, nemohla hovoriť,
nič robiť. Pastor ma požiadal aby som sa išiel za ňu modliť. Povedal som “Poďme”. Tak sme išli do toho domu.
Zaklopali sme na dvere, nikto neprišiel. Pastor povedal “Počkaj tu”. Išiel okolo dozadu. Po tom ako odišiel z
dohľadu, dvere sa otvorili. A tá žena prišla k tým dverám. A ako ma pozdravila, hovorila ku mne v angličtine. S
texaským prízvukom. A ja som bol v Afrike.. Povedala: Poď dovnútra mladý muž. Vtedy som bol mladý muž..
A išiel som dovnútra, a ako som vošiel, všimol som si, že ona začínala vychádzať preč dverami. Mohli by ste
prisvedčiť, som pomerne mierny človek. Nerobievam divoké veci. A neuvažoval som, že teraz urobím niečo
divoké. Ale nepremýšľal som, len som jednal. Ako odchádzala dverami, schmatol som ju, vtiahol späť dovnútra
a postrčil som ju na sedačku. Medzi nami bol stolík. A keď som pozrel na ňu pri tom postrčení, zrazu som
vedel, že je posadnutá. A tak som skočil cez stolík, pristál na sedačke, nad ňou. Nemohla sa hýbať. Ako som ju
schytil, oči jej sčervenali, a ona sa začala zošúchavať zo sedačky ako had. A ja som ju schytil a vytiahol späť
hore a ona sa ďalej snažila zosunúť. Vytiahol som ju späť hore a ako som na ňu pozeral, vedel som, že je
posadnutá. Začínala hovoriť “Vedeli sme, že prídeš. Vieme o tebe všetko. Vieme ako ťa poraziť.” Ale vďaka
Bohu, vyučoval ma Dr. Lester Sumrall. A učil nás ako vyháňať démonov. A tak som sa na ňu pozrel a povedal
som jej “Nemohli ste poraziť Sumralla, nezmôžete poraziť ani mňa. Takže v mene Ježiš, vyjdi z nej”. Ako som
ju držal hore, začala sa triasť, jej očil sa zmenili z červených na čierne, a ona sa navrátila k rozumu, a začala
plakať a stala sa normálnou. Potom som sa sponad nej odsunul a všimol som si, že ten pastor stojí za mnou.
Neviem ako dlho tam bol, ale nič nehovoril. A tak ona vyskočila a bežala k nemu, začala plakať a hovoriť s
ním. Ale ako s ním hovorila, hovorila v reči Swahili. A ja som nerozumel čo hovorila. A tak som hovoril k
pastorovi -“Čo ona hovorí?” -“Hovorila o tom, ako bola vyslobodená.” A tak som sa začal pokúšať s ňou
hovoriť, ale ona mi nerozumela. Pastor povedal -“Ona ti nerozumie.” -“Ale hovorila ku mne v angličtine.” “Táto žena nehovorí po anglicky. Ona hovorí iba po swahilsky.” -“Ale hovorila po anglicky.” -“To nebola ona,
lebo ona nehovorí po anglicky, takže to museli byť tí démoni.” Ďalší deň bola tá žena znova v zbore, oblečená
celá v bielom. Bola to malá žena. Vydala svedectvo ako ju Boh oslobodil. A každý tam ju počul, jej svedectvo
otvorilo tú dedinu pre Evanjelium. Jej svedectvo, nie jej teológia.
Máte svedectvo. Možno nie je až také dramatické, alebo možno je viac dramatické. Ale máš svedectvo.
Proti ktorému nemôže namietať diabol ani teológ. Lebo sa to stalo tebe. Všetko čo musíš robiť, je podeliť sa o
svoje svedectvo. Podeliť sa oň s tvojim vlastným zanietením. Keď JK vyslobodil posadnutého, ten potom
prišiel k JK a povedal -“Chcem ísť s Tebou.” -“Nie, choď k svojim a povedz každému ako sa nad tebou
zmiloval Boh a ako ťa vyslobodil.” Ten chlapík bol najlepším adeptom na kazateľa. Mysleli by ste si, že JK by
povedal "Poď, pridaj sa k mojej partii, naučím ťa správne doktríny, cestuj so mnou dokiaľ to celé nezvládneš",
ale on toto nepovedal. Ježiš mu povedal “Vieš dosť, choď domov, svedči, hovor ľuďom čo urobil pre teba
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Boh.” A tak ten muž išiel späť do Desaťmestia. Uvádza sa, že po tom ako bol Jeruzalem zničený, po zničení
chrámu v r.70, že všetci kresťania unikli smrti útekom z Jeruzalema pred jeho zničením. Pretože JK ich bol
vopred varoval, unikli práve do oblasti Desaťmestia. Tam sa ich ujala komunita miestnych kresťanov. Ochránili
a zaopatrili ich kresťania toho mesta. A uvádza sa, že tú komunitu miestnych kresťanov založil práve ten
človek, ktorého JK oslobodil od démonov. Ten muž sa vrátil a kázal svoje svedectvo, čím vznikla komunita
kresťanov, ktorá ochránila a postarala sa o tých kresťanov, ktorí unikli z Jeruzalema. Ovocie svedectva jedného
človeka, po 40 rokoch. Pomyslíš si -“Čo môžem ja urobiť..” -“A čo urobil on?” Svedectvo jedného človeka. Bol
si zmenený, si zrodený znova, máš Syna Božieho. Nemusíš všetko povedať dokonale. Musíš len milovať Boha.
So zanietením. A milovať blížneho ako seba. Bol by si chcel, aby Evanjelium prišlo k tebe. A tak ty teraz vezmi
svoje svedectvo o Evanjeliu k ľuďom. Ak ti položia otázku, na ktorú nevieš odpoveď, tak povedz nech chvíľku
počkajú a zavolaj niekomu, kto dokáže odpovedať a potom si odpoveď nájdi aj sám v BS. Lebo tvoj pastor tu
nie je na to, aby robil všetko za teba. Treba aby si rástol. Máš sa stať zrelým, dospelým synom živého Boha.
Rastúcim do miery postavy plnosti Krista. Ako sme hovorili na začiatku, toto je v Žalme 79. Majú podľa neho
hovoriť Izraelovi všetky svedectvá, čo Boh pre Izraela vykonal.
Mnohokrát, ak máte problémy s deťmi, keď zablúdia, neslúžia Bohu a odídu do sveta, a tu chcem byť
veľmi prostoreký voči vám, sú dva hlavné dôvody. Jeden, nepripomínali ste im pravidelne, čo Boh vykonal pre
vašu rodinu. Druhý je oveľa vážnejší, niekedy je to preto, lebo deti vidia životy aké žijú rodičia a nesedí to s
Evanjeliom, o ktorom rodičia hovoria, že v neho veria. Celý svet, vrátane vašich detí, prosto hľadá ľudí, ktorí
budú žiť to, o čom hovoria, že tomu veria. Ktorí naozaj niečomu veria až tak, že to aj žijú. Kresťanstvo nie je
ťažké. Je prosté. Je naozaj veľmi ľahké. Už mi ľudia vraveli, že vedia, že môj život je určite ťažký. Že cestujem
a slúžim. A ja im hovorím: Biblia vraví, že cesta blahoslaveného, cesta spravodlivého, je požehnaná, ale cesta
priestupníka je ťažká. Môj život nie je ťažký. Je požehnaný. Som požehnaný. Všetky moje deti slúžia Bohu.
Slúžia v našej organizácii so mnou. A prosím chápte, nie vždy som pred nimi žil taký život ako som mal žiť.
Videli ma aj hore aj dole. Vedeli keď som odpadol. Videli a počuli veci, ktoré som urobil a povedal. Ale aj v
takomto stave som im vždy vravieval: Viem, že nežijem správne, ale toto Slovo je pravda. Je pravdivejšie ako
moje dodržiavanie. Čokoľvek sa bude diať, držte sa Slova, Boh je verný. A videli ako sa môj život zmenil.
Videli, ako ma Boh ustabilizoval. Videli, ako mi daroval pevnú pôdu pod nohami. A dnes všetci slúžia Bohu
so mnou. Nie preto, že by som bol vždy dokonalý, ale vždy som bol k nim úprimný a oni vždy videli, čo Boh
pre nás urobil. Kamkoľvek idem, opakujem svedectvá našej rodiny. Ako moja dcérka spadla z okna a bola
mŕtva 45 minút a Boh ju vrátil späť a dnes je živá a zdravá. Manželka a matka. Môžem pokračovať s ďalšími
svedectvami z celej mojej rodiny.
Ak nemáš svedectvo, tak nie si spasený. Tvoje spasenie je svedectvo. Mal by si si ho nacvičovať a
odovzdávať ľuďom. Buď ako Pavol a chváľ sa Bohom ako ťa zmenil. Ako ťa vzal z jednej veci a preniesol do
druhej. Pavol povedal, že nechce hovoriť o ničom. Povedal, že všetko čo dosiahol, bolo ničím. Všetko čo sa
ráta, je Kristus, ten Ukrižovaný, za nás, aby sme mohli žiť. Ježiš nezomrel na to, aby si mohol mať lepšie
náboženstvo. On zomrel a vstal, aby si mohol mať život, ktorý stojí za to. Nie náboženstvo hodné
praktizovania, ale život hodný žitia. Keby ste vedeli, z čoho som vyšiel, keby ste vedeli čo Boh urobil v mojom
živote, z čoho ma vytiahol a k čomu ma priviedol! Pre väčšinu z vás je toto tu všetko, čo o mne viete. Ale nie
vždy to bolo takto. Tak intenzívne ako teraz, idem preto, lebo som v minulosti premárnil čas, lebo sa teraz
snažím byť človekom, ktorého som hľadal. Byť niekým, kto si stojí za tým, čomu verí. Byť ten, čo žije svoju
vieru. Raz som kráčal popri ceste v Texase a prišlo horúco. A tak prosím Pána, keby mi poslal niekoho, kto by
ma zviezol. A zastal jeden pikap. A chlapík povedal. -“Potrebuješ odviezť?” -“Áno.” -“Dobre, nasadni, ale
dozadu.” Nemohol som sedieť vpredu. Nedovolil mi sedieť vpredu, len vzadu. A tak som sa tam rozhodol, že sa
budem modliť. A modlil som sa tak, že som si myslel, že Bohu sa to naozaj páči. Pomodlil som sa najvätejšie
ako som len vedel. Pamätám si to takto: "Ó, Bože, kedy len sa mi podarí žiť to, čomu verím." A myslel som si,
že moja pokora urobí na Boha veľký dojem. Myslel som si, že Boh vykukne z Neba, a uvidí ma vzadu toho
pikapu ako sa modlím. Myslel som si, že zhromaždí všetkých svojich anjelov a povie: "Počúvajte tú modlitbu.
Počujte ako sa ten tam modlí." A ja som sa modlil: "Ó, Bože, kedy len budem žiť to, v čo verím..." Ale
prekvapivo, Boh mal inú odpoveď. Povedal: "Ty žiješ to, v čo veríš. Len neveríš tomu, čo si myslíš, že robíš."
A ihneď som uvažoval “Môžem hovoriť ešte s niekým iným? Určite musí byť niekto, na koho urobila moja
modlitba dojem.” Ale Boh hovoril priamo k môjmu srdcu. A začal som si uvedomovať, že som veril teológii.
Veril som v náboženstvo. Ale neveril som Božiemu Slovu. Lebo keby som veril Jeho Slovu, tak by som bol žil
Jeho Slovo. Bol som ako väčšina ostatných kresťanov. Len so čakal na Boha, že na mňa vyleje pomazanie.
Čakal som, že na mňa zhodí moc. Lebo som predpokladal, že ak ma pomaže alebo mi dá moc, budem sa cítiť
inak. Budem sa triasť alebo mi bude teplejšie, čokoľvek... Lebo ma tak vyučovali. Nevedel som, že všetky tie
pocity sú veci, ktorým ma len vyučovali ľudia, že by som ich mal prežívať. Nikdy ma neučili, že pomazaný
som už bol, že Jeho moc som už dostal. Lebo som si myslel “Keby som mal moc, tak by som to mal cítiť”. Ale
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môžete žiť s niečím, až kým sa to pre vás stane bežné. A už nemáš rovnaký pocit aký si mal na začiatku. Ale je
to stále tam.
Keď som vo vlasti na rôznych miestach USA, robím s poslucháčmi pokus. Pred zhromaždením, ešte
predtým ako ktokoľvek príde, mnohokrát majú svoje Biblie na svojich stoličkách, alebo ak už sú v zbore tak si
od nich požičiam ich Biblie nachvíľku, a obyčajne mi ich samozrejme požičajú. A tak otvorím Bibliu a počkám
kým nedáva pozor a vezmem 20-dolárovku a strčím mu ju do Biblie. A potom ju zavriem. Potom mu ju vrátim
a poviem “Vďaka”. A potom začnem vyučovanie. A potom sa opýtam "Kto je teraz bohatší ako keď prišiel?
Kto má teraz viac peňazí? Kto dostal peniaze počas toho ako ste tu? Teraz ste majetnejší ako keď ste prišli." A
každý sa pozerá naokolo, lebo nechápu. Takže, keď som mal Bibliu toho človeka, zapamätal som si do ktorej
pasáže som tú bankovku vložil. A tak som sa ľudí opýtal “Ak by ste mali viac peňazí ako keď ste prišli, určite
by ste to vedeli?”, a každý s tým súhasil. Takže nikto nemohol byť bohatší ako pred svojim príchodom. A oni
všetci súhlasia. A potom vezmem svoju Bibliu a poviem, aby sme spolu išli do tej pasáže, o ktorej som vedel,
že som tam dal tie peniaze. A je zábavné to sledovať. Lebo vezmú svoje Biblie, otvoria ich a začnú hľadať to
miesto, a keď to nájdu a otvoria, uvidia 20-dolárovku a ja pozerám priamo na nich, lebo viem, že tá bankovka je
tam. A hľadím na nich a oni sa pozerajú dookola, peniaze si dajú do vrecka, začnú hľadať, či vo svojich
Bibliách nemajú ešte viac peňazí.., a ja sa prizerám na ten rozruch, a opýtam sa ich "počkajte, čo sa deje?" A
oni sa obzerajú dookola a tľapnú iných po pleci "To teba sa pýta.." A boja sa povedať. Povedal som -“Vyzeráte,
že ste niečo našli, vyzerá že ste teraz možno bohatší ako keď ste sem prišli, čo sa stalo?” -“Našiel som peniaze
vo svojej Biblii.” A potom všetci ostatní začnú hľadať vo svojich Bibliách. Nie som boháč, nemôžem vkladať
peniaze do Biblie každému človeku. Ale povedal som -“Čo sa to stalo?” -“Ja neviem.” -“Nevedeli ste, že ste to
tam mali?” -“Nie.” -“Takže ste vlastne boli bohatší celý ten čas, ale nevedeli ste, že ste boli bohatší.” -“Áno.” “Takže môžeš mať niečo a nevedieť, že to máš?” -“Áno!” -“A toto robia kresťania. Stále čakajú, že sa niečo
stane, ale ono sa to už stalo. To, na čo čakáte, sa už stalo. Prijal si Božiu moc, keď si prijal Krista, prijal si
pomazanie, keď si prijal Toho Pomazaného. Si mocný. Máš Jeho moc.” -“Necítim sa mocný.” -“No dobre, v
Sk1:8 sa píše ale príjmete moc po tom ako DS zostúpi na vás. Hovorí toto vaša Biblia?” Príjmete moc po tom
ako DS príde na vás. Nepíše sa tam, že sa budete cítiť mocní po tom ako DS príde na vás. Nie je to tam takto.
Hovorí sa tam o prijatí moci, nie o pocite moci.
Biblia sa nezapodieva pocitom. Biblia hovorí o realite. Pocity sa menia, realita sa nemení. Realita je
pravda a zostáva rovnaká. Pocity prichádzajú a odchádzajú. Môžem vám povedať historku a rozosmiať vás.
Povedať vám inú a rozplakať vás. V závislosti na tom, akú historku vám poviem, sa vaše pocity menia z minúty
na minútu. Ale Boh je Boh, On sa nemení. On je vždy ten istý. My máme rásť, aby sme boli ako Ježiš. Ten istý
včera, dnes a navždy. Rovnaký. Aby som uvoľnil Božiu moc, na to nemusím mať pocit niečoho. Ale musím
veriť v niečo. Vidíte ten rozdiel? Keby som musel niečo cítiť, tak by som bol vždy v stave pocitu. Ale my
nežijeme pocitom, nežijeme videním. Žijeme vierou. Viera je založená na pravde. Pravda sa nikdy nemení.
Božia moc sa nikdy nemení. Môžem sa smiať a pri tom uvoľňovať moc. Môžem plakať a pri tom uvoľňovať
moc. Nemusím cítiť nič a pri tom môžem uvoľňovať moc. Môžem jesť a pri tom uvoľňovať moc. Lebo jedno
nemá nič spoločné s druhým. Boh je väčší ako naše emócie, On je väčší ako naše pocity. On je pravda. On je
život. Toto odovzdávate. Toto máte. JK povedal: Prišiel som, aby ste mali život a hojnosť. Toto máte, takže
toto dávate. Čo je choroba? Je to nedostatok života. To je úžasné, lebo práve vy máte hojnosť života. To je
dostatok pre teba a k tomu dosť navyše na rozdávanie pre niekoho, kto nemá. Nie je to o cítení moci. Nie je to o
uzdravovacom pomazaní, je to o rozdávaní z vašej hojnosti života. A keď rozdávaš život, to vyháňa chorobu. A
to sa nazýva uzdravovanie. To je všetko čo pri tom robíš. A jednej veci máš viac ako dostatok, rozdávaš život.
Preto Boh chce, aby sme kládli ruky na chorých. Aby sme zažívali to, čo zažíva On, keď uzdravuje telo, že
dávame a popri tom vidíme, čo Boh koná. Toto je úžasná láska. To je blahoslavený požehnaný život. K tomuto
nie som povolaný len ja, ale každý veriaci je k tomu povolaný. Nerobím nič zvláštne. Robím len to, čo môžem.
A s Bohom dokážem urobiť všetko. A to je to, čo robím. Amen? A toto máte robiť aj vy.
Uzdravovanie v štyroch štádiách duchovného rastu
Rim8:11 "Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil
Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás." Preberme si to po
častiach. Ak ten Duch, kt. vzkriesil JK býva vo vás, ak si znovuzrodený a Jeho Duch býva v tebe, tak Duch,
ktorého máš je ten Duch, ktorý vzkriesil JK. To je ten Duch, ktorého máš ty. Dnes vám chcem ukázať, aký
mocný ten Duch je, a pomocť vám, aby ste Ho neobmedzovali. Hovorí sa tu, že tento Duch oživí vaše smrteľné
telá. Všimnite si, hovorí sa tu, že On to robí Duchom, ktorý býva vo vás. Keď som tu bol minule, verím že som
vám ukazoval 4 spôsoby ako môže byť človek uzdravený. Boh je tak dobrý, že pripravil spôsob uzdravenia pre
každého, nezávisle na tom ako duchovný si. V Mk16 sa píše, že veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa
zotavia. Takže máte veriacich a máte chorých. Veriaci by nemali byť chorí. Treba aby ste si pamätali, že Mk16
- kladenie rúk na chorých a následné zotavenie - je na znamenie pre neveriacich, aby uverili. Takže veriaci
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kladú ruky na chorých neveriacich a chorí neveriaci sa zotavia a Božia dobrota ich vedie k pokániu a bývajú
spasení. To je účel veršov z Mk16. Nie sú tu na to, aby veriaci kládli ruky na iných veriacich. Takže Boh
pripravil spôsob pre neveriacich-svet, aby boli uzdravení. A keby všetci veriaci išli do svojich miest a našli
každého chorého neveriaceho a kládli na nich ruky a keby ich uzdravovali, tak by sme zažili masívne
prebudenie. Ľudia by bývali spasení a prichádzali by k Bohu, veriaci by robili čo majú a svet by na to reagoval
ako má. Takže toto je znamenie pre neveriacich. Následný krok pre veriacich je Jk5, kde sa píše, že ak je medzi
vami nejaký chorý. Predstavte si to. AK je medzi vami niekto chorý. Ak máme byť úprimní, keby ste mali písať
väčšine zborov, nemuseli by ste písať "AK je niekto medzi vami chorý.." lebo takmer každý zbor má chorých
členov. Ale mávame nasledovné skúsenosti. Za ostatných 15 rokov čo cestujem a vyučujem sme založili zbory
a máme domáce skupiny, z ktorých sa stávajú zbory a je to ohromujúce, na väčšine našich uzdravovacích
zhromaždení v súčasnosti býva 100% ľudí uzdravených. V súčasnosti v takmer každom z našich zborov. Deje
sa to viac a viac. Stáva sa to čoraz viac bežným javom, že každý jeden je uzdravený. A práve teraz môžem
napísať do väčšiny našich zborov, a odpovedali by mi, že medzi svojimi členmi nemajú chorých. Ktokoľvek je
tam chorý, je to návštevník. Nie je to špeciálne pomazanie alebo zvláštny dar. Vyučujeme BS. Naši členovia
veria v BS, zotavia sa, a zostanú zdraví. Ak na nich zaútočí nepriateľ, veľmi rýchlo to odrazia a zostávajú
zdraví. Toto je Boží plán a zámer. Chce to čas kým to vybudujeme, ale naše zbory by mali byť najzdravšími
miestami na zemi. Ak slúžime uzdravujúcemu Bohu, tak by sme mali byť prvými, čo majú podiel na tom, čo
kážeme, a naši ľudia by mali byť tí najzdravší v meste. A teraz to začíname vidieť. V Jk5 je reč "Je niekto
medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene
pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne." takže toto je pre novorodené
bábätká vo viere. Takže teraz vidíme, že svet môže byť spasený, svet môže byť uzdravený, vidíme že noví
veriaci môžu byť uzdravení, keď starší Cirkvi idú k nim a modlia sa za nich. A potom je ďalie štádium. Je pre
tých, čo sú už nejaký čas veriaci, ale stále zmýšľajú telesne. A to je uzdravenie skrz Večeru Pánovu. Môžete
byť uzdravení keď jete chlieb. Chlieb predstavuje umučené telo Ježiša. Mám tak veľa svedectiev o
uzdraveniach počas Večere Pánovej. Nádory zmizli, lebo človek môže naozaj cítiť ten chlieb a vnímať jeho
chuť. A na 4. rovine je to Rim8:11 a to pre duchovne zmýšľajúcich veriacich. To je pre tých, ktorých by sme
považovali za duchovne zrelých kresťanov. Všimnite si ako sa tu píše, že Duch uzdraví/oživí ich telá. Deje sa
to Duchom, ktorý prebýva v nich. Všimnite si, nie že to na nich padne, nie že to prijmú skrz Večeru Pánovu, nie
že to dostanú skladaním rúk iných veriacich, alebo modlitbami starších. Toto je pre zrelého veriaceho. Keď
vníma, že niečo v jeho tele nie je v poriadku, tak vie, že môže uvoľniť DS zo svojho ducha do svojho tela. A
keď sa to naučíte robiť, tak čokoľvek sa bude diať, len uvoľníte Ducha a vaše telo bude uzdravené. Toto pôsobí
rovnako ako keď slúžite uzdravením inému človeku. Keď slúžite uzdravením inému, uzdravenie nepadne z
Neba. Prúdi z tvojho vnútra do tela trpiaceho. Z vášho vnútra potečú prúdy živej vody. Toto hovoril Ježiš s
odkazom na DS. Tento Duch prúdi z tvojho vnútra do tela človeka, na ktorého kladieš ruky, a je uzdravený.
Ten Duch, ktorý v tebe prebýva a z teba prúdi, uzdravuje chorých. Takže keď Duch môže prúdiť z teba a do
nich a uzdraviť ich, tak Duch môže prúdiť do teba a uzdraviť teba. Je to takto prosté. Raz som sa opýtal
zhromaždených čo si myslia. Povedal som "Ľudia ma poznajú ako slúžiaceho uzdravovaním. Vie sa o mne, že
viem dať chorých do laty. Takže ak by nepriateľ napadol mňa, kam by som šiel ja? Ku komu by som mal ísť?
Keďže ľudia chodia za mnou, tak za kým by som mal ísť ja?" - a oni nemali odpoveď. Mali nejaké nápady, ale
musel som im vysvetliť, že Boh chce, aby sme nemuseli chodiť za ľuďmi. Takže ak mám dojem, že niečo sa
deje, nejdem najprv za ľuďmi. Najprv si nájdem čas a zámerne sa rozhodnem uvoľniť Ducha do svojho tela,
akýkoľvek problém vnímam, a zámerne tam usmerním Ducha. Toto môže znieť trocha zvláštne, ale čo si
myslíte, že robím, keď slúžim vám? Rozhodujem sa kedy uvoľniť Ducha. Rozhodujem sa kam vyslať Ducha vo
vašom tele. Ak by som to nemohol robiť, načo by bolo vaše oznamovanie kde je problém? Takže už viete, že
toto je možné. Len musíte vedieť, že je pre vás dobré, že sa to takto robí. Takže pointa je, že sa učíte uvoľniť
BD do vášho vlastného tela. A robí sa to dvomi krokmi 1) Musíš sa rozhodnúť, že je to možné, 2) Musíš sa
rozhodnúť to urobiť. Takže je to ako prijať spasenie. Musíš sa rozhodnúť, že je možné aby ťa Boh spasil a
potom sa musíš rozhodnúť, že sa Mu vydáš. Je to to isté. Takže, najprv musíš prísť na to, že je to možné a
potom sa rozhodneš tomu veriť. Takže keby som vnímal, že sa niečo deje, už viem, že sa to dá, lebo už som to
predtým robil. Len sa musím rozhodnúť práve teraz, že verím, že BD na to teraz útočí, že vyháňa chorobu alebo
nemoc z akejkoľvek časti tela. Keby sa celá Cirkev toto naučila, tak by sme konečne boli tam, kde nás Boh chce
mať v oblasti uzdravovania. Lebo keď už vieš ako to robiť, ak vieš že to môžeš robiť pre seba, tak budeš ľahko
mať vieru na to, aby si to mohol robiť pre iných.
Predstavte si, keby sme mohli všetok čas venovať uzdravovaniu sveta, namiesto toho, že by sme museli
uzdravovať Cirkev. Predstavte si o koľko rýchlejšie by sa šírilo Evanjelium. Takáto má byť masa jednotlivých
veriacich. Takže, je to prosté. Musíš sa rozhodnúť. Veriť, že je to možné. A potom sa rozhodnúť veriť, že je to
pravda pre teba. Je to takto prosté. O tomto tu hovorí Pavol. To je podstata Evanjelia, že vieš, že BD prebýva v
tebe. Biblia nám hovorí aj tu v tejto pasáži, že ak nemáme BD, tak nepatríme Bohu. Takže vieš že Ho máš, keď
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si znovuzrodený, tak máš BD. A ak máš toho Ducha, tak ten Duch sídli v tebe, nie že prichádza a odchádza,
lebo keby prichádzal a odchádzal, tak keď by bol v tebe - bol by si spasený, a keby bol preč - bol by si stratený.
Tak po každom príchode a odchode by si bol spasený a stratený. Ale On povedal: Nezanechám ťa ani ťa
neopustím. Takto vieme, že On je s nami a zostáva v nás. A to slovo “zostáva”, znamená že sídli. Doslovne to
znamená usadiť sa, zabývať sa. BD sa v tebe zabýval. On nie je návšteva. On žije, prebýva, sídli v tebe. A ak
ten Duch sídli v tebe, ten Duch je ten istý Duch, ktorý vzkriesil JK. Takýto mocný je ten Duch, ktorý býva v
tebe. A ak ten Duch žije v tebe, tak On oživí tvoje telo a ty môžeš žiť v zdraví skrze Božiu moc.
Nový človek žije s Otcom, a preto žije v láske, a preto premáha strach aj ostatné skutky zlého
Už sa ma ľudia pýtali aj toto -“Ak nikdy neochoriem, ako potom zomriem?” -“Naozaj? Musíš sa trápiť
tým ako jedného dňa zomrieš? Prečo radšej nerozmýšľaš ako budeš žiť dovtedy?” Vidíte, k tomuto sa musíme
dostať. Musíme si uvedomiť, že sme tu dočasne a s cieľom. Nie sme tu na to, aby sme svoj čas premárnili, ale
aby sme ho vykupovali, a zapojili sa do práce pre BK. Ďalej, vo v.12,13 sa píše "Tak teda, bratia, sme dlžní,
ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete" Nuž, tam je tvoja
odpoveď. Všetko čo musíš robiť aby si zomrel, je žiť podľa tela. Ale ak žiješ podľa tela, tak potom budeš mať
odsúdenie. Ale my nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha. Amen? Ale (v.13-15) "lebo ak žijete podľa tela,
zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží
synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu" Neprijali ste znova putá strachu.
Takmer všetci kresťania, s ktorými mám do činenia, žijú v putách strachu. Boja sa zomrieť, boja sa ochorieť,
boja sa stratiť reputáciu, vždy sa niečoho boja. Musíš si uvedomiť, nebol ti daný duch strachu. Ale Duch moci,
lásky a zdravého rozumu. Strach sa ťa možno snaží spútať, ale to už nie si ty, musíš sa rozhodnúť, keď sa ťa
ten strach bude pokúšať spútať, musíš rozhodnutím viery povedať "Nie, nepodarí sa ti to! Strach, nemáš so
mnou nič spoločné!" Keby sme mohli ísť do 1Jn, tam sa hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. To slovo
"dokonalá" znamená dospelá a zrelá. Takže dospelá láska vyháňa strach. Takže môžeš žiť bez strachu z
čohokoľvek. Keď dozreješ v láske, osobitne v láske Božej, tak nebude v tvojom živote žiadny strach, lebo
čokoľvek sa stane, čokoľvek sa bude diať okolo teba, ty budeš vedieť, že máš Otca na Nebi.
Dovoľte mi povedať to jasne. Mnohí kresťania chápu, že majú Boha a On je mocný a je úžasný Boh.
Ale On je Boh. Ale musíte si uvedomiť, nielenže máte Boha. Najprv a hlavne, máte Otca, ktorý je aj Bohom.
Ježiš povedal: Otec na Nebi, ukázal som im Tvoje meno, oslávil som Tvoje meno, ale ako Ho Ježiš oslovoval?
Nehovoril o Ňom ako o Bohu, iba ako o Otcovi. Takže aké meno Ježiš oslávil? Meno Otec. Pozrite sa, musíte si
uvedomiť, nie že máte Boha, ktorý je aj Otcom. Ale máte Otca, ktorý okrem toho je aj Bohom. Máš Otca, ktorý
ťa miluje, a má aj schopnosti Boha, aby ťa ochránil, zaopatril, postaral sa o teba, aby ťa miloval. Tomuto
potrebujete rozumieť. Ak zlyháva viera, nie je to chyba viery. Nedostatkom je, že nechápeš ako ťa miluje Otec.
Ježiš nehovoril veľa o moci, hovoril o láske Otca. Povedal: Zostávajte v mojej láske ako ja zostávam v láske
môjho Otca. A ak prebývate v mojej láske, Otec prebýva vo mne a ja prebývam v Ňom. A ak prebývate v našej
láske, potom prídeme k vám a prejavíme sa. Boh sa chce prejaviť. Ale On sa prejavuje cez lásku. Vidíte,
myslíme si, že On sa prejavuje mocou. Nie, uzdravenie je prejav lásky. Láska uzdravuje. Zaopatrenie tvojich
potrieb, to je z lásky. Lebo kto ľudí miluje, ten sa o nich stará. To je láska prejavená. Nejde len o to, aby sa
prejavovala moc. Boh nám ukazuje moc kvôli Jeho láske. Keby nás nemiloval, neprejavoval by nám svoju moc.
Amen? Treba, aby ste si toto uvedomili. Keby ste sa zamerali na Božiu lásku k nám a k svetu, nebolo by otázok
o viere na uzdravovanie. Ježiš toto nikdy nespochybňoval. Ježiš nikdy nehovoril "Som zvedavý, či Otec bude
chcieť toto uzdraviť.." Ježiš povedal, keď ste videli mňa, videli ste Otca. Je tam napísané, že JK bol pohnutý
súcitom. Toto je láska v akcii. Prečo? Lebo Boh je láska. Ježiš urobil len to, čo by urobila láska. Hovoril v
zmysle, robím len to, čo vidím robiť môjho Otca, a môj Otec je Boh a Boh je Láska, takže všetko čo robím, je
to, čo by urobila láska. Ak láska vidí chorého, určite by uzdravovala. Ak láska vidí hladného, určite by ho
nakŕmila. Lebo Láska miluje. A Láska napĺňa potreby. Ak sa pozrieš na 1Kor12, je tam súpis toho, čo my
nazývame Dary Ducha, čo je prosto 9 spôsobov ako sa DS prejavuje. Ak vidíš tých 9 spôsobov, tak akákoľvek
potreba kohokoľvek kedykoľvek môže byť naplnená niektorým z tých 9 darov. Každá potreba. Potrebuješ
uzdravenie? Dar uzdravenia. Potrebuješ vedenie? Slovo múdrosti. Potrebuješ poznanie o niečom? Dar slova
poznania. Potrebuješ pochopiť Božie myšlienky? Dar jazykov to prináša. Potrebuješ rozumieť ako tento dar
pôsobí? Čo tento dar hovorí? Je tu dar výkladu jazykov. Akúkoľvek potrebu máš. Potrebuješ zaopatrenie?
Potrebuješ ochranu? Na to je dar viery. Je to takto prosté. Nie sú tajomné. Ide tu len o to, ako sa Boh stará o
ľudí. Niektorí sa tak veľmi zapodievajú darom samotným, že zabúdajú na lásku Darcu, ktorý ten dar daroval.
Ten dar bol darovaný z Božej lásky. Aby ľuďom bolo pomožené. Ale my sa dostávame k úvahám "mám tento
dar alebo tamten?" A vidíme núdzneho a myslíme si "nemám ten dar aby som mu pomohol" Nie, toto nie je
správny spôsob zmýšľania, ty máš TEN DAR, nie len darček, ale Dar DS. On sídli v tebe. A Jeho dary sú v
Ňom. Takže máš Dar, ktorý sa prejavuje ako darček. Takže to nie je o tom, aký darček máš, ale prosto ako veľa
lásky máš. Miluješ dosť na to, aby si vykročil a poskytol Daru príležitosť, aby sa prejavil ako darček? Ježiš sa
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nikdy nezastavil a nezačal zvažovať "mám tento dar? mám tamten dar? mám vieru na toto? som dosť pomazaný
na toto? modlil som sa dosť na to, aby som pohol s týmto?" Nevidíme, že by kedykoľvek uvažoval o niečom
takom. Keď niekto tak premýšľal, On bol z toho zhrozený. Ohromilo ho to negatívne. Keď prišiel za ním
človek a povedal, Majster, priniesol som svojho syna k Tvojim učeníkom a oni ho nemohli uzdraviť, JK
povedal: Prines toho chlapca ku mne. A on povedal "Pane, viem že môžeš všetko" Zvážte toto. Ten človek
povedal "Pane, verím, pomôž mojej neviere". JK bol z neho ohromený. Ten muž Mu povedal "Pane, ak
chceš.." JK povedal "Všetko je možné veriacemu" Muž odpovedal "Pane, verím, pomôž mojej neviere" Ale
JK bol zhrozený - povedal "Čo myslíš, že či môžem? Všetko je možné veriacemu!" To znamená, že JK
automaticky uvažoval "verím". Nepremýšľal "čo ak by sa to nestalo?" Ako sa môže láska nestať? Zvážte toto!
Ako sa môže láska nestať? Všetko čo musíte urobiť je pozrieť sa na núdzneho. A ak máš BD, tak BS hovorí, že
láska Božia bola už rozliata v našich srdciach skrze DS, ktorý sídli v nás. Takže BD priniesol Božiu lásku.
Láska Božia sídli v tebe a keď vidíš núdzneho, tak nerozhoduje, koľko moci, alebo či máš dosť viery. Nejde
hlavne o vieru! Záleží predovšetkým na láske. Vidíte to? Uzdravujeme na základe lásky. Viera je len naše
presvedčenie o Bohu, ktorý miluje. A potom jednáme na základe lásky. Vidíš a jednáš podľa lásky. Je to takto
prosté. Nejde o to koľko viery mám ja alebo ktokoľvek iný.
Keby niekto povedal "Nemyslím si, že mám dostatok viery", tak hoci by si si to len myslel, nemal by si
to hovoriť, lebo si možno neuvedomuješ čo tým hovoríš Bohu. Tvoja viera je v Boha, takže keby si povedal
"Neviem či mám dostatok viery", viera je prosto dôverovanie, že Boh dodrží svoje slovo. Takže keď povieš
"Nemám dostatok viery", tak si myslíš že hovoríš o sebe, ale nie je to tak. Hovoríš o Bohu, lebo tvoja viera je v
Boha. A ak nemáš vieru v Boha, tak to, čo hovoríš, je "Nemyslím si, že Boh je dostatočne dôveryhodný".
Nehovoríš o sebe, hovoríš "Nemyslím si, že Bohu sa dá veriť, že to urobí", "Ja viem, že Boh povedal, že to
urobí, ale neverím, že On dodrží svoje slovo". Vidíte to? Treba aby si zabudol na predstavu o svojej viere. Sára
uznala Boha za dôveryhodného. Treba, aby si uznal Boha za dôveryhodného. Kresťanstvo nie je humanizmus.
Ak tvoja viera je v tvoju vieru, tak je to tvoja viera v teba. To je humanizmus, a nie kresťanstvo. Tvoja viera by
nemala byť v tvoju vieru. Biblia ti nikde nehovorí, aby si mal vieru vo svoju vieru. Biblia ti hovorí, aby si mal
vieru v Boha. JK dokonca povedal: Modlil som sa za teba, aby tvoja viera nezlyhala. Ale BS nám hovorí v 1Jn
(alebo Tim), že dokonca aj ak sme neverní, On je verný. Potrebujeme sa spoľahnúť na Jeho vernosť, nie na
našu vieru. Na Jeho vernosť. Pozrite, ak by som vám povedal "Zajtra sa stretneme v hale hotela o 20:00", tak ak
mi veríte, že to dodržím, tak tam budete o 20:00 a budete očakávať, že tam budem o 20:00. Však? Lebo by ste
mi verili, že dodržím svoje slovo. Ale ak by som vám to povedal a vy by ste prišli ale ja nie, tak keď sa uvidíme
neskôr, poviete -“Čo sa stalo?” -“Nestihol som to. Ale zajtra sa tam vidíme o 20:00.” Tak zajtra možno ešte
prídete, ale je menší predpoklad, že budete veriť, že ja prídem, ale povedzme, že sa rozhodnete aj tak prísť a ja
neprídem. A znova, uvidíme sa niekde a ja poviem "Stretneme sa zajtra", nakoniec ani len neprídeš, aby si videl
či ja prídem. Prečo? Lebo už neveríš, že som dôveryhodný. Však? Ale u koho je nedostatok? U teba, že si
neprišiel, alebo u mňa, že som neprišiel ja? Stratil by si dôveru voči mne, lebo by som sa ukázal ako
nedôveryhodný. Takže keď hovoríš, že si myslíš, že nemáš dostatok viery, ani len nehovoríš o sebe, hovoríš, že
Bohu sa nedá dôverovať. Takže nepokúšaj sa takto vyznieť pokorne. Nepokúšaj sa znieť nábožne a vravieť
"nuž, neviem či mám dostatok viery" Nie, lebo tým vznášaš žalobu proti Bohu.
Dovoľte mi ukázať vám ešte jeden dôvod, že takéto zmýšľanie chybné. Podstatou kresťanstva je, že
zabudneš na samého seba. Že prestaneš myslieť na seba samého. A zameriaš svoje myslenie na Boha. Nie je to
tak? Zomieraš sebe, a tým prestávaš myslieť na seba, a predsa, ak povieš "ja nemám dostatok viery", tak aké je
prvé slovo tejto vety? "ja!" Myslíš zase na seba. Takže stále nie si v kresťanstve. Kresťanstvo je založené na
viere v Boha. Takže by si mal zmýšľať, že Boh je verný. Odvráť svoje myslenie od svojho ja. Už nežiješ ty, ale
JK v tebe. Život, ktorý žiješ teraz, žiješ vierou v syna Božieho, kt. ťa miloval a dal seba za teba. Takže je to
Kristus kto žije v tebe. Čo myslíš, koľko viery v Boha má Kristus? Dokonalej viery. Podľa Kristovej viery v
Boha, urobil by Boh to, čo sľúbil? Tak odvráť svoje myslenie od seba samého. Lebo ty už nežiješ, a dovoľ aby
Kristus v tebe pôsobil Jeho vierou. A to je istá vec. Amen? Toto je viera. Je tak veľa kázní o viere. Viera je
najjednoduchšia vec na svete. Musí byť. Lebo Boh chce, aby všetci ľudia mali vieru. Amen? A ak chce, aby
všetci ľudia mali vieru, musel vieru stvoriť čo najjednoduchšiu. Ak by ju urobil ťažkou, tak by automaticky
vyradil niektorých ľudí. Takže Boh je taký dôveryhodný, že ktokoľvek by mal byť schopný v Neho veriť.
Nezáleží na type človeka, len musíš vedieť, že Boh dodrží svoje slovo. Takáto prostá je viera. A potom len žiješ
svoj život. Ideš životom tak, že počítaš s tým, že Boh dodržiava svoje Slovo. Ak neverím, že Boh dodrží svoje
Slovo, prečo by som chodil slúžiť do nemocníc? Prečo by som sa modlil za ľudí v sieňach uzdravenia? Viem,
že Boh nikoho neuprednostňuje. Ak uzdraví jedného, tak uzdraví všetkých. Nepokúšam sa zistiť, ktorých by
uzdravil a ktorých nie. Kto by potom naozaj chcel slúžiť takémuto Bohu?! To by nebol Boh, to by bola lotéria,
ako hádzanie kociek. Takto ľudia hľadia na Boha. Že uvidia či budú mať dnes šťastie, či im kocky budú dnes
priať. Toto nie je Boh, to nie je viera. Boh je vždy rovnaký. S Bohom vyhrávaš vždy! Teraz hovorím vo vašich
pojmoch. Viem, že radi hráte karty a kocky. Len si uvedomte, v tejto hre už je rozhodnuté. Vyhrávame my. Je
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to dané, už vyhraté. Amen? V tomto zápase už odzvonilo, je rozhodnuté. Nepriateľ túto bitku vzdá, lebo už aj
vojnu prehral. Lebo náš Boh je Boh. A náš Boh je Otec. A náš Otec je Boh. A my sme už vyhrali. Lebo náš
Brat už zvíťazil. A každý z nás je s Ním zhodné dvojča. Vyhrali sme zápas a fotíme sa ako držíme trofej. Lebo
sme viac ako víťazní dobyvatelia. Viac ako podmanitelia. Ježiš je zaslúžený Víťaz. My sme nezaslúžení víťazi.
On to musel vybojovať. My sme nemuseli. On triumfoval a my čerpáme úžitok z Jeho víťazstva. Sme viac ako
víťazi. Niektorí ľudia sa hnevajú keď hovorím takéto veci. Ale Ježiš povedal: Rovnaké veci ako som robil ja,
budete robiť aj vy, a ešte väčšie. A čo je väčšie ako to, čo urobil Ježiš? Robiť rovnaké veci bez toho, aby sme
museli víťazstvo vydobiť sami. Ten boj je boj viery. Bojovník v tomto boji musí byť schopný stáť na BS. A toto
je viera. Viera neznamená, že to my musíme s tým pohnúť. Viera je byť schopný pokojne stáť a hľadieť na
Božiu záchranu. BS He11 vraví "vierou bolo rozdelené Červené more" A predsa Mojžiš stál pri Červenom
mori a kričal na Boha. Pred malou chvíľou povedal Izraelitom "Týchto Egypťanov čo teraz vidíte, už nikdy
viac neuvidíte" Potom sa otočí a hovorí k Bohu. Mojžiš povedal, že predtým o tom hovoril s Bohom. A je tam,
že volal k Bohu a Boh povedal "Prečo voláš na mňa?" Predstavte si toto! Boh prehovoril, a povedal Mojžišovi
"Prečo sa modlíš?" Uvedomujete si, že sú chvíle, keď je chybou modliť sa? Boh povedal Mojžišovi "Prečo sa
modlíš ku mne? Čo máš v ruke?" Mojžiš povedal "To je palica (Tvojej autority)." Bola to palica Božia. A Boh
povedal "Vezmi túto palicu, vystri svoju ruku a rozdeľ Červené more." Prečítajte si to! Povedal "Vystri ruku a
rozdeľ vody" Toto je viera. Bolo chybou Mojžiša, že sa modlil. Prečo? Ako mohlo byť chybou keď sa modlil?!
Lebo Boh už povedal Mojžišovi "Choď do Egypta, vyveď môj ľud, priveď ich do zeme, ktorú som im
zasľúbil" Toto mal urobiť Mojžiš. Boh nepovedal "Mojžiš, choď do Egypta, vyveď môj ľud, priveď ich do
Červeného mora a potom sa ozvi a uvidíme čo ďalej". On nič také nepovedal. Ale povedal "Vyveď ich a priveď
ich do zeme, ktorú som im sľúbil" Čo to znamená? Toto znamená, že čokoľvek vojde medzi opustenie Egypta
a príchod do Zasľúbenie zeme, Mojžiš, máš autoritu to vyriešiť. Teraz hovorím k vám. Toto Boh povedal vám.
Riekol "uzdravujte chorých", povedal "vyháňajte démonov", vyslovil "hovorte v nových jazykoch" Vyslal nás
do sveta ohlasovať Dobrú správu, získavať nasledovníkov. Takže ohľadne žiadnej z týchto vecí nemusíme k
Bohu volať. Čokoľvek sa nám postaví do cesty keď to budeme robiť, nie je vôľa Božia. Tak to znič. Hovor k
tomu. Nehovor o tom Bohu, hovor k tej veci a prikáž jej odísť.
Ľudia si myslia, že sa musia modliť a dostať poverenie od Boha, aby sa stali misionármi. Aby si bol
misionárom, na to nepotrebuješ slovo od Boha. Pokyn od Boha potrebuješ ak sa nemáš stať misionárom. Lebo
On už vyslal veriacich do celého sveta. Takže nemáš právo zostať. Máš právo ísť. Ak máš zostať, na to
potrebuješ osobitné povolenie. Nemusíš k Bohu hovoriť o veciach, ktoré ti prikázal konať. T.L.Osborne
povedal "Sú dve veci, o ktoré Boha žiadať nikdy nemusíš, ba nesmieš. Nikdy nepros Boha, aby urobil to, čo už
urobil. A nikdy nežiadaj Boha, aby On urobil to, čo prikázal urobiť tebe." Takže o to, čo On už vykonal, Ho
nemusíš prosiť. A čokoľvek ti On povedal, že máš robiť, o tom mu rozprávať nemusíš. Máš len ísť a konať. A
keď On chce, aby si prestal, tak On ti povie, aby si prestal. Ale dokiaľ nepočuješ ďalšie slovo z Neba, ktoré
povie "prestaň", dovtedy ideš ďalej a pokračuješ v získavaní nasledovníkov. Ďalej zakladáš zbory. Ďalej
vysielaš misionárov. Ďalej kŕmiš hladných, obliekaš nahých, lebo toto je vôľa Božia. Nemusíš sa pýtať Boha či
chce, aby si to robil. Môžeš s Ním hovoriť AKO chce aby si to robil, ale nie ČI chce aby si to robil. Amen?
Toto je zodpovednosť kresťana. Toto ste vy. Už máte autoritu, robiť všetko, čo vám On prikázal robiť.
Nepotrebuješ osobitné slovo, aby si poslúchol príkaz. Ten príkaz samotný je Božie vedenie. Máš Jeho moc. Je
to v tebe. Ten istý Duch, ktorý kriesi mŕtvych, ktorý vzkriesil Ježiša, môže robiť to isté cez teba. Amen? Boh
vám žehnaj!
Nový človek akceptuje a napĺňa svoje postavenie a poslanie spoludediča, kráľa a kňaza Bohu
Treba aby ste rozumeli, že patríte do postavenia kráľov a kňazov. Nie pre to, že by ste si to zaslúžili,
ale preto lebo Boh vás tam umiestnil a určil vám, aby ste to postavenie plnili. Keď študujete Jeho Slovo, keď
naozaj čítate a veríte čo hovorí, tak chtiac-nechtiac vnímate tú autoritu, ktorú vám Boh dal. Ale musíte lámať
moc nepriateľa nad vašou mysľou. Boh už zlomil moc nepriateľa nad vašim duchom a nad vašim životom, ale
ak Mu nedovolíte pokračovať v upravovaní vášho myslenia, tak nikdy nedorastiete do tohto postavenia a
nenaplníte ho. Takže to nie ego spôsobuje, že Božie dieťa jedná určitým spôsobom, ale je to preto, že to je tak
správne, lebo Boh ťa tam postavil. Každého jedného z vás. Prišiel som sem so zámerom oznámiť vám túto
dobrú správu. Ak si znovuzrodený, tak si kráľom a kňazom Bohu. Ak si znovuzrodený, tak si synom a dcérou
Bohu. To neznamená, že si len narodený z Neho. Znamená to, že máš žiť rovnako ako žil Boží Syn JK.
Rovnaká autorita, rovnaká smelosť, všetko zhodné. Si povolaný byť takýto. Prečítajme niektoré časti Písma. A
keď ich budeme čítať, pamätajte, že boli napísané vám. Rim8:16 "Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu,
že sme Božie deti" Všimnite si, že sme, nie že raz budeme. Teraz sme deti Božie. Teraz. V tomto svete. Lebo
aký je On, takí sme my. V tomto svete. Nie že čakáme na ten budúci. Žijeme ako synovia a dcéry Božie v tomto
svete. Chápem, že môže byť náročné zvládnuť takýto prerod. Ale k tomuto sme povolaní. Veriť tomu, čo hovorí
toto Slovo, viac ako tomu, čo hovorí svet, viac ako tomu, čo by sa pokúšalo hovoriť mŕtve náboženstvo. Máme
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žiť ako synovia a dcréry Božie. Ježiš to objasnil, keď nás učil ako sa modliť. Jeho učeníci povedali: Pane,
nauč nás modliť sa. On povedal, modlite sa takto, a od samého začiatku určil: pristúpte k svojmu Nebeskému
Otcovi. Nepovedal "Modlite sa k Bohu" Ale povedal, modlite sa takto: Náš Otec, ktorý si na Nebi. Od samého
začiatku uznaj, že hovoríš s Otcom, ktorý je aj Bohom, že máš s Ním tento vzťah. Povedal, keď sa modlíte,
uznajte aké sväté a vyvýšené je Jeho meno. On povedal "Nebeský Otec, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje
Kráľovstvo, buď Tvoja vôľa na Zemi ako je na Nebi". Všimnite si čo vraví. Hovorí "Keď sa modlíte,
pristúpte k svojmu Otcovi v Nebi, a hovorte: buď Tvoja vôľa na Zemi ako je na Nebi". V Mk11:22-24 nám
prezrádza tajomstvo vyslyšanej modlitby: keď sa modlíte, tak verte, že prijímate všetko, za čo sa budete
modliť, verte že to prijímate keď sa modlíte. Idem sa modliť, a keď skončím, budem niečo mať. A ak verím, že
to prijímam, budem to mať. Takže zatiaľčo sa modlím, tak to aj rozhodnutím prijímam. A pretože verím že som
to prijal, príde to ku mne. Ale musíte veriť, že ste to prijali. A tým to pritiahneš. Toto pokrýva všetku modlitbu.
Potom ideme späť do Pánovej modlitby. On povedal: Buď Tvoja vôľa na Zemi ako je aj na Nebi. Všimnite si,
povedal im, Príď Tvoje Kráľovstvo. Takže teraz vieme, že máme veriť a podľa Mk11 vieme, že musíme veriť,
že to prijímame. Takže keď sa modlíme tú modlitbu "Náš Otec, ktorý si na Nebi, posväť a vyvýš sa Tvoje
meno, príď Tvoje Kráľovstvo, buď Tvoja vôľa na Zemi ako je aj na Nebi" tak verím, že to práve prijímam,
takže všade kam idem, kdekoľvek vidím, že to nevyzerá ako by bolo na Nebi, tak verím, že Boh to určil, že
mám hovoriť a tým to napraviť. Keď odtiaľ odchádzam, malo by to vyzerať ako by to bolo na Nebi. Takže
zisťujem Božiu vôľu a potom prechádzam životom ako syn. Naprávam, opravujem tento pokazený,
zanešvárený svet. Naprávajúc pokazené telá, opravujúc pokazené životy, navracajúc ich do podoby ako by
vyzerali na Nebi. V nebi niet žiadnych bariel, paličiek, kolieskových kresiel. To je Božia vôľa na Nebi, je to
Jeho vôľa na Zemi. Keď vidíme, že niečo nie je ako by bolo na Nebi, tak to máme napraviť, aby to vyzeralo ako
na Nebi. Toto veľmi zjednodušuje život. Nemusím hádať aká je Božia vôľa. Vyzeralo by to na Nebi takto? Ak
nie, naprav to! A čím viac naprávaš, tým viac zodpovednosti v naprávaní ti Boh udelí. A tvoja služba za Boha a
pre človeka sa rozšíri. To je tvoja pôsobnosť na tejto Zemi. Toto robia synovia. Synovia a dcéry Božie.
Nepriateľ ťa chce vyrušiť od tejto pôsobnosti.
Mk4 prináša podobenstvo o rozsievačovi. Ukazuje nám rôzne typy ľudí, ktoré nazýva pôdou. Rozsieva
zrnká. Tie semiačka sú BS. A BS je dokonalé. Aké rastlinky vyrastú, záleží na pôde. Musíte sa rozhodnúť, že
budete dobrou pôdou. Jeden druh pôdy sú tam starosti sveta, ktoré udusia BS. Slovo starosti presne znamená
vyrušenia. Biblia nám hovorí, že nepriateľ prichádza, aby kradol Slovo, ktoré bolo zasiate do našich sŕdc,
takže keď počuješ posolstvo, nepriateľ prichádza okamžite kradnúť to posolstvo od teba. A musíš rozumieť,
aby si sa posolstva držal. Kradnúť sa bude pokúšať tak, že posiela vyrušenia. Počuješ posolstvo z BS a len čo
odídeš z toho zhromaždenia, začne ti zvoniť mobil a sú to vyrušenia, problémy, ktoré prichádzajú. Veci, ktoré
odpútajú tvoju myseľ od toho posolstva, ktoré si počul. Ak počuješ posolstvo o uzdravení, nepriateľ možno
bude skúšať zaútočiť na teba chorobou, aby sa posolstvo o uzdravení v tebe neuchytilo. A tak posiela vyrušenia
čím ťa skúša prinútiť, aby si sa zameral na svoj problém viac ako na Boha. Mt6 nám hovorí jasne, nebuďte ako
pohania - čo sa tým myslí? Hovorí k Izraelitom, Hebrejom. A povedal: si Hebrej, máš Zmluvu s Bohom, nebuď
ako pohania, ktorí Zmluvu s Bohom nemajú. Radšej buďte ako ľud Boží. Vedz, že máš Otca. Vedz, že tvoj Otec
na Nebi vie, čo potrebuješ, pred tým, ako vôbec zistíš, že to potrebuješ. Nebuďte ako pohania, ktorí nemajú
Zmluvu, nemajú Boha, nemajú Otca na Nebi. Otca, ktorý sa o nich postará. Hovorí, že oni idú za vecami a
starosťami o jedlo. Hovorí, nebuďte ako oni, ktorí sa stále starostia čo si oblečú, kde budú spať. Takto
zmýšľajú pohania, ktorí nemajú Boha. A predsa, ak hovoríš s väčšinou kresťanov, modlia sa takto: Bože, zaplať
moje účty. Bože zaisti mi jedlo. Prečo si myslíte, že máte tieto problémy? Toto drží tvoju myseľ zameranú na
teba. Namiesto toho aby bola zameraná na Boha a Jeho Kráľovstvo a Jeho vôľu. Takže namiesto žitia v spojení
s Bohom, namiesto žitia v pokoji, vediac že máš Otca na Nebi, namiesto toho sa potácaš a nemáš hlavu hore,
ale zvesenú, tvár smutnú, deprimovanú, ustaranú, počúvaš výroky lekárov, otváraš doručené obálky s účtami, a
myseľ máš pripútanú k veciam pozemským, prirodzeným, telesným. K veciam, ktoré sa týkajú tohto tela. Čo si
oblečiem, čo zjem, kde či ako budem spať. A preto, že sa starostíš o tieto veci, tak myslíš na veci tela. Stávaš sa
zmýšľajúci telesne. Zmýšľať telesne je smrť. Telesne zmýšľajúci ľudia dbajú o veci tela. Ale duchovne
zmýšľajúci ľudia dbajú o veci Ducha. Preto nám povedal v Mt6, nie že "nestarostite sa o tieto veci lebo ich
nepotrebujete", ale povedal "netrápte sa tými vecami, lebo máte Otca, a On vie, že ich potrebujete. Hľadajte
najprv BK a Jeho spravodlivosť, zmierenie s Bohom". A keď robíte toto, On povedal, že "všetky tie ostatné
veci vám budú pridané". Nebudete ich musieť zháňať. Dostihnú vás. Ani v SZ nemuseli naháňať požehnania.
Boh im povedal, že ak Mu budú verne slúžiť, tak tie požehnania ich dostihnú. Že k čomu priložíte ruku bude
prekvidať a prospievať.
Musíte sa rozhodnúť, že budete zmýšľať inak. Spôsob, akým ste sa dostali do BK, je spôsob ako BK
funguje. Počuješ Dobrú Správu, rozhodneš sa veriť jej, a hovoríš to, vyznávaš to. Počuješ, že Boh ťa chce
zachrániť, že poslal JK, uveríš tomu a ústami vyznáš Ježiša ako Pána. Srdcom človek uverí, a ústami sa
spasenie potvrdí. A je to rovnaké so všetkým ostatným v BK. Čítaš Mt6 a povieš, "nuž, nemusím tie veci
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zháňať, hľadám Jeho Kráľovstvo.." A čo je Jeho Kráľovstvo? Je to Jeho vláda. Je to Jeho riadenie v mojom
živote. BK je kdekoľvek sa deje Božia vôľa. Tak usilujem robiť Jeho vôľu. Ak kladiem ruky na chorých,
môžem povedať: V mene Ježiš, je tu BK, Božia vôľa sa napĺňa, na Zemi ako je aj na Nebi. Na Nebi by si sa mal
dobre, tak maj sa dobre aj tu. Toto je život. Je to takto prosté. Takže ideš životom, konáš vôľu Božiu, nastoľuješ
Božiu vládu a Jeho Kráľovstvo. A ako to robíš, On spôsobuje, že všetky veci, ktoré potrebuješ, ťa dostihnú. Za
seba som sa nemodlil už roky. Čokoľvek potrebujem, príde keď treba. Ďakujem Bohu za to, ale nemusím
prosíkať ani neprosíkam, aby mi niečo dával. Lebo rozumiem, čo hovorí BS. A nemusím prosiť Boha, aby
urobil to, čo je už urobené. On povedal, že Otcovi sa zaľúbilo dať mi Kráľovstvo. On povedal, že keď mi dal
Ježiša, že s Ježišom mi On dá všetko ostatné. Takže mám Ježiša a Ježiš so sebou prisťahoval všetku svoju
výbavu. Čokoľvek potrebujem, bolo už dané, tak Mu za to len ďakujem. A ono sa to prejavuje. A takto môžem
tráviť všetok svoj čas v modlitbe, v spoločenstve s Bohom. Občas sa zmienim Bohu o potrebách iných ľudí, ale
95% môjho času modlitby a spoločenstva s Bohom trávim hovorením Bohu aký ohromný je, aký úžasný je, aký
dobrý je ku mne. A ďakujem Mu za všetko, čo vložil do môjho života. Toto je dobrý život, nemusím k Nemu
nariekať, žobrať, stresovať sa či bude o mňa postarané. Kamkoľvek na svete idem, viem že sa tam Boh o mňa
postará. Aj keď by bol môj život v ohrození, tak viem, že to nie je čas pre môj odchod. Nie je to čas mojej
smrti. Takže sa nebojím čohokoľvek čo sa stane. Lebo za každých okolností prejdem skrz, nie len ledva, ale
vyjdem z toho navrchu. Lebo Boh sa o to postará. Nemusím sa predierať nahor ostrými lakťami. Boh ma vzal
dal ma navrch. Lebo On povedal, že som hlavou a nie chvostom, som hore, nie naspodku, som požehnaný pri
vychádzaní aj vchádzaní. On sľúbil toto všetko. A Boh dodržiava svoje sľuby. Takže sa nebojím o čo sa môžu
pokúšať ľudia alebo diabol. Viem aký bude môj koniec a viem, že nebude teraz. Lebo treba urobiť ešte príliš
veľa práce pre BK.
Zopár zamestnancom vo vlasti som povedal: Je dôležité aby si bol vždy hodnotný pre svojho
zamestnávateľa, dosť hodnotný na to, aby sa mu neoplatilo ťa prepustiť. To znamená, že robíš viac ako sa
očakáva. V cirkevnej reči to znamená, že ideš o míľu viac, že urobíš viac ako sa očakáva. To znamená, že
prídeš skôr a odídeš neskôr, a povedal som im to preto, lebo takto je to v BK. Stávaj sa hodnotným pre BK, aby
tvoja úloha nebola daná inému. Závisí to na tebe. Potrebuješ sa rozhodnúť byť nádobou na česť. Rozhodni sa
ísť míľu navyše. Rob to, čo treba. Slúž čo najviacerým, dávaj, dávaj, dávaj. Dávaj ďalej. A keď sa rozdáš na
100% pre potreby ostatných, tak si cenný v BK a tvoje postavenie je upevnené. Boh sa stará o svoje deti, ale ak
chceš byť len priemer, Boh sa o teba aj tak bude starať, ale ak chceš ísť míľu navyše, môžeš sa stať príliš cenný
na to, aby ťa Boh prepustil. Diabol ťa preto nebude môcť zabiť. Bude to skúšať, ale Boh povie nie, lebo si príliš
cenný na to, aby o teba prišiel. A tak ostávaš po ochranou. Ideš ďalej. A Boh rozširuje tvoj vplyv. Je to prosté.
To je tvoje rozhodnutie. Ak len chceš moc. Väčšina ľudí si myslí, že moc je kúzlo, chcú len mať tú moc vo
svojich rukách, a tak sa stanú ako čarodejníci. Chcú sa s tým hrať. Chcú to využívať podľa vlastných predstáv.
Chcú využívať Božiu moc pre svoje vlastné túžby, ba chtíče. Chcú sa tým zabávať a hádzať ohnivé gule jeden
na druhého. Ako keby dieťa frčkalo guličky s diamantmi. Boh nám dáva diamanty. Diamanty pravdy. Diamanty
moci. Drahé vzácne veci. A my sa s nimi chceme hrať. Mali by sme meniť životy, ale namiesto toho chceme
robiť niečo, čo si môžeme zavesiť na youtube. Prestaň myslieť na seba. Zomri svojmu egu. Nemysli si, že si
výnimočný. Ktokoľvek môže robiť čo dokážeš ty. Aj ostatní veriaci majú rovnakého Ducha, rovnaké Meno,
rovnakú moc. Neukazuj aký si nezrelý, keď sa hráš s Božou mocou. Využívaj ju na docielenie Jeho vôle.
Využívaj Božiu moc, aby si pomohol ľuďom, aby sa mali lepšie. Investuj do životov ľudí, lebo investuješ do
večnosti. A sláva, majetky a takéto veci, to všetko sa pominie. Jeden deň si populárny, na ďalší deň si nič. Na
takéto veci ani nepomysli. Buď partner v BK, buď produktívny v BK, buď užitočný sluha. Nebuď neužitocný,
ale buď užitočný Bohu. Zomri sebe. Vezmi Jeho kríž, osvoj si Jeho túžby, Jeho ambície, ži pre Boha, neži len
pre seba, skúšajúc vtiahnuť Boha do svojho života. Strať svoj život a nájdi večný život v JK. Toto je
nasledovník JK: Všetky tie ostatné veci sa pominú, ale kto koná Božiu vôľu vytrvá naveky.
Život, ktorý tu žijeme, nie je hra. Náš tunajší terajší život má zámer - docieliť veci, ktoré pre nás Boh
určil. BS hovorí, že sme boli predurčení chodiť v dobrých skutkoch. Boh to už má napísané. Tie znamenia, tie
zázraky, tie divy, v ktorých máš chodiť. Ale nepriateľ bude skúšať ťa vykoľajiť, zmiasť, rozptýliť, ako to skúšal
pri Ježišovi. Ježiš vedel, že sa narodil aby bol Kráľom kráľov a Pánom pánov. Aby vládol nad národmi. Toto
bol Jeho určený osud. Takže čo urobil diabol? Vzal ho na horu a povedal: Pozri na všetky kráľovstvá sveta,
dám ti všetky tie kráľovstvá ak len skloníš svoje koleno predo mnou ako bohom. Vidíte čo robil diabol?
Skúšal prinútiť Ježiša, aby sa uspokojil s niečím menej ako určil Boh. Ak by bol sklonil svoje koleno pred
satanom, áno, bol by nad kráľovstvami, ktoré by mu dal satan, ale potom by bol ešte pod satanom. Ježiš
odpovedal v zmysle: Nie, Boh má niečo lepšie, vyzerá to podobne tomuto, ale namiesto slúženia tebe, satan,
budem slúžiť môjmu Otcovi na Nebi. Toto skúša diabol spraviť s tebou. Boh už určil veľké činy, v ktorých
máš chodiť. Zázraky uzdravenia, znamenia, divy. A diabol hovorí: Ó, áno, nechám ťa chodiť v znameniach a
divoch. Len prekroč túto líniu, a nechám ťa robiť duchovné veci, a môžeš sa hrať s tou mocou pokiaľ nepôjdeš
a nebudeš s ňou robiť to čo máš. Lebo diabol vedel, že ak by Ježiš toto urobil, nebol by zachránil svet. Áno, mal
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by kráľovstvá, ale nebol by nás spasil. Ježiš odriekol tieto kráľovstvá kvôli Kráľovstvu, ktoré založil Boh. A
pretože išiel za tým, čo mu dal Boh, pomohol množstvu ľudí. Nepriateľ vždy bude skúšať prinútiť ťa robiť čo je
dobré pre teba teraz, aby ťa zadržal od robenia čo je dobré pre mnohých neskôr. Takto ťa skúša odlákať. Vždy
vraví, že existuje nejaká skratka.
V 19.storočí žil William Booth, ktorý založil Armádu Spásy. Ku koncu svojho života, pred začiatkom
20.storočia, povedal: Obávam sa, že v budúcom storočí bude kresťanstvo bez svätosti, náboženstvo bez Krista.
Do tohto došla Cirkev. Množtvo ľudí v zboroch po celom svete sa nepriateľ snaží prinútiť, aby si volili skratky,
aby išli ľahšou cestou. "Áno, môžeš chodiť v moci. A svätosť? Ó, to nie, o to sa ty len nestaraj. To je len v
duchu, nemusíš žiť sväto, nemusíš žiť správne, bol si posvätený v duchu. Takže nemusíš nič robiť v tele..."
Dovoľte mi povedať vám príkro: Ak si svätý v duchu, tak budeš žiť sväto aj v tele. To čo je v tebe, bude prúdiť
aj z teba. A ak nežiješ sväto pre Boha a s Bohom navonok, tak sa to nedeje ani v tvojom vnútri. Boh ťa posvätil,
tak teraz podľa toho aj ži. Ži vo vďakyvzdaní, vo vďačnosti za to, čo On v tebe vykonal. Nežijem taký život, pri
ktorom by som sa snažil nehrešiť. Nemusím sa o to usilovať, som znovuzrodený, mám Jeho Ducha, mám Jeho
prirodzenosť, mám Jeho charakter, a kvôli tomu nemám rád hriech. Nevravím, že nikdy nič nepokazím. Ale ak
sa to stane, tak ma to trápi, a rýchlo sa kajám, a rýchlo utekám pod krv Kristovu, ktorá ma očisťuje, lebo som
zlyhal. Takto žijem, ale nestarostím sa, lebo nechcem hrešiť. Nepokúšam sa žiť správne, ale žijem správne. A
diabol sa snaží prinútiť ma, aby som nežil správne. Boh napísal svoje zákony do môjho srdca. Nie na tabule
kameňa niekde vonku, ale vnútri. A vnútri preto, lebo Jeho zákony sú v mojom srdci. Som schopný žiť život,
ktorý Ho teší, lebo On vložil do mňa svojho Ducha, a On mi umožňuje žiť správne pred Ním. Svojim správnym
životom si nezískavam Jeho priazeň. On mi už udelil priazeň. Kvôli Ježišovi. A ja som Ho prijal a On ma
zmenil, a teraz žijem život, po ktorom túžim. Nežijem život pravidiel, ale život v slobode. Nie v slobode hrešiť,
ale v slobode nehrešiť. Ježiš neprišiel za nás zomrieť a zachrániť nás v našich hriechoch, ale od našich hriechov.
Ak je niekto pijan, tak je pijan. Nezáleží ako hovorí sám sebe, je tým, čím je. A svätý je svätý. Je tým, čím je.
Vy ste svätí. Ak ste znovuzrodení a máte Božieho ducha tak ste nazvaní svätí, posvätení, oddelení, zasvätení.
To ste vy. Ak toto nie je túžbou tvojho srdca, ak skutky tela ešte stále majú takú váhu v tvojom živote, že ich
poslúchaš viac ako BD, tak potom neklam samého seba. Naroď sa znova. Naroď sa znova skutočne. Lebo koho
Syn vyslobodí, je skutočne slobodný. Môžeš žiť slobodne. Možno musíme toto urobiť pred uzdravovacou
službou. Dať výzvu. Lebo som zistil, že veľa ľudí sa tvári ako kresťania, ale v realite sú to len hriešnici
usvedčení zo svojich hriechov, ktorí sa pokúšajú uniknúť peklu tým, že chodia do zboru. Keď zomrieš, tak
pôjdeš na to miesto, ktoré sa najviac podobá na to, čo máš v srdci. Daj si záležať, aby to v tvojom vnútri
vyzeralo ako v nebi. Je ľahké to docieliť. Urob Ježiša skutočným PÁNOM. To je Jeho výzva a volanie k tebe.
Preto Ježiš a jeho svätí môžu stáť pred diablom a hovoriť "No dávaj, diable, udri si najlepšie ako vieš, rob čo
dokážeš, ale nemáš vo mne nič, žiadna časť mňa ti nepatrí."
Nedávno som povedal nášmu zboru: Ak kupuješ auto, tak chceš aby bolo s čistým vlastníctvom, bez
záložných práv. Nechceš kúpiť auto a ráno sa zobudiť a vidieť ako ti to auto odtiahnu lebo predošný vlastník
niekomu ostal dlžný nejaké peniaze. Keď si kupuješ auto, tak chceš aby bolo naozaj tvoje. Toto chce Boh. Chce
ťa mať celého bez výhrad. Nechce ťa mať len na 3 týždne v mesiaci a týžeň by si patril diablovi a utrhával by si
sa žijúc ako čert. Predstav si, že na svojej svadbe stojíš pred životným partnerom a sľubujete si vernosť. Najprv
muž, potom žena. "Budem ťa milovať a robiť pre teba čo len viem, 6 dní v týždni. Ale 7. deň chcem milovať
iných ľudí, v ten 7. deň budem spávať s inými. Nemalo by ti do vadiť, nemala by si za to zúriť. Veď ti dávam 6
dní. To je predsa viac ako dostávajú ostatní. Nemôžem sa predsa uspokojiť len s jednou osobou." Kto z
prítomných by si vzal niekoho takého? Nikto. Každý povie "Nie, ak si ma berieš, tak na 7 dni v týždni, 24 hodín
denne. A budem jediná ktorú budeš milovať, a ostatné opustíš a budeme len ja a ty!" Nie je to tak? Myslíš si že
Boh je iný? Boh vraví rovnako "Chcem ťa 7 dní v týždni. Chcem, aby si ma miloval celým srdcom, celou
dušou, celou silou" On nevraví "Chcem väčšinu tvojej lásky, chcem tvoju lásku 1 deň v týždni a 1 popoludnie"
On nič také nepovedal. On povedal "Chcem všetko!" Prečo? Lebo On dáva všetko. On dal tebe všetko, dal ti
seba samého. Aj ty daj Jemu seba na 100%. Sú tu ľudia, ktorí sa prehlasujú za kresťanov, a pritom v
zamestnaní od teba očakávajú nesprávne veci, neetické veci, nelegálne veci, lebo že takto sa to robí, a ty to tiež
tak robíš. Myslíš si, že im za týchto okolností budeš schopný niekedy svedčiť? Prečo by ťa mali počúvať? Veď
si presne ako oni. Boh nás povolal aby sme boli iní, aby sme mali morálne zásady. Nie všetko čo je legálne, je
aj správne. Toto sa teraz deje v Amerike. Legalizujú sa nesprávne veci. A očakáva sa, že aj kresťania to budú
robiť. Osobne je mi jedno, čo robia ľudia so svojimi súkromnými životmi. Ale ak mi to budeš strkať pred oči, a
skúšať ma dotlačiť, aby som súhlasil, že je to správne, tak ja s tým súhlasiť nebudem. Nazvem to čím to je. Je to
hriech a ohavnosť pred Bohom. A Cirkev musí obstáť. Aj keby nás to malo niečo stáť. Keď Dávid chcel
vybudovať chrám Bohu, tak išiel a našiel pozemok. Vlastník sa opýtal -“Na čo to chceš?” -“Chcem to dať
Bohu.” -“Tak ti to nepredám, ale dám.” Toto znie ako dobrý obchod. -“Nemôžem dať Bohu to, čo ma nič
nestálo.” Tvoj život pred Bohom, tvoj vzťah a život s Ním, ťa možno niečo bude stáť. Musíš sa rozhodnúť, čo si
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ochotný zaplatiť. Lebo Ježiš zaplatil všetko. Nie že trocha potrpel a potom sa vrátil do Neba. Ale trpel až po
smrť. Dal všetko. 100%-ná oddanosť. Boh ťa povoláva práve k 100%-nej oddanosti. To je naše predurčenie.
Teraz vás chcem zobrať do verša 17 (Rim8), keďže Duch svedčí, že sme Božie deti, tak ako deti sme
tiež dedičia, dedičia Boží a spoludedičia Kristovi. Mal by si to vidieť vo svojej vlastnej Biblii. Potrebuješ čítať
Bibliu na vlastné oči a vyhradiť si na to čas. Čítaj každé slovo, každé slovo. Nie len preletieť cez to. Mohol by
som vás všetkých zoradiť a prejsť každý rad, postaviť každého za radom a opýtať sa. Si zrodený z Boha?
Svedčí Boží Duch s tebou, že si Jeho dieťa? Tak si predstav, že mi to teraz hovoríš priamo. Lebo nehovorím k
davu. Ak počuješ môj hlas, tak hovorím k tebe ako jednotlivcovi. Ak si to ty, ak si zrodený z Boha, ak máš Jeho
Ducha, a Jeho Duch svedčí, že si Božie dieťa, tak podľa BS ti teraz vravím, že si Boží dedič, tak povedz "Som
Boží dedič" To si ty. Si dedič, si dedič, si dedič... Dedičia Boží. A spoludedičia Kristovi. Spoludedičia! S
Kristom! To znamená, že Boh ti dáva Jeho výbavu a všetko, čo má Ježiš, to máš aj ty. Spoludedičia. S Kristom.
Ježiš nemôže mať nič také, čo nemáte aj vy. Ježiš nemá nič čo nemáš aj ty. Si spoludedič. Čo dostal On, dostal
si aj ty. Čo má On, to máš aj ty. Lebo aký je On, takí sme aj my, v tomto svete. Rozumiete tomu? Čo má Ježiš?
Všetko, čo má Boh. Boh dal Ježišovi všetko. A Ježiš sa podelil o všetko s nami. Mohli by sme stráviť zvyšok
týždňa hovorením len o tomto texte. Hovoriť čo všetko dal Boh Ježišovi a uznávať, že čokoľvek Ježiš má, to
máme aj my. Myslíte si, že Ježiš musí žobrať o niečo od Otca? Boh je stály, podľa Malachiáša, hovorí: Ja som
Hospodin, ja sa nemením. He 13:8 hovorí, že Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky. Boh Otec ani Ježiš, nikto z
nich sa nemení. Vždy sú stáli. Boh dal všetko Ježišovi. Ježiš sa o to podelil s nami. Ak Boh je rovnaký, JK je
rovnaký, aký je On, takí sme aj my, a máme byť stáli každý deň. Rozumiete tomu? Máme každý deň zotrvávať
nemenní. Znamená to dnes požehnaní a zajtra prekliati? Dnes uzdravení a zajtra chorí? ROVNAKÍ. Každý deň.
V 5.Moj. hovoril Boh k deťom Izraela a povedal im: Dnes, tento deň, vás volám zaznamenať dnešok, pred
vami sú dve hory - vrch požehnania a vrch kliatby. Hora života a hora smrti. Povedal: Hľa, dnes toto
kladiem pred vás. Život - smrť, požehnanie - kliatba. Potom povedal toto: Vyberte si. Povedal im, aby si
vybrali. A potom im povedal, aká je Jeho vôľa. Vraví v zmysle: Vyberte si, ale tu je nápoveda, vyberte si život.
Toto je Božia vôľa pre vás. Požehnanie a život, smrť a kliatba. Boh povedal: Počúvajte, toto sú vaše možnosti.
Vyberte si život. Ak si vyberiete život, tak si vyberáte požehnania. Ak si vyberiete smrť, tak si vyberáte kliatbu.
Nevyberajte si smrť a kliatbu. Vyberte si život, vyberte si požehnanie. To je Božia vôľa pre vás. To je tvoj
výber. Vyber si život. Vždy je Božia vôľa pre teba, aby si si vybral život. A so životom prichádza požehnanie.
Čo je život? Cestou života je múdrosť, cestou múdrosti je poznať Boha, poznať Ho, rešpektovať Ho, milovať
Ho. To je múdrosť, to je život. To je cesta pre vás. Preto Boh dal zákon. Chcel im ukázať: Existuje život a
požehnanie, a existuje smrť a kliatba. Ak ideš tou úzkou cestou, dovedie ťa k životu. Ale cesta k smrti je
široká. Vyber si život. Kráčaj po úzkej ceste. Nekráčaj ako zvyšok sveta. Kráčaj správne, vyber si život, vyber
si Ježiša. Vyber si svätosť, vyber si požehnanie, zvoľ si uzdravenie. V týchto veciach Boh chce aby si kráčal.
Ak pôjdeš touto cestou, budeš žiť, budeš požehnaný, budeš uzdravený, tvoj život bude dobrý. Nezídi do jarkov,
drž sa uprostred cesty. Nechoď širokou cestou, choď úzkou cestou. Keď kráčaš úzkou cestou, nepadneš do
jarku. Toto je Jeho vôľa pre teba. Tak ži správne, ver správne, hovor správne. Toto je Jeho vôľa. Nie je ťažká.
Cesta spravodlivého je požehnaná, je ľahké kráčať v požehnaniach, dostihnú ťa. Cesta priestupníka je
ťažká. My máme viesť svet ku kresťanstvu. Ako to môžeme docieliť ak nás celý svet vidí ako ubitých, chorých,
zranených, veriacich že sme pod kliatbou. Prečo by sa mal niekto, KTOKOĽVEK, chcieť pridať ku skupine ako
je táto? Majú dosť problémov tak ako sú. Nepotrebujú k tomu ešte prísť do Cirkvi a len sa cítiť ešte horšie.
Potrebujeme ich privádzať k životu. Treba aby sme žili ten vyšší život. Treba aby sme uznali, že máme ten
život. A môžeme ho rozdávať keď ideme kamkoľvek, hocikedy k hocikomu. Takýto život nám Ježiš dal. Sme
spoludedičia. Čokoľvek má On, to máte aj vy. Poviete -“A prečo to nezažívam?!” -“Lebo si ešte neuveril, že to
máš.” On povedal: Nemáte, lebo neprosíte. Ak budete prosiť, tak verte, že to prijímate. Začni hovoriť tak, že to
máš, aj správať sa tak. Ja som rovnaký stále. Ak sú moje vrecká plné peňazí, keď vidím že niekto potrebuje
pomoc, dám im peniaze. Keď mám veľmi málo peňazí, ak vidím že niekto potrebuje peniaze, dám im rovnako
ako by som dal keby moje vrecká boli plné. Lebo som rovnaký. Lebo verím, že mám dávať núdznym. Nesúdim
Božie zasľúbenia voči mne podľa toho, či sú moje vrecká plné alebo nie. Nezaobchádzam s ľuďmi podľa toho
či sú moje vrecká plné alebo nie. Nikdy by ste presne nevedeli povedať, ako som na tom finančne. Lebo môj
Otec, je Boh. On je môj prameň. A sú obdobia, keď dávam lebo potrebujem peniaze. Nehovorím, že to tak máš
robiť, aby som ťa skúšal obrať, ja tomu len naozaj verím. A žijem to. A keď potrebujem, tak dávam. Prečo?
Lebo tomu vskutku verím. Lebo sa nespolieham na ľudí. Spolieham sa na svojho Otca na Nebi. On vie čo
potrebujem. Amen? Treba aby ste vložili svoju vieru v Neho. Nie vo vládu, nie v ľudí, nie v systém. Vlož svoju
vieru v Boha. Keď systémy nefungujú, tak BK je stále v platnosti. Prenesie ťa cez výzvy. Keď vláda nemá dosť
aby ti požičala, tak Boh a Jeho Kráľovstvo ti dá. Je vždy lepšie mať peniaze darované, ako musieť si ich
požičiavať.
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Stotožnenie s Kristom: v bičovaní, v ukrižovaní, aj vo vzkriesení
Ak sa nevidíte v tom postavení, že rany, ktoré znášal Ježiš, boli za vaše uzdravenie, tak nikdy
neprijmete uzdravenie ani nebudete žiť v zdraví, ktoré dáva Boh. Musíš rozumieť a veriť, že to všetko urobil
On pre teba. Pokiaľ ide o kríž, to už chápeme - že visel na kríži za nás. A pretože to urobil On, my už
nemusíme. Lebo sme boli započítaní v Ňom. Potom Cirkev rástla v chápaní a múdrosti, že sme boli započítaní
aj v Jeho utrpení, keď On niesol tie rany. Takže toto je ďalší aspekt, ako sme boli trýznení s Ním. Aj dnes sa
deje, že s Ním trpíme. A to keď sme prenasledovaní - pre to, že veríme v Neho. A v tomto zmysle trpíme s
Ním. Aby som uviedol príklad. Ak si pamätáte, keď Saul spôsoboval zdesenie Cirkvi, prenasledoval ich, tak
pri tom sa mu zjavil Ježiš. A povedal: Saul, prečo ma prenasleduješ? Ale Saul nikdy neprenasledoval Ježiša.
On prenasledoval Cirkev. Ale Ježiš povedal "Prečo ma prenasleduješ?" Ježiš sa stotožnil s Cirkvou. Pamätáte
si, čo Ježiš povedal "Čokoľvek urobíte pre najmenšieho z týchto, robíte to pre mňa". Povedal svojim
nasledovníkom "Čokoľvek urobia vám, nerobia to vám, ale robia to mne." Toto sa nazýva stotožnenie. Ježiš sa
stotožnil s nami. Keď sa stotožníte s Ním, na kríži, tak sa narodíte znova. A potom, keď sa stotožníte s Ním, pri
bičovacom stĺpe, tak sa uzdravíte. On sa stotožnil s tebou, a ty sa musíš stotožniť s Ním. Musíš sa rozhodnúť:
On to vykonal namiesto mňa. Súhlasíte s tým, čo som doteraz hovoril? To je Biblia. Takto rozumieme
znovuzrodeniu a uzdraveniu. Toto je rovnaké. Treba sa s Ním stotožniť. Vieš, že to všetko vykonal, aby si ty už
nemusel. Takže teraz sa musíš stotožniť s Ním. A teraz On žije cez teba. Presne ako si sa musel stotožniť s Ním
v Jeho utrpení, musíš sa s Ním stotožniť aj v Jeho vzkriesení. Teraz sa stotožňuje s tebou a život, ktorý žiješ na
tejto Zemi, už nežiješ ty, ale On žije tento život cez teba, stotožnením sa s tebou, takže teraz tu žijeme Jeho
život. On trpel to, čo patrilo nám, aby sme sa my mohli tešiť z Jeho oslávenia. On sa stotožnil s nami na kríži a
pri bičovacom stĺpe, a teraz sa my stotožňujeme s Ním v našom živote. On zomrel a vstal a odišiel, a teraz žije
aj na Zemi - skrze nás. Toto je dobrá správa kresťanstva. Toto je prosté Evanjelium. Je to prostá pravda. Čo
mohol robiť predtým, to môže robiť aj teraz znova, ale teraz už nie je obmedzený na jedno telo, už má k
dispozícii každého, kto Mu skutočne patrí. Vieme, že podľa listu Korinťanom sme všetci údmi Jeho Tela, a v
liste Efezanom nám hovorí, že Cirkev je Jeho Telo. Keď bol na Zemi, tak mal fyzické telo. Teraz, keď vystúpil
na Nebo, stále má fyzické telo. Ale to fyzické telo teraz nie je len jedno, ale je zjednotené. A všetci sme údmi
tohto jedného Tela. Teraz ste fyzickým telom Krista. Ako On kládol svoje fyzické ruky na chorých, tak teraz
Jeho Telo kladie svoje fyzické ruky na chorých. Ako prúdil Jeho Duch cez Jeho fyzické ruky, tak teraz Jeho
Duch prúdi cez tieto fyzické ruky veriacich. Musíš začať vidieť seba ako vyslanca Ježiša na tejto Zemi. Vidieť
sa ako zjednoteného s Ním, nie oddeleného, už nie dvoje ale jedno. Spojení. Telo z Jeho tela, kosť z Jeho kostí,
krv z Jeho krvi, duch z Jeho Ducha. To ste. Keď sa diabol pozrie na teba, tak iba vtedy vie, že si to ty, keď
rozmýšľaš o sebe. Ale BS hovorí, že náš život je skrytý u Boha v Kristovi. Tvoj život je skrytý v Kristovi. Si
schovaný. Diabol nemá byť schopný ťa nájsť. Ak ťa nemôže nájsť, tak ťa nemôže napadnúť chorobou. Tak
ostaň skrytý v Kristovi. Povieš si “Ako môžem nezostať schovaný v Kristovi?” Diabol ťa vie nájsť takto. Keď
začneš hovoriť "moja služba, moje pomazanie, moje obdarenie.." Vidíš to? Dokiaľ hovoríš "Už nežijem ja, ale
Kristus žije vo mne", tak je to Kristus. On koná to dielo, On je Kristus. On uzdravuje chorých. Preto používame
meno Ježiš. Tvoj život je skrytý v Kristovi. Ale sú chvíle, keď povieš veci ako "moja služba, môj dar" - čo
vtedy robíš? Otváraš Krista, vystrkuješ hlavu mimo a diabol povie "Tak tu ho máme!" - lebo nechceš byť
schovaný v Kristovi, ale chceš byť niekým známym, chceš popularitu, svoju službu, svoj dar, svoje pomazanie..
A keď to urobíš, tak sa oddeľuješ od Krista v zmysle, že diabol ťa dokáže spozorovať a udrieť. Tak len ostaň
ukrytý v Kristovi, vyvyšuj Ježiša. Nevyvyšuj svoje meno, teba vyvýši Boh, On ťa vyzdvihne, takže sa nestarosti
ako sa presadíš. Zostaň schovaný v Kristovi. Zostaň ukrytý.
Pred rokmi, jedna zo sestier mojej manželky, moja švagriná, nebola spasená, bola pohanka. Chodila ku
psychotronikom, jasnovidkám, čarodejníkom. Skúšali jej hovoriť veci o jej živote. Bola veľmi úspešná vo
svojom biznise. A v tom čase nebolo chybné tvrdiť, že ja som nebol úspešný. Bolo to veľmi zrejmé. A išla ku
psychotronikovi. A mala otázku. Opýtala sa ho "A čo môj švagor? Niečo tam nehrá. Nie je úspešný. Je ako čln
priviazaný k prístavu, s bežiacim motorom naplné obrátky, ale nikam sa nevie dostať". V tom období môjho
života som učil bojové umenia, nebol som kresťan, a nedarilo sa mi, lebo som nežil pre Boha. A tento
jasnovidec nevedel o mne nič. Tvrdil som, že som kresťan, bol som znovuzrodený. Len som nežil pre Boha tak,
ako som vedel, že som žiť mal. Vedel som, že som mal kázať Evanjelium. Ale ešte som to nerobil. A ten
jasnovidec povedal (on jej povedal všetko o jej živote), ja som tam nebol, ale potom povedal "Ohľadne vášho
brata, keď skúšam vidieť jeho život, tak nevidím nič. Všetko čo vidím, je veľký kríž. A za tým nevidím vôbec
nič." A ona prišla za mnou a povedala mi to. A ja som povedal "Nuž, jedno máš isté, je to ozajstný jasnovidec,
lebo nemôže nič vidieť kvôli tomu, že môj život je skrytý v Kristovi". Dokonca ani psychotronik, ktorý pracuje
pre diabla, nemohol nič vidieť.
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Nadradenosť Božieho Slova a mena Ježiš
Milovaní, toto v tejto Knihe (Biblii) nie sú len detské rozprávky. Sú to duchovné skutočnosti. Je to
reálnejšie ako čokoľvek vidíš alebo cítiš. Ak cítiš nádor, tak BS je reálnejšie. A keď sa pozrieš na BS a súhlasíš
s Ním, ten nádor zmizne. Lebo BS je reálnejšie. Toto sú skutočnosti. Môžeš svoj život žiť týmto. Takto aj
máme žiť. Nech tvoj život je schovaný v Kristovi. Prestaň sa pokúšať byť populárnym. Miluj ľudí, slúž im,
miluj Boha, a uvidíš ako veľa ľuďom budeš vedieť pomôcť. A čím viacerým pomôžeš, tým viacerých ti Boh
pošle. Aby si mohol pomáhať čoraz viacerým. Ži aby si pomáhal. Ži aby si slúžil. A Boh ťa vyvýši. Pozdvihne
ťa, dá ti priestor, z ktorého budeš zvestovať Jeho Posolstvo. A budeš požehnaním pre ľudí. Ale čím viac
usiluješ o popularitu "tvoja služba, tvoje pomazanie..", tým viac sa vzďaľuješ od Božieho srdca. Lebo to má
byť: Kristus je všetko a vo všetkom. Má vo všetkom výsostné postavenie. On je vyvýšený. Žiadny človek,
žiadne telo, sa nebude hrdiť pred Ním. Žiadne telo, meno žiadneho človeka neznamená nič v porovnaní s
menom Ježiš. To Meno je nad každé meno. Vyvyšuj toto Meno. Vyzdvihuj Ho. Vedz, že Jeho Meno je nad
menom rakoviny. Je nad menom leukémie, je nad menom reumy. Je nad každým menom. A ak stojíš v tom
Mene, a v tomto Slove, všetky tie mená sklonia svoje kolená pred Ježišom. Toto musíš vedieť. Musíš sa
rozhodnúť tomu veriť. Toto Meno má za sebou celé Nebo.
Ak policajt vyzve niekoho na zatknutie a začne boj a prestrelka, a zavolá vysielačkou, a povie že
príslušník potrebuje pomoc, má k dipozícii všetky potrebné zdroje polície a vlády, sú pripravené zasiahnuť.
Toto robia ľudia. O čo viac pošle Boh anjelov a nebeské zdroje na pomoc tebe - svojmu vyslancovi na zemi!
Len čo ťa nepriateľ skúsi napadnúť, len čo ťa skúsi zabiť, Boh zhromaždí všetky Jeho zdroje a príde so všetkou
mocou Neba, aby kontroval ten útok, čo prišiel na teba. Aké ľahké by pre nás malo byť hovorenie "Ojoj, diable,
toto si nemal robiť, lebo čochvíľa sem zostúpi celé Nebo a Boh Všemohúci ťa zomelie na prach, lebo si sa
dotkol zrenice Jeho oka. Lebo som v Kristovi a On pôjde po tebe". Toto sa deje. Boh čaká len na to, aby si
súhlasil s tým, čo On povedal - že Boh už poručil záchrane. Už poručil uzdraveniu, slobode, zdaru. On to už
zaručil. A je to len otázka času. A On len čaká, kým ty povieš "Staň sa mi podľa Tvojho Slova". A len čo sa s
Ním zhodneš, všetky potrebné vojská Nebies sa vyrútia proti tomu útočníkovi čo vyšiel z pekla. Aký bude z
toho výsledok, na to je zbytočné sa pýtať. Takže bratia a sestry, toto sa naučte, že keď príde tlak, že keď
nepriateľ zaútočí, netreba sa dať vystrašiť. Netreba začať pochybovať či táto Kniha je pravdivá. Treba sa
uvoľniť. Zhlboka sa nadýchnuť, netrieť si ruky, nestarostiť sa, odpočívať. A vedieť, že Jeho Slovo je pravda.
Že On ťa vyslobodil zo všetkých tvojich súžení, vyslobodil ťa.
V BS je tak veľa zasľúbení. Tak veľa je ich pre náš každodenný život. Keby som vás tak mohol získať
pre vieru v čo len jedno z nich, vaše životy by sa zmenili. Len jedno zasľúbenie. Jeden verš Písma. Stačí len
jeden. Na porazenie diabla. Porazil si diabla jedným veršom, keď si sa znovuzrodil - Jn3:16. Diabol ťa vlastnil,
bol si jeho majetkom. A vo chvíli keď si uveril jednému veršu, musel ťa pustiť, okamžite. Bol si vytrhnutý z
tohto zovretia. A bol si prenesený spod vlády temnoty, spod autority choroby, do Kráľovstva Božieho Syna. Bol
si úplne vyňatý z kráľovstva temnosti, spod autority temna. Všetka temnota: hriech, choroba, nemoc, chudoba,
bolesť, mentálne strachy, všetky tie veci, sú autoritou temnoty. A v nej ste boli. A v momente ako ste uverili v
Krista, boli ste vytrhnutí z tých vecí a vložení do Božieho Kráľovstva. Takže nepriateľ nemá žiadne právo,
žiadne právo, mať s tebou čokoľvek spoločné. Čokoľvek skúša, je nelegálne. Preto je on zlodej a vrah od
počiatku. Nemá legálny nárok na nič z toho čo robí. Vy nepatríte jemu. Patríte Kristovi a váš život je skrytý v
Ňom. A nepriateľ nemá právo k vám ani len hovoriť. Skúša to, ale ty počúvaš na hlas Dobrého Pastiera. A
hlas iného nebudeš nasledovať. Lebo ten iný ťa nevlastní. A toto je tvoje dedičstvo. Si Boží dedič. Toto je
tvoje dedičstvo. Zdedil si kráľovstvo, ktorým je BK. Zdedil si slobodu, pokoj, uzdravenie. To je tvoje
dedičstvo. Nie je to niečo o čo by si musel prosíkať Boha. To nie je niečo, na čo by si musel čakať, aby o tom
Boh rozhodol. On už rozhodol. Bolo to v Jeho vôli. Ešte predtým ako si sa vôbec narodil. A je to v Jeho vôli
vždy. Teraz treba spoznať, čo všetko je v Jeho vôli. Lebo toto všetko patrí tebe. Lebo si dedič. Dedič Boží.
Spoludedič s Kristom. Toto je tvoje dedičstvo. Všetky zasľúbenia Božie sú v Kristovi áno a nech sa stane.
Toto nie je vec, o ktorej ešte len musí Boh rozhodnúť. On o tom už rozhodol, pred tým ako by si sa opýtal, On
už odpovedal. Prestaň čakať na telefonát od Boha. On ti už poslal listy. Čítaj tie listy. Ver tým listom. Tieto
listy od Boha sú lepšie ako Jeho telefonát. Už vám niekedy niekto telefonoval? A stále pri tom hovoríte: "Čo
vravíš? Nedalo sa rozumieť. To spojenie je príšerné..." Toto sa nedeje pri listoch, môžeš ich čítať. Môžeš vedieť
presne, čo sa tam píše. Tam niet chabého spojenia.
Bol si zaštepený do viniča. Vetva dostáva život z kmeňa. Ten život, ktorý je vo vetve, je rovnaký ako
život v kmeni. Všetky zasľúbenia, ktoré sú v Kristovi, sú v tebe. A tie sú áno a nech sa stane. A týmito
vzácnymi zasľúbeniami sme sa stali spoluúčastníkmi na Božej prirodzenosti. Týmito vzácnymi zasľúbeniami
získavame účasť na Božej dobrote. Prosto im veríme. Lebo Boh to chcel urobiť prostým, On chcel aby sa
každý mohol tešiť z úžitkov tohto dedičstva. A je toho tak veľa, že sa to nedá rozdať. A tak len stále
zasahujeme čoraz viac ľudí a hovoríme im: Máš dedičstvo, ale musíš byť adoptovaný do rodiny. Ak sa pridáš k
rodine, tak dedičstvo je tvoje. Toto im hovoríme. A potom predvádzame dedičstvo. Vyslobodíme ich a
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povieme: No nie je to dobrý zážitok? Takto sa žije v BK. Také je BK. Sloboda od bolesti, od choroby, sloboda
od tých neduhov. To je BK. Také je naše posolstvo. Si dedičom Božím. Spolu-dedič s Kristom. Čo má On, to
máš aj ty. Treba aby si sa to rozhodol veriť, prijať a žiť.
Spoznávanie, uznávanie a potvrdzovanie toho, čo je v nás
Možno by si povedal “Dobre Curry, počúvame to, veríme tomu, a čo máme robiť aby sa to aj stalo?”
Som rád, že sa pýtate. Lebo teraz vám to môžem povedať. Takže budeme robiť toto: Budem hovoriť niektoré z
Božích zasľúbení, budem hovoriť veci, ktoré sú vašim dedičstvom. Všetky sú z Písma, ale zosobním ich. A
budeme ich hovoriť spolu. Budem ich vyslovovať nahlas a vy ich budete opakovať. Koľkí z vás máte Manuál?
Je to na str.60. Vypísal som to pre vás. Aby ste to po seminári mohli robiť každý deň. Ľudia sa ma pýtajú “Curry, čo robíš pre to, aby si chodil v Božej moci, bol silný vo viere, čo konkrétne robíš?” -“Po prvé, verím v
JK.” -“To robím!” -“Dobre, tak pomom môžeš robiť ďalšiu časť, teda za druhé, verím v Písmo. Potrebuješ sa
rozhodnúť, že budeš veriť Písmu. Potrebuješ urobiť toto rozhodnutie.” -“Ktoré verše Písma?” -“Všetky.
Rozhodni sa, že budeš veriť Písmu pred tým ako ho vôbec otvoríš. A potom, keď ho otvoríš, tak už si
rozhodnutý, že mu budeš veriť.” A potom nakoniec, toto robím takmer každý deň, lebo Biblia hovorí, aby
komunikácia vašej viery bola účinná spoznávaním a potvrdzovaním každej dobrej veci, ktorá je vo vás v
Kristovi. To je vo Flm6. Všimnite si čo sa tam píše, že komunikácia tvojej viery sa môže stať účinnou
uznávaním a potvrdzovaním každej dobrej veci, ktorá je v tebe v Kristovi Ježišovi. Takže ak chceš aby tvoja
viera bola účinná, musíš uznávať a potvrdzovať všetko čo je v tebe, lebo ty si v Kristovi. To sú tie verše Písma.
Ak ich vyslovujete, teraz opakujete po mne, budete uznávať čo Boh povedal, že je vo vás. A vaša viera sa bude
stávať účinnou. A budete aktivovaní. Ak budeš toto robiť takmer každý deň, začneš jednať inak. Keď toto dnes
skončíme, budeš sa cítiť inak. Kvôli životodárnemu účinku týchto slov v tvojom duchu, fyzickom tele, v tvojej
duši. Keď to robíš, tak prebieha zmena. Čím viac to robíš a čím častejšie to robíš, tým je to v tebe silnejšie.
Takže hovoríme toto, a chcem, aby ste to opakovali rovnako ako to hovorím. Znamená to toto: Ak poviem
niečo silno, tak aj vy to poviete silno. Ak to poviem silno, tak vy to nepoviete slabo. Povedz to tak silno, že to
myslíš vážne, že je to pravda. A ako to budeš hovoriť silno, bude to v tebe ožívať. BS hovorí v Prís4:22-24:
načúvaj Božím Slovám, lebo sú životom a zdravím celému tvojmu telu. Jeho slová sú život a zdravie. Ako ich
vyslovuješ, tak život a zdravie Jeho Slov, dáva život a zdravie tvojmu telu. JK povedal: Moje slová sú duch a
život. Budeme hovoriť Jeho Slová. Jeho Slová cez Pavla, Jeho Slová cez Šalamúna, a budú duchom a životom a
zdravím tvojmu telu. -Amen? -Amen! Dobre, čochvíľa začneme. A potom by si to mal robiť, pokiaľ môžeš,
ráno. Je dobré to robiť ako prvú vec po zobudení a poslednú vec pred spaním. Keď máme našu Biblickú školu,
tak toto robíme každý deň, 45 minút pred začatím vyučovania. Automaticky, každý deň. A po 3 mesiacoch je
toto zabudované do študentov. A pokračujú v tom po zvyšok života. A ďalej to rastie a buduje. A stávaš sa
čoraz silnejším. Amen? Takže takto sa stávaš silným. Budete vyslovovať so mnou. Budeme to robiť 2
spôsobmi. Ukážem vám rozdiel. -Som nové stvorenie. -Som nové stvorenie. Dobre, toto je 1. spôsob. Teraz to
budeme robiť inak. Všetci sa postavme. A teraz sledujte ten rozdiel. -Som nové stvorenie. -Som nové stvorenie.
Počujete to? Počuli ste ten rozdiel? Lebo je to silnejšie keď stojíte. Takže ak môžete, robte to postojačky. Ak
musíš sedieť, ak to musíš robiť keď soféruješ do práce, tak je to OK, stále je to dobre. Je to lepšie ako nerobiť
to. Ale keď to robíš, snaž sa nerobiť iné veci. Zameraj sa na to, čo sa hovorí. Keď to vyslovuješ, tak hovoríš k 3
rôznym oblastiam. (1) Pripomínaš Bohu, čo On povedal, a celé Nebo to počuje. (2) Pripomínaš sebe, čo Boh
povedal o tebe, a vyslovuješ to do tejto pozemskej oblasti. (3) A vyslovuješ to k diablovi a oznamuješ mu, kým
si v Kristovi a v čo veríš, a zvučí to skrz peklo.
Tak hovorte toto: "Som nové stvorenie. Staré veci pominuli. Všetko vo mne je nové. Všetko vo mne je
z Boha. Boh mi dal službu zmierenia. Som Božou spravodlivosťou v Kristovi. Som pracovník spolu s Ním.
Budem sa chváliť iba krížom Kristovým a tým, čo docielil. Som novým človekom v úplnej jednote s Kristom.
Som obnovený v duchu mojej mysle." Všimnite si, môžete to čítať, ale chceme, aby vám to prešlo z papiera do
mysle a prúdilo z vás naživo. Takže to začnite takto robiť, a ak poznáte Písmo, poznáte zasľúbenia Božie, je to
vaše dedičstvo, a začneš to len vyslovovať, nebudeš musieť to čítať, a vtedy sa to stane súčasťou teba. Takže to
urobíme znova. Opakujte po mne. Hovorte to silno: "V mene Ježiš, som znovuzrodený, som nové stvorenie,
som nový človek. Staré veci pominuli. Som nové stvorenie. Všetko vo mne je z Boha, lebo staré veci pominuli.
Nežijem už ja, ale Kristus vo mne. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Kvôli Kristovi som viac ako
víťaz. Kvôli Kristovi som uzdravený. Jeho ranami som bol uzdravený, tak som uzdravený. Ježiš je zdravý, a
aký je On, taký som aj ja, práve teraz, v tomto svete. Takže som uzdravený. Som zdravý. Som požehnaný
každým duchovným požehnaním. Lebo mi patria. Lebo som Božím dedičom. Spoludedičom Kristovým.
Poznám a verím v lásku Božiu ku mne. On ma obdaril svojou láskou. Pretože je to taká veľká láska, som
nazvaný Božím dieťaťom. Teraz som Božíe dieťa. Dnes som Božím synom. A budem sa chváliť svojím
Nebeským Otcom. Ježiš je svetlom sveta. Aký je On, taký som aj ja, som svetlom sveta. A ja oslávim svojho
Nebeského Otca tým, že nechám svoje svetlo svietiť, aby ľudia mohli vidieť moje dobré skutky a oslavovať
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môjho Nebeského Otca. Budem kráčať v dobrých skutkoch, ktoré Boh už predurčil, a tie dobré skutky
zahŕňajú uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych, kázanie Evanjelia, hovorenie v nových jazykoch. Lebo
toto je moje dedičstvo. Slúžim ľuďom, panujem nad diablom, lebo som Božie dieťa. Vskutku kladiem ruky
na chorých a oni sa vskutku zotavujú. A nemyslím tým možno. Lebo Božie Slovo je pravda. A je pravdivé ku
mne. V mene Ježiš. Nech je tak." Dajte mu pokrik! Haleluja! Amen! -Vnímate, že ste silnejší ako pred týmto? Áno! -Takže ak tieto slová Ducha môžu dať vášmu telu cítiť sa silnejšie, o čo silnejší myslíte, že je váš duch!
Lebo Duch sýti ducha. Amen? -Amen! -Robte to každý deň a sledujte ako sa zmení váš život. Amen? -Amen! Boh vám žehnaj!
Tajomstvo ukryté a odhalené
Dnes popoludní sa pozrieme na samotnú podstatu kresťanstva. Bez čoho niet kresťanstva. A ukážem
vám najväčšie tajomstvo všetkých čias. A je ohromujúce zbadať zmysel toho tajomstva. Najprv si pozrime
Rim16. Vo v.25 hovorí "Sláva tomu, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o
Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré nebolo od večných čias vyslovené" Hľadíme na tajomstvo,
ktoré podľa apoštola Pavla bolo tajomstvom, ktoré bolo skryté od začiatku existencie sveta. Ale v ďalšom verši
hovorí "ale teraz sa stalo skrze prorocké Písma zjavným a známym podľa príkazu večného Boha, aby všetci
pohania poslušne prijali vieru" Na tejto ukážke vidíme ako Pavol hovorí o tomto tajomstve. Tu ešte nehovorí
čo je to. Ale chcem, aby ste si uvedomili, že to tajomstvo bolo schované pred založením sveta a nemohlo byť
odhalené až dokiaľ Ježiš nevstal z mŕtvych. O tomto sa zmieňoval Ježiš, keď povedal učeníkom, že má ešte
mnoho čo chce s nimi zdieľať, ale ešte to neznesú. V 1Kor2:1 píše Pavol do zboru v Korinte "Aj ja, bratia, keď
som prišiel k vám, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti"
Neprišiel s pôsobivými slovami, lebo vo v.2 hovorí "Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať
nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom
a chvením; moje slovo a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní
Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Múdrosť však
hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v
tajomstve skrytú Božiu múdrosť," - všimnite si, apoštol Pavol znova spomína tajomstvo - "ktorú Boh pred
vekmi určil nám na slávu." Takže toto tajomstvo je skrytá múdrosť Božia, ktorú Boh predurčil k nášmu úžitku.
Verš 8 "Nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal;" - takže vieme, že ľudia tohto sveta nepoznali toto tajomstvo,
lebo apoštol hovorí - "veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali Pána slávy." Verš 9 "Ale ako je
napísané:" - všimnite si, že tu cituje zo SZ a hovorí - "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do
ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú." Tento verš sme všetci počúvali z času na čas.
Ale pozrite sa na ďalší verš: "Nám to však Boh zjavil skrze Ducha," - všimnite si, v SZ sa písalo, že človek
nevie, nepočul ani nevidel čo Boh pripravil pre tých čo Ho milujú. Ale v NZ sa píše, že teraz my tie veci vieme,
lebo Boh nám ich zjavil svojim Duchom. Takže veci, ktoré sú pre nás pripravené, tie nám Boh zjavil. Takže
nemôžeme už nemôžeme citovať ten verš tak, že by znel, že nevieme čo nám Boh dal. Musíme chápať, že Boh
nám tie veci zjavil svojim Duchom, aby sme vedeli čo nám dal. Boh nie je tajomstvo. On sa zjavil v JK. BS
nám hovorí, že JK je dokonalým prejavom Boha. Ak chceš vedieť aký je Boh, nemôžeš to nájsť zhrnuté v SZ.
Nájdeš to v JK. Ježiš uzdravoval všetkých. Toto je Božie srdce. Boh chce, aby všetci boli uzdravení, aby každý
bol spasený, aby každý bol slobodný. Toto vidíme pri Ježišovi. Ježiš nikdy nikoho neodriekol. Nikdy
neodmietol nikoho uzdraviť, vždy bol pripravený ísť a uzdravovať. Vôbec nehovoril, že si musí overiť, aká je
Božia vôľa. Lebo poznal Božiu vôľu a vedel, že Božou vôľou vždy je pomáhať, uzdravovať, vyslobodzovať.
Taký je Boh. Boh je Láska. Láska je vždy pripravená uzdraviť, vždy pripravená vyslobodiť. Filip raz prosil
Ježiša, aby im ukázal Otca. Ježiš odpovedal: Ak ste videli mňa, videli ste Otca. Ak chcete vedieť aký je Otec,
pozrite sa na mňa, povedal Ježiš. Takúto predstavu o Bohu musíme mať.
Tajomstvo dôvery
Ak si myslíš, že niekedy alebo pre niečo, Boh nechce uzdravovať, tak musíš zmeniť svoje myslenie.
Nikdy nie je situácia, že by Boh nechcel niekoho uzdraviť, že by nechcel aby ľudia chodili v Božích
požehnaniach. Musíme si uvedomiť, že ak je nejaká prekážka k uzdraveniu, tak nie je na strane Boha, ale na
strane ľudí. Toto ale neznamená, že Boh nemôže uzdraviť kvôli hriechu v živote chorého. Znamená to, že Boh
túži, aby mu slúžiaci ľudia dôverovali. Musíme si uvedomiť, že Boh nezadržiava uzdravenie. Boh nám
uzdravenie núka. Núka nám slobodu. On vylial uzdravenie, vylial slobodu. On hovorí “Tu to máš, len si to
vezmi.” Ale my si vytvárame náboženské predstavy, ktoré nám hovoria prečo nebudeme uzdravení. Každému
takémuto človeku, ktorého som takto počul, som z Biblie dokázal, že nemá pravdu. Boh vždy chce uzdravovať i
vyslobodzovať. Vždy. Nemusím si u Boha overovať, či chce niekoho uzdraviť. Pretože poznám Boha, poznám
Jeho prirodzenosť a charakter, tak viem aká je Jeho vôľa. Viem aj to, že máme nepriateľa. A ten skúša zabrániť
nám aby sme prijímali Božie dary. Takže ak sa zdá byť prekážka, tak ju hľadám u nepriateľa. Neobviňujem z
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nej Boha. Bola situácia, čo som zmienil včera, že muž priviedol svojho syna k Ježišovým učeníkom a oni
nedokázali toho chlapca vyslobodiť. A tak on prišiel k JK a povedal: Priviedol som svojho syna k tvojim
učeníkom ale oni ho nedokázali uzdraviť. A JK povedal: Priveď chlapca ku mne. Ježiš ho vyslobodil. Takže
vieme, že bolo Božou vôľou, aby bol ten chlapec vyslobodený. A predsa ho učeníci nedokázali vyslobodiť.
Takže ponaučenie z tohto príbehu je: Ak sa kresťanovi niečo nepodarí docieliť, to ešte neznamená, že to nebola
Božia vôľa. Veľakrát som videl, ako sa ľudia modlili, a ak sa nič nestalo, hneď vraveli, že to určite nebola
Božia vôľa. Nie, toto bola Božia vôľa, len oni to nedokázali docieliť. Musíme si to pamätať, a ak sa zdá, že naša
modlitba zlyhala, tak neobviňujeme Boha, ale modlíme sa znova, vážnejšie, agresívnejšie, aby sme trpiaceho
vyslobodili. Ak diabol nechce poslúchať na tvoj hlas, to ešte neznamená, že by Boh nechcel, aby bol ten človek
vyslobodený. Znamená to len toľko, že diabol nechce odísť. Tak ideš do toho vážnejšie, agresívnejšie a povieš
tomu diablovi, tej chorobe, tej nemoci, že odíde, že neprestaneš, dokiaľ neodíde. Toto chce vnútornú silu. Ísť
ďalej, nezastať. Musíš si pamätať toto: Viera vždy dosiahne, za čím ide. Ak chodíš vo viere, tak neprestaneš
zápasiť až dokiaľ situácia nevyzerá ako v Nebi. Skutočná viera vždy dosiahne za čím ide. Takže nesmieme
zastať alebo váhať pred tým ako uvidíme kýžený výsledok. Viera rozhoduje na začiatku, ako bude vyzerať
záver, a potom pokračuje až dokiaľ ten záver nevidno. Cez všetky Evanjeliá sa tiahnu slová ako 'vytrvaj do
konca' - to znamená, že neprestaneš až dokiaľ to nevyzerá ako by malo. Toto platí pre každého. To je viera. Nie
každý v tomto chodí, ale každý sa môže pre to rozhodnúť. Sám si vyberáš kedy prestaneš. Rozhodni sa zavčasu,
že neprestaneš dokiaľ nezvíťazíš. A ak sa pre to rozhodneš, tak najprv nepriateľ bude skúšať odporovať. Ale
keď uvidí, že to berieš vážne, tvoje zápasy sa začnú skracovať. Lebo mu dojde, že by mohol odísť aj hneď.
Lebo ty neprestaneš. Treba aby peklo prišlo na to, aby si démoni medzi sebou oznamovali "aj ty môžeš odísť
hneď, lebo tento kresťan nie je ako väčšina kresťanov, lebo tento neprestane, pôjde po tebe až kým nezvíťazí,
nie je ako väčšina kresťanov, ktorí prestanú po prvej modlitbe".
Väčšina svedectiev, ktoré dostávam, je od ľudí, ktorí obvykle zažili a oznamujú toto: “Žiadal som o
modlitby, môj zbor mi povedal, že mám prestať. Lebo lekári povedali, že musím zomrieť, že niet žiadnej
nádeje, a tak som vám zavolal a vy ste povedali, že sa budete modliť až kým nezvíťazíte. Moji priatelia prestali,
môj zbor prestal, ďalší kresťania prestali, títo všetci mi povedali, že mi to je odopreté, že niet nádeje, každý
prestal, ale vy ste neprestali. Vytrvali ste v zápase, a teraz som zdravý.” Takéto svedectvá dostávam. Ak nás
žiadate o modlitby, tak neprestávame zápasiť. Niektorí žiadali o modlitby a tak som začal, a po týždni sa
dotyčný ozval, že už je príliš neskoro, že lekári povedali, že zomrie, že môžem prestať - "prosím ťa, už sa
prestaň modliť.." A ja som odpovedal "Neprestanem zápasiť, nezomrieš. Boh zasľúbil, že na koho položím ruky
alebo vyrieknem život, ten bude žiť. Nezastanem. To odmietam. " A potom im poviem "Ak chceš zomrieť, tak
najprv budeš uzdravený a potom môžeš zomrieť zdravý. Amen!" Potom zavolajú späť a povedia "Vďaka, že si
neprestal. Už som zdravý a nechcem zomrieť. Chcem žiť." Takéto svedectvá počúvame neustále.
Tajomstvo lásky
Ešte sa chcem o niečom zdieľať a potom sa vrátime k manuálu. Bude to z môjho srdca. V živote som
mal rôzne zamestnania. Vyučoval som bojové umenia, bol som v armáde. V oboch týchto sférach bolo niečo
hodnotné, bolo to puto bratstva. V armáde si rozvinieš zmysel pre bratstvo, tvoj brat po ľavom a pravom boku
je pripravený za teba zomrieť a ty za nich. To je bratstvo v armáde. A keď som učil bojové umenia, mal som
bratov v bojových umeniach. Ak by som sa ocitol v súboji, aj oni by sa postavili za mňa. Držali sme pokope.
Spolu sme buď vyhrali alebo prehrali. Ak by som bol v súboji, moji bratia z bojových umení by ma nenechali
bojovať osamote. Boli sme druhovia v boji. Bolo to silnejšie ako dostať nafrak. Nebáli sa dostať popapuli so
mnou, a predsa, spolu sme vyhrávali. Rovnako v armáde. A keď som dal svoj život Bohu naplno, čítal som v
Biblii o láske, čo máme mať navzájom. Že máme jednen druhému držať chrbát. V Biblii vidím príklady ako
jeden bol pripravený zomierať za druhého. Ježiš poskytol osobný príklad a povedal, že najväčšia láska človeka
je položiť život za priateľa. Nepoznal som viac, veril som tomu čo povedal. A predsa, keď som začal chodiť
medzi kresťanov, bol som úplne zarmútený, lebo toto som nenašiel. Toto bratstvo som u kresťanov nenašiel,
ktoré som mal v bojových umeniach či v armáde. A nerozumel som tomu. Lebo som si myslel, že určite
bratstvo medzi kresťanmi bude silnejšie ako čokoľvek som kedy zažil. Ale zistil som, že to tak nebolo. Že
kresťan ťa rýchlo bodne do chrbta. Rýchlo budú o tebe hovoriť poza chrbát. Že ak niekto o tebe niečo vytiahne,
tak tvoji kresťanskí bratia sa ťa nezastanú, ale pridajú sa a budú ťa ohovárať aj oni. A opustiť Boha, odísť od
Neho, to som za žiadnu cenu nechcel. Ale bol som pripravený odísť od Cirkvi. Lebo v Cirkvi som nevidel to, čo
som videl v BS. Takže teraz vám hovorím, že 20 rokov som to hľadal. Bratstvo, súrodencov, bratov a sestry v
Kristovi, ktorí by mali takýto zmysel pre to, byť druhmi v boji. Mužov a ženy Božie, ktorí by mali duchovnú
silu klásť svoje životy jeden za druhého, zomrieť za druha ak by bolo treba. Lebo toto je skutočný priateľ. To je
skutočný brat a sestra. Nezáleží mi príliš len na cirkevnej organizácii. Záleží mi na kresťanskom bratstve. Toto
túžim zažiť, toto vyhliadam. V našej organizácii, keď niekto príde, tak ma počuje takto hovoriť. Niektorí
zostanú, mnohí odídu, lebo nechcú toto bratstvo. Chcú nabrať čo sa dá a potom odísť a robiť si niečo svoje. Ja
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hľadám bratov a sestry. Niečo viac ako len organizáciu. Bratské puto. Záväzné nasadenie. Zdieľanie života
navzájom. Poviem to takto. Nemám veľa priateľov, lebo pre mňa, ak ťa mám za priateľa, tak to čo mám je
tvoje, lebo pre mňa toto znamená priateľ. Ak mám priateľa, tak mi môže zavolať z druhého konca sveta, a
všetko čo mu stačí povedať je "Curry, potrebujem ťa tu teraz". A bez ohľadu na čokoľvek, nasadám do
najbližšieho lietadla. Lebo môj brat alebo sestra ma potrebujú. Toto je láska Božia. Počúvam ako sa v Cirkvi
vyučuje o láske a vždy to učia ako pocit, ako nejasnú vec, ktorá akosi vždy vyprchá len čo dôjde na záväznosť.
Len čo sa vyžaduje obeta. Tak vám poviem, takéto priateľstvo hľadám. A zdá sa byť ťažké to nájsť. Aj medzi
kresťanmi.
Tajomstvo záväzku
V mojom srdci dnes, som tu preto, lebo som našiel pravdu Božieho Slova. Objavil som Evanjelium, za
ktoré stojí za to umierať. A kvôli tomu je to Evanjelium, pre ktoré budem žiť. Toto posolstvo vám prinášam
preto, lebo neviem priniesť nič iné. Keď som objavil túto pravdu, hneď som vedel, že sa musí zdieľať ďalej.
Máme ľudí na každom svetadieli, teraz v mnohých krajinách. Oni prijali tú výzvu kázať toto Evanjelium a stáť
vyzbrojení ako bratia a sestry, záväzne odhodlaní prinášať toto Evanjelium svetu. Hovoria mi, že tu je teraz
zastúpených 23 krajín. Volaním môjho srtca k vám je, aby sme sa spojili v presadzovaní tohto Evanjelia. Toto
je Evanjelium Božie. A ako presadzujeme Evanjelium, nepriateľ bude musieť ustupovať. Lebo už je porazený.
Ale toto nie je výzva na nejaké Evanjelium podliehajúce módnym vlnám. Toto Evanjelium vyžaduje silnú vôľu,
silu ducha, schopnosť povedať "Zdvihnem ti mobil, keď potrebuješ modlitbu hoci aj o 3ej ráno. Prídem za
tebou keď si chorý v nemocnici, hoci by som ťa nepoznal, dávam svoj život pre Evanjelium, a ak zavoláš, tak
počujem, že to volá Ježiš, lebo On povedal: Bol som chorý, bol som hladný, bol som nahý, a postarali ste sa o
mňa, navštívili ste ma. " Ježiš povedal: Ak to urobíš pre toho najmenšieho, robíš to pre mňa. Takýto typ ľudí
hľadám. Lebo s takouto armádou, sú diablove dni spočítané. Bolo nám dané Evanjelium víťazstva, a teraz
potrebujeme vojakov, ktorí obstoja za víťazstvo a neustúpia, kým to víťazstvo neuvidia. Prišiel som sem na
týždeň a mám pre vás 1 otázku. Viem, že vy máte pre mňa veľa otázok. Ale ja mám jednu pre vás: Ste týmto
typom ľudí, ktorých hľadám? Ste ľuďmi, ktorí dajú svoje životy za iných? Lebo ja nemárnim svoj čas. Ak som
tu na týždeň, tak na to, aby som vás čo najviac vyzbrojil. Aby ste mohli obstáť, keď iní sú slabí. Stáť a bojovať
za iných. Ja sa modlím za vás, možno netreba aby ste sa vy modlili za mňa. Prichádzate na modlitbu,
potrebujete uzdravenie, a ja sa modlím. Možno nebude treba aby ste sa vy modlili za mňa, ja som zdravý. Takže
to nemôžte teraz odplácať svojou modlitbou za mňa, ale môžete to posunúť ďalej a modliť sa za ľudí, ktorí
potrebujú uzdravenie a zobrať toto Evanjelium k nim. Takže vravím znova: Ste tento druh ľudí? Obstojíte?
Zabojujete za iných? Neprestanete prinášať toto Evanjelium a stáť za tých, ktorí sú slabí a potrebujú vašu
pomoc? Ak si to ty, vidím vaše ruky, ale chcem aby si povedal: "Ja budem týmto človekom! Amen!"
Tajomstvo vytrvalosti
Pochoval som svoju dcérku, keď zomrela 3-ročná. Nebolo nikoho, kto by mi bol schopný pomôcť. A
tak som stál nad jej hrobom a povedal som Bohu: "Bože, nenašiel sa žiadny človek pre mňa, keď som niekoho
potreboval. Ale ak ma naučíš pravdu o uzdravovaní, ja budem tým človekom pre niekoho iného. Aby nemusel
mať taký hrob ako mám ja pre svoju dcérku. A teraz už 30 rokov študujeme a praktizujeme a školíme
Evanjelium, aby sme mohli byť tými ľuďmi pre iných. A sme tými ľuďmi pre iných a uvedomil som si, že
nemôžem byť všade, že potrebujeme viac pomoci. A tak som začal školiť veriacich ako ste vy. A dokážu robiť
rovnaké veci aké som dokázal ja. A tak teraz máme tisíce ľudí ako ty a ja, ktorí sú schopní obstáť a byť tou
pomocou pre iných. Ako hovorievam často, je dobré mať Evanjelium, ktoré je účinné. Nie Evanjelium, pre
ktoré musíš hľadať výhovorky. To Evanjelium, ktoré ma počujete hlásať, je Evanjelium, ktorého je hodný Ježiš
Kristus, takýto Bojovník. On vyhral každý boj, uzdravil všetkých, nenechal nikde nikoho chorého, uzdravil
každého kto k Nemu prišiel. Toto je duchovný borec. Biblia nám hovorí v Ex15:3 "Hospodin je bojovník; jeho
meno je Hospodin." Boh je bojovník, Ježiš bol bojovník. Preto bol schopný vykonať čo vykonal. Ukázal
premáhajúcu silu. Keď sa podriadil vôli Otca a trpel od rán pri bičovacom stĺpe, urobil to pre teba, a urobil to aj
pre nich - ľudí vonku. Mohol to kedykoľvek zastaviť. Povedal svojim učeníkom "Neviete, že by som mohol
zavolať légie anjelov, aby mi pomohli?" - ale rozhodol sa to neurobiť. Nie kvôli Nemu, ale kvôli vám a mne,
aby sme to nemuseli trpieť my. On išiel na kríž dobrovoľne. Mohol to zastaviť kedykoľvek. Ale prešiel cez
všetko to poníženie, všetkú tú bolesť, každý kúsok mučenia keď bol pribitý na tom kríži, lebo mal silu
bojovníka, lebo vedel, čo získa Jeho poddanie sa ukrižovaniu. Že získa slobodu pre teba a mňa. Vedel, že Jeho
silou, ktorá vyzerala pred svetom ako slabosť, vydobyje spásu pre teba i mňa. A predsa, keď sa pozrel na
svojich 12 učeníkov, tí boli rozprášení. Skrývali sa. Dokiaľ neprijali DS. A potom zistili, že majú silu. Rovnakú
akú mal On. Nevieme o tom, že by ktorýkoľvek z Ježišových učeníkov zomrel inak ako násilne. Máme určitú
históriu Cirkvi. Peter bol ukrižovaný, apoštol Pavol sťatý. Ježišovi učeníci sa rozišli po celom svete. Až do
Indie. Bolo mi povedané, že Andrej prišiel sem na Ukrajinu. A kázali Evanjelium. A každý z nich bol nejako
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zavraždený a nezapreli Krista. Mali silu. Toto je Evanjelium Ježišovo. O tomto hovoril Peter vo svojom liste
keď písal: Milovaní, nečudujte sa súženiam, cez ktoré prechádzate. Vaši súrodenci prechádzajú cez rovnaké
veci všade. A bolo aj napísané, že ešte ste sa nesprotivili hriechu až do krvi. Toto si vyžaduje silu. Tak často sa
poddávame týmto veciam a zabúdame, že Ježiš trpel. Pre náš hriech. A predsa nie sme ochotní odolávať
mentálnemu tlaku, ktorý prichádza s pokušením. Pokušeniu sa dá čeliť a prekonať ho. Toto máme robiť. To ste
vy. Toto je povolanie dnešnej doby. Si pripravený znášať niektoré veci, ktoré sa dejú? Len aby si kázal
Evanjelium.
Tajomstvo investovania v duchu
Keď žil John Lake, mal osobitné slovo pre určité typy kazateľov. V jeho dobe, rovnako ako dnes, boli
niektorí ľudia, ktorí kázali len za peniaze. Ak by nedostali peniaze za kázanie, tak nechceli kázať. Mali dojem,
že musia dostávať peniaze za každý raz, keď otvoria svoje ústa. A John Lake to nazýval dolárové kresťanstvo.
Nie takýchto kresťanov je treba. Čo by ste robili vy? Čo by si ty zaplatil, za príležitosť kázať Evanjelium.
Možno by ste povedali -“To znie zvláštne, čo máš na mysli že by som mal platiť za to že môžem kázať? Veď by
som mal za kázanie dostať zaplatené.” -“To áno, pracovník si zaslúži mzdu. Takže Boh ti zaplatí. Ale čo budeš
robiť? Ako ďaleko si ochotný zájsť aby si kázal Evanjelium? Ako veľmi v tebe Evanjelium horí? Ešte sa ti
nepodarilo postaviť za Evanjelium, ktoré je hodné strádania?” Pavol mal učeníka Timoteja. A písaval mu. A
povedal: Timotej, znášaj ťažkosti ako dobrý vojak. Toto posolstvo nepočúvate kázané často. Čo si ochotný
znášať pre to, aby si kázal Evanjelium? Ak by si dnes zomrel, prežije ťa tvoje Evanjelium? Alebo zomrie spolu
s tebou? Ako som povedal včera, Ježiš mal 12 učeníkov a iba dvaja z nich majú Evanjeliá, ktoré môžeme
čítavať. Ostatní nám ani nezanechali Evanjelium na čítanie. A predsa z tohto máme dnes Cirkev. Keby si už
nemohol kázať ani jednu ďalšiu kázeň, svedčiť ani jednému ďalšiemu človeku, položiť ruky ani na jedného
ďalšieho človeka, keby celé tvoje kresťanstvo muselo dnes skončiť, čo si zasial do tohto sveta? Čo by vyrástlo
po tvojom odchode? Alebo by tvoje Evanjelium zomrelo s tebou? Keď som mal 40 rokov, tak som sa rozhodol,
a to bolo poriadne neskoro, trvalo mi príliš dlho, kým som sa k tomuto dostal, ale predsa som sa rozhodol.
Povedal som manželke “Musím niečo urobiť, nebudem do 70-ky sedieť na teraske v hojdacom kresle a hútať čo
by bolo keby som bol naozaj vykročil, keby som bol naozaj začal klásť ruky na chorých! Čo ak sú slová tejto
Knihy naozaj pravdivé?” A keď som sa takto rozhodol, tak som povedal manželke “Budem žiť toto
Evanjelium.” Keď som ju požiadal o ruku, boli sme v mestečku na vidieku, kráčali sme prašnou cestou, držali
sa za ruky a rozprávali sa o budúcnosti. A povedal som jej “Neviem čo všetko má Boh pre mňa, ale viem toto,
ak sa za mňa vydáš a budeš pri mne, pôjdeme okolo sveta, a bueš známa po celom svete, lebo Boh má plán pre
môj život a ja ten plán budem svojim životom napĺňať.” A dnes, bol som v takmer 40 krajinách, a nič sme
nerobili tak, ako nám iní hovorili, že to máme robiť. Ale robili sme to tak, ako nám hovorila Biblia.
Boh má plán pre tvoj život. Neuspokoj sa s plánom B, ale choď za Božím plánom. Boží plán je väčší
ako tvoj plán. Boh ťa potrebuje! Prosím rozumejte čo vám chcem povedať zo srdca, nerád to hovorím takto,
nechcem vás nijako zraniť či ponížiť. V Číne dnes je 130 až 150 miliónov veriacich kresťanov. Všetkých z nich
považujú za zločincov. A predsa je len jeden slúžiaci na každých pol až jeden milión ľudí. Ako by sa ti páčilo
pastorovať milón ľudí? Môžeš. Všetko čo pre to treba urobiť je, aby si išiel do Číny - a bo zločincom. A žil by
si medzi tajnými veriacimi. Ich zbory nevyzerajú ako si väčšina sveta myslí, že by mal vyzerať zbor. Ale z
pohľadu Neba vyzerajú ako skutočná Cirkev. Neuspokoj sa s malým pohodlným životom. Dovoľ aby ti Boh dal
Jeho veľký život. Boh má pre teba veľkú víziu. Kamarát mi často hovorí “Curry, nechoď tam kde ťa len
tolerujú. Choď tam, kde si ťa aj vážia!” Amen? Takýto život máte žiť. Nebuďme len tolerovaní, žime veľké
životy v Bohu. Urobme pre Boha niečo veľké. Zmeňme svoje mesto. Zmeňme svoj národ. Môžeme zmeniť
svet. Ježiš nezomrel za hŕstku, On zomrel za celý svet. A ľudia čakajú na teba, že ty prídeš k nim. Ani o tom len
nevedia, že na teba čakajú. Ale ty máš odpoveď na ich problémy. Ty si tá odpoveď. Ty si ich zázrak. Ty si ich
pomoc. Lebo väčší je Ten v tebe ako ten v nich. A keď sa ukáže Ten väčší, keď sa ukážeš ty (ktorý máš Krista
v sebe), tak ten v nich rýchlo odíde. Ale musíš sa ukázať. Takže dnes ťa vyzývam, zaviaž sa Bohu, ži to, akú
vieru prezentuješ. Buď silný. Spojte sa navzájom, nie je vás primálo. Keď vyjdeš zadnými dverami a uvedomíš
si koľko veľa vás tu je, tak prvé čo by ti malo napadnúť, alebo čo by si mal vysloviť je “Joj, nemám so sebou
dosť vizitiek.” Lebo by ste sa mali všetci navzájom prepojiť. Mali by ste sa pozoznamovať. Nerozprávaj sa len
s tými, s ktorými si prišiel. Zoznám sa s veriacimi z ostatných krajín. Vymeňte si e-maily. Keď toto tu skončí a
vrátite sa domov, napíšte si navzájom, povzbudzujte sa. Toto je Biblia, jej druhá polovica, keď apoštoli JK
písali listy na povzbudenie ľuďom na opačný koniec sveta. Teraz nemusíte robiť ani toto. Nemusíš čakať 6
mesiacov na to, aby sa tvoj list dostal k adresátovi. Môžeš naraz napísať 100 rôznym ľuďom a stlačiť "odoslat"
a ihneď máte vzájomné kontakty. A môžete rásť spoločne, vytvoriť silu siete, vytvoriť skutočné priateľstvá, kde
ľudia kladú životy jeden za druhého.
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Tajomstvo odhodlania
Prezradím vám jedno tajomstvo, väčšina ľudí to ani nevie. Existuje duchovná sila, duchovná moc, ktorá
sa vo vás aktivuje v momente, keď sa viac zasvätíte, viac odhodláte, keď sa rozhodnete “Pôjdem ďalej, už
nebudem robiť to čo doteraz, toto odstránim zo svojho života, lebo tým márnim čas. Zameriam sa, zacielim sa
na jedno.” A Ježiš povedal: Ak je tvoje oko prosté, tvoje svetlo bude veľké. Ľudia sa ma vždy pýtajú “Ako
môžem získať viac duchovnej moci?” To je prosté, maj prosté oko. Zasväť sa. Rozviň v sebe odhodlanie vôle.
Urob takéto rozhodnutie: "Urobím toto pre Boha. Nech si všetci démoni pekla škriekajú, nezastavia ma. Urobím
to pre svojho Spasiteľa." A keď sa takto odhodláš, tak sa v tebe aktivuje a uvoľní duchovná moc. A moc
docieliť to, na čo si sa práve odhodlal, sa v tebe ihneď uvoľní, aby si to mohol dosiahnuť. Ale väčšina
kresťanov sa takto neodhodlá. Musíme si uvedomiť, že na tomto svete nie sme na to, aby sme si užívali
pohodlie. Sme tu na to jedno, aby sme boli účinní pre BK. Naše pohodlie, ktoré často nazývame "požehnanie",
sa mnohokrát obráti na prekliatie, lebo sa nám potom nechce opustiť to, dokonca ani kvôli Evanjeliu. Musíme si
uvedomiť a vykonať čokoľvek to stojí, aby sme kázali Evanjelium. Neposlúchaj náboženské tlaky, ktoré ti
hovoria, že sa potrebuješ skľudniť. Nie! Potrebuješ sa rozhorieť! Potrebuješ nabrať ťah, byť vrúci! Apoštol
Pavol povedal Timotejovi: Roznecuj dar, ktorý je v tebe. Povedal mu, aby ho roznecoval. Pavol nepovedal
"Timotej, nerob nič, dokiaľ Boh nepošle prebudenie!"; "Nerob nič, dokiaľ to neroznieti Boh v tvojom vnútri!"
Pavol povedal Timotejovi: TY roznecuj ten dar. TY urob z tohto ohníčka burácajúcu vatru. Povedal: Timotej,
nech ťa nepodceňujú kvôli tvojej mladosti. Len buď príkladom - vo viere, v čistote, v čestnosti, v odhodlaní.
Timotej, buď príkladom. Nepočúvaj na ich reči, ja som ťa sem postavil, aby si vykonal čo bude potrebné.
Nepočúvaj na ich reči, len rob to, na čo som ťa sem postavil. Toto hovorí Boh k tebe dnes. Nedaj sa tlačiť
náboženskými rečami, ktoré skúšajú liať vodu na tvoj oheň. Počúvaj na hlas DS. Vezmi Jeho olej a nalej ho na
ten oheň. A uvidíš ako ten ohník zahučí silnými plameňmi. A nech tvoje svetlo svieti v tomto svete. A buď
svetlom pre Boha. Amen? Takýto máš byť.
Teraz sa všetci postavme. Urobíme niečo podobné ako včera. Ale ak to nemyslíš vážne, tak to nehovor,
lebo by si nemal klamať nikde, ale obzvlášť nie v Cirkvi. Takže ak to povieš, tak vážne. Rozhodni sa pre to
teraz, lebo k tomu si povolaný. O tomto je nové stvorenie. Toto je nové stvorenie. Ježiš vedel, že nové stvorenie
bude môcť zmeniť tento svet. To znamená, že sa musíš rozhodnúť investovať svoj čas do iných ľudí. Treba aby
si získaval učeníkov. Treba aby si ľudí privádzal k spaseniu a potom ich školil a vyzbrojoval. Každý jednotlivec
osobne. Neočakávaj, že to všetko bude robiť pastor. A každý pastor by mal mať učeníkov, ktorých školí. Ale
nemárni pastorov čas, lebo je veľmi zaneprázdnený, a ak pastor investuje do teba svoj život, tak nie že to budeš
robiť týždeň-dva a potom sa vyparíš. Spojte si ruky - svoje životy, buď verným človekom, do ktorého sa dá
investovať, ktorý bude verný a bude investovať do ďalších. Toto Pavol učil Timoteja. Povedal: Nájdi verných
ľudí, ktorí budú tak verní, že nájdu ďalších verných a posunú to ďalej. Ak to nemyslíš vážne, tak ani ja. Ja ťa
budem školiť len tak vážne, ako vážne sa chceš dať školiť. Ale existuje vzájomné puto. My ako pastori a vedúci
musíme vedieť, že ak vynaložíme investíciu do teba, tak nezdupkáš po nejakom krátkom čase, ak sa nahneváš
na niečo čo sme povedali, a len tak zmizneš. Lebo inak sme do teba investovali márne, zatiaľčo sme mohli
investovať do niekoho iného, kto by bol verný. Boh chce vernosť, vytrvalosť a silu obstáť. Tak mi dovoľ opýtať
sa: Si takýmto človekom o akom hovorím? Môžem vidieť vaše ruky? Môžem počuť vaše hlasy? Tak potom
povedzte so mnou toto “Otec na Nebi, dnes som počul Tvoj hlas, je to hlas v mojom duchu. Čo hovoril môj
brat, po tom túžim, a tak, môj Otec na Nebi, zasväcujem Ti dnes svoj život, svojho ducha, svoju dušu a svoje
telo. Rozhodujem sa pred Tebou, môj Otec, že budem verným človekom, moje oko bude prosté, aby som mohol
svietiť jasnejšie na tomto svete. Oddávam sa Ti Otec, aby som kázal Evanjelium kdekoľvek za akúkoľvek cenu.
Ježiš, si môj Pán. Pôjdem všade kam ma povedieš. Pôjdem dobrovoľne, budem kázať Evanjelium bezodplatne.
Otec na Nebi, ukáž mi, koho mám vyškoliť, koho mám vyzbrojiť. Duchu Svätý, urob zo mňa dobrého učeníka,
aby som to mohol znásobovať v iných. Poddávam Ti, Otec, svoju vôľu. Ukáž mi, povedz mi, daj mi spoznať
Tvoje plány pre môj život. A ja ich naplním. S Tvojou pomocou, skrze Tvoju moc, v mene Ježiš. Nech je tak.
Amen!”
Uvažujeme tu zorganizovať biblickú školu, aby toto posolstvo bolo slúžené tunajším ľuďom v ruštine.
Keď už ste si toho vedomí, tak sa vás opýtam, koľkí z vás by mali záujem navštevovať takú školu? Amen!
Pastor, pozri, všetci. Dobre, urobíme to. Pre vás čo ste tu teraz, je veľmi náročné poňať toto všetko naraz. Zistili
sme, že je vedecky dokázané, že na to aby si niečo skutočne pochopil, musíš to najprv počuť, ale potom to hneď
uplatniť a následne to praktizovať dôsledne a pravidelne. Ja tu budem iba týždeň. Takže sme sa museli
rozhodnúť ako môžeme s týmto pokračovať ďalej. Takže, ak si sa registroval na túto konferenciu, tunajší zbor
má tvoje kontaktné údaje s e-mailom, takže je na teba kontakt. U nás v USA vydávame spravodaj, akoby
vyučujúci list, ktorý má rôzne sekcie výcviku. Píšem tie lekcie a každá sekcia má inú tému. Napr. vyučovanie o
uzdravovaní, učenie o novom človeku - ktoré prebieha aj teraz tu, vyučovanie o duchovnom boji. Každú z
týchto tém dáme do e-mailu. Žiaľ zatiaľ nehovorím po rusky, takže tento list budem písať po anglicky, potom to
pošleme sem a bude to preložené do ruštiny. A ak si želáte dostávať toto priebežné vyučovanie, tak vám budú
Strana 41 z 93

kurz Nový človek
Curry Blake, Kyjev, 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

preposielať tento e-mail vo vašej reči. Takže koľkí z vás máte záujem dostávať ten spravodaj? OK, dobre, tak
potom aj toto zrealizujeme veľmi rýchlo. Takže toto sú dve hlavné veci, ktoré vidíme, že treba docieliť.
Neprišiel som sem len na to, aby som ja len hovoril a vy len počúvali. Očakávame, že budete aj konateľmi
Božieho Slova. A chceme vám pomôcť, aby ste boli konateľmi. Takže toto budeme robiť.
Tajomstvo skromnosti
Máme pripravené fotky? OK. Môžete pozerať na premietacie plátna. Dáme tam fotky, ktoré som
doniesol, aby som vám ukázal o čom som už hovoril. Na tomto vidíte ako kľačím nad človekom, za ktorého sa
modlím. To je ten muž, ktorého doniesli na zhromaždenie a povedali, že v ňom niet známky života. Bolo to v
Južnej Afrike. Tohto muža prepustili z nemocnice kvôli HIV pretože mal zomrieť. Môžete vidieť aké má tenké
nohy. Len som kľačal vedľa neho, zložil na neho ruky, prikázal som život a začal som plakať. Prejdite na
ďalšiu. Jeho matka z neho stiahla prikrývku a toto bola prvá známka života. Otočil sa a sadol si. A ďalšia,
postavil sa, vidíte ako som stále mal svoju ruku pri ňom a prikazoval život, lebo potreboval nabrať silu. Ďalšia
fotka, tu odchádza preč. Ako odišiel uzdravený, počas ďalších 2 hodín nabral 20kg váhy a vrátil sa do svojho
celkovo normálneho stavu. A tu je ešte jedna, tá s tým kovom. Toto je chirurgická oceľ, ktorú mala tá pani v
chrbte. Modlili sme sa za ňu, išla domov, išla spať, a keď vstala na druhý deň ráno, tak všetok ten kov ležal na
jej posteli. Bez operácie, Boh to odstránil. Ohľadne tejto ostatnej fotky, čo si treba vždy pamätať, ja som
netušil, že ona mala v chrbtici ten kov. Nepýtal som sa jej na to. Väčšina ľudí toľko kecá, že stratia vieru. Alebo
povedané inak, väčšina ľudí si vypýta tak veľa informácií, že to prevalcuje ich vieru kvôli nadbytku informácií.
Najväčšie zázraky som zažil vtedy, keď som sa nepýtal na podrobnosti. Ľudia prichádzajú ku mne a chcú mi
povedať každý detail svojho problému. Hovoria mi podrobnosti svojho chorobopisu. Ja počúvam, lebo nechcem
byť hrubý. Ale podrobnosti vývoja tvojho chorobopisu nepomôžu k tomu, aby moja viera bola účinnejšia. V
skutočnosti ju môžu urobiť len menej účinnou. Čím viac mi toho nahovoríte, tým viac hrozí, že ma to vykoľají
z viery a uviaznem v ľudskej náklonnosti. Podrobnosti nepotrebujem, nie som lekár. Boh pozná všetky detaily.
Ja som tu na to, aby som veril. Potrebujem len veriť. A toto si nevyžaduje veľa informácií.
Bol som v jednom zbore v Portlande v Oregone s bratmi Andrejom a Viktorom, ktorí sú tu teraz so
mnou v tíme. Bol to zbor hovoriaci po rusky. Ja po rusky neviem, a ani oni nehovorili po anglicky. Kázal som
celý týžden, s tlmočníkom. Bol to vysoký mladík, stál pri mne a tlmočil všetko celý týždeň. A v sobotu na
službe uzdravovania som zavolal dopredu každého, kto potreboval uzdravenie. A on tlmočil a každý prišiel
dopredu. A vyzeralo to, že to boli všetci ľudia z toho zboru, asi 800-1000 ľudí. Všetci prišli na modlitbu, a keď
som sa otočil, aby som povedal tlmočníkovi, čo im má povedať, už tam nebol. Zavolali ho preč. Nechcel som
čakať celú noc. Tak som si pomyslel “čokoľvek mi povedia, akýkoľvek problém majú, budem robiť vždy to
isté”. A tu je to tajomstvo. Keď slúžiš uzdravovaním, nemeníš sa pri každom ďalšom človeku, aj Boh je vždy
rovnaký. Takže ani ja sa nemením pri každom ďalšom človeku, tak budem robiť to isté pri každom - uvoľním
život. A ten život prúdi do každého človeka a vyháňa chorobu. Je jedno, aký je problém či choroba, lebo ten
život to vyrieši. Takže čokoľvek mi hovorili, na tom nezáležalo. Treba aby ste si pamätali toto: Keď odpoveď je
vždy tá istá, tak na otázke nezáleží. Čokoľvek mi povieš, že máš, budem robiť vždy to isté. Nebudem nič meniť.
Nie že mám najprv 'moc na uzdravenie z rakoviny' a potom musím prepnúť na 'moc na uzdravenie z leukémie' a
potom prepnúť na 'moc na uzdravenie z reumy'. Nie takto to funguje. Je to život a ten vstupuje dovnútra. A ten
život vyháňa rakovinu, leukémiu, reumu. Takže nepotrebujem poznať tvoje podrobnosti, potrebujem vedieť len
to, že potrebuješ pomoc. Ak sa ťa teraz opýtam, môžeš mi povedať "Mám toto.." alebo "Mám tamto.." - ale mne
netreba tvoje podrobnosti. Netreba mi vedieť kedy to začalo, ani ako dlho je to tam. Naozaj, netreba mi detaily.
Takže v ten večer som si uvedomil: je jedno čo mi povedia, urobím zakaždým to isté. Tak som zoskočil z pódia
a nebol tam žiadny rad, bol to len dav. Len som tam stál a chytil som človeka za ruku a povedal “V mene Ježiš,
život! Buď uzdravený, od hlavy po päty!” Pohol som sa k ďalšiemu “V mene Ježiš, život! Buď uzdravený, od
hlavy po päty!” Pri každom ďalšom vždy to isté. Nepoznal som jediný ich problém. Nemodlil som sa jedinú
špecifickú modlitbu. Vyslovil som rovnakú modlitbu za každého z nich. Modlili sme sa za každého človeka.
Išiel som späť do hotela. Nasledujúce ráno som kázal na dopoludňajšom zhromaždení. Pred začatím pastor
Sergej vzal mikrofón, povedal “Vypočujeme si svedectvá od tých ľudí, ktorí boli uzdravení”. Nevedeli sme čo
sa udialo. Povedal “Ak si bol včera večer uzdravený, príď dopredu a svedči”. Celý zbor prišiel dopredu. On ich
zastavoval a povedal “Nie! Nie či za teba bolo modlené, ale či si bol uzdravený”. A ľudia pozreli, prikývli a
ďalej išli dopredu. A tak začali hovoriť svedectvá. Nádory zmizli, zuby vznikli, tlak krvi sa upravil, srdcové
problémy odišli. Rôzne choroby čo si len človek dokáže predstaviť, každú z nich som vtedy počul vyslovenú
dotyčným 1.-krát. Ale boli uzdravení. To vám hovorím teraz preto, a chcem aby ste si pamätali toto: Svedectvá
vám nehovorím, aby som vás ohúril, alebo aby ste mi tlieskali. Vaše tlieskanie prijímam ako smerované k Bohu
ako vzdanie vďaky Jemu. Ale tieto svedectvá vám hovorím z 1 dôvodu, lebo ukazujú princíp, ktorý sa vás
snažím naučiť. Od toho večera bol Boh akýsi väčší v mojich očiach. Lebo som si uvedomil, že nemusím poznať
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každý detail. Boh poznal a Boh ich uzdravil. Nie moje ruky, ale Boží dotyk. On prúdil zo mňa, ale bol to Jeho
Duch, kto to vykonal.
Treba, aby sme dovolili Bohu byť Bohom. Nevkladaj Boha do malej krabičky. Čím viac informácií ti
treba, aby si išiel niekoho uzdravovať, v tým menšej moci chodíš. Ježiš nevyžadoval veľa údajov. A ja som
slúžil ako On. Čítal som ako slúžil On a začal som to robiť rovnako ako to robil On. Prosto som sa opýtal “Čo
môžem pre vás urobiť?” A dotyčný odpovedal “Potrebujem uzdravenie. Mám rakovinu. Mám toto...” A povedal
som “V mene Ježiš, prijmite uzdravenie. Buď uzdravený. Prijmi zrak...” Pozrite sa, nezáleží ako presne to
poviem. Ale v čo verím. A to, čo poviem, odráža to, čomu verím “Buď uzdravený. Od hlavy po päty. Ak mi
povieš, že máš obličkový problém, tak môžem povedať “Oblička, buď zdravá”. Alebo môžem povedať “Buď
uzdravený”. Alebo môžem povedať “Buď uzdravený od hlavy po päty”. Je to všetko rovnaké. Takže mi netreba
vedieť všetky detaily. Niekedy sa ťa možno opýtam "Čo je toto?" alebo nejaký detail, ale nepotrebujem to
vedieť, lebo nie ja ťa uzdravujem. Uzdraviteľ to už vie. Ja som len kuriér. Len doručujem balíček s uzdravením.
Boh je Uzdraviteľ. Jahve Rafa “Ja som Hospodin, tvoj Lekár”. -Amen? -Amen! Hovorím vám to lebo ste videli
ten kov z chrbta tej ženy. Keď som položil ruku na ten chrbát, ona mi nepovedala, že v ňom má železá. Len
som sa jej opýtal “Čo môžem pre vás urobiť?” Ona povedala “Mám problémy s chrbtom”. Mala chrbtové
problémy, ale nepovedala, že tam má tie železá. Takže ja som to nevedel a dobre, že som nevedel. Lebo vtedy,
ak by mi bola povedala, že má v chrbte železá, tak neviem či by som mal toľko viery .. :) .. aby vyšli z jej
chrbta. Mal som vieru, aby Boh uzdravil jej chrbát, aby lekári mohli vyňať ten kov. Ale pretože som to nevedel,
len som povedal “Chrbát, funguj správne. Chrbát, buď uzdravený, v mene Ježiš”. A povedal som “Choďte
domov, choďte spať, a ráno vstaňte uzdravená”. Odišla, išla domov, išla spať, a keď vstala, bola uzdravená, a
železá ležali na jej posteli. Toto bolo viac ako som prosil. Ale Boh povedal, že je schopný urobiť nesmierne
viac ako dokážeme pomyslieť alebo poprosiť. A toto urobil On. Ale ak sa pýtaš alebo uvádzaš priveľa detailov,
a neprosíš tak, že je priestor na viac, alebo ak sa vypytuješ a povedia ti priveľa detailov, tak začneš uvažovať
“Toto som nikdy predtým nevidel uzdravené” a rečami sa vykoľajíš z viery. Musíš si pamätať, sme tu na to aby
sme verili, nie aby sme poznali každý detail. Ak poznáš každý detail, nepotrebuješ vieru. Ale Boha teší práve
viera. A všetky tieto veci sa dejú práve vierou. Takže, nepýtaj sa na priveľa detailov. Dovoľ, aby Boh vykonal
niečo, čo ťa prekvapí. -Amen? -Amen!
Nesnaž sa byť expert. Buď len veriaci. Expert len chce, aby ľudia vedeli, ako veľa on vie. Len ukáž
Bohu ako veľmi veríš. -Amen? -Amen! Nie je toto prosté? Na jednom zhromaždení bol muž s chrbtovými
ťažkosťami. Opýtal som sa ho “Čo môžem pre vás urobiť?” Povedal “Mám problémy s chrbtom”. Povedal som
“OK”. Položil som ruky na jeho chrbát a povedal som “Chrbát, buď uzdravený”. A povedal som “Dobre, teraz
urobte to, čo ste predtým nemohli”. A ten muž sa začal hýbať. Trošku. Chcel som, aby sa hýbal viac. Ale
nehýbal sa viac. Len za začal hýbať. Povedal som “Dobre stojte tu”. Slúžil som ďalším ľuďom v rade. Prišiel
som späť k nemu, povedal som -“Ako je to teraz? Je to lepšie. Lepšie ako po modlitbe?” -“Áno”. -“Ale nie
uzdravené?” -“Ešte nie.” -“Tak to urobme znova: Chrbát, buď uzdravený, v mene Ježiš! Čakajte tu.” Potom
som slúžil ďalším a prišiel som späť k nemu. -“Ako je to?” -“Ešte lepšie.” -“Lepšie ale nie uzdravené?” “Lepšie ale neodišlo to celkom.” -“Chrbát, prikázal som ti, buď uzdravený, funguj, teraz!” Začínalo byť
neskoro. Bola sobota večer, služba uzdravovania, povedal som mu “Choďte domov, vyspite sa, prídite zajtra,
dajte mi vedieť ako to vyzerá.” -“OK”. Nasledujúce dopoludnie som mal kázať na zhromaždení, a pred začatím
prišiel ten muž, nadšený. -“Brat Curry, môžem s tebou hovoriť?” -“Áno.” Išli sme do kancelárie pastora. “Môžem sa dotknúť prstov na nohách!” -“Sláva Bohu.” -“Nie, nerozumieš tomu, môj chrbát je uzdravený,
dotknem sa prstov na nohách.” -“Sláva Bohu, to je dobre. Toto je služba uzdravovania. Vídame veľa chrbátov
uzdravených.” Nebol som taký nadšený ako on, nebol to môj chrbát, ale jeho. -“Nie, ty to nechápeš, počkaj tu.”
-“OK.” Vybehol do svojho auta a prišiel späť s veľkou obálkou a vybral RTG snímky a ukázal mi ich. -“Vidíš
toto?” -“Áno, čo je to?” -“To je oceľová tyč, ktorú lekári dali do môjho chrbta. Preto som sa nemohol hýbať,
dotknúť sa prstov na nohách, lebo tá tyč ma držala vyrovnaného.” -“Ale povedal si, že si sa prstov dotkol.” “Dokážem sa dotknúť prstov na nohách.” Pozerám na RTG a pozerám na neho. “Dotkni sa prstov.” Dotkol sa.
“Ale máš v chrbte oceľovú tyč.” -“Veď toto ti tu vykladám, je to zázrak.” -“No to je zázrak!” -“To sa ti tu
snažím povedať.” -“Dotkni sa špičiek znova.” A chcel som to od neho zas a znova. -“Toto je zázrak!” -“Ja
viem, toto sa ti pokúšam povedať!” -“Takže mi hovoríš, že lekári ti dali do chrbta oceľovú tyč a po tom, ako
sme sa za teba modlili, sa dokážeš dotknúť špičiek.” -“Áno.” -“Takže mi vravíš, že buď Boh tú tyč odstránil
alebo ju zmenil na gumovú a teraz sa ohýba?” -“Áno.” -“Veď to je zázrak!” -“Viem, už som volal lekárovi a v
pondelok mi idú robiť RTG.” -“Keď dostaneš snímok, tak mi zavolaj, budem už preč, a povedz mi čo sa
udialo.” -“Dobre.” Tak v pondelok urobili RTG a snímky boli až v stredu. V stredu ráno šoférujem a niekto mi
volá. Keď som to zdvihol, ten muž hulákal chváliac Boha, až som ho napokon utíšil. -“Kto je tam?” -“To je
muž čo mal oceľovú tyč v chrbte.” -“A čo povedali lekári?” -“Už tam nemám tú tyč, úplne zmizla.” Na začiatku
som ho nežiadal o detaily, lebo som sa naučil toto: nevyzvedaj detaily, zisti čo človek chce. Chce uzdravenie.
Len sa ho opýtaj “Čo môžem pre vás urobiť?” A potom ti povie “Chcem byť uzdravený.. Chcem aby môj
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chrbát bol uzdravený.. Mám rakovinu..” Keď zistíš aký je zdravotný problém, ak chceš, takto to robil Ježiš, len
chyť človeka za ruku a povedz jeho telu, čo chceš aby robilo. Niet žiadnej tajnej modlitby. Toto nie je
čarovanie, ani kúzlo. Len mu povedz čo má robiť. “Telo, buď uzdravené, v mene Ježiš!” Môžeš hovoriť k telu
alebo k chorobe. Ja radšej hovorím k telu. Lebo niektorí ľudia majú viac problémov a niekedy majú také
problémy, o ktorých ani nevedia. Môžeš sa modliť, aby mali uzdravené obličky, a môžu padnúť mŕtvi na
rakovinu, o ktorej ani nemuseli vedieť. Ale Boh vie, čo všetko je chybné. A ak povieš "Buď uzdravený v mene
Ježiš", to znamená všetko. Aj veci, o ktorých nevieš. Tak to udrž prosté.
Čím jednoduchšia modlitba, tým viac viery. Čím kratšia modlitba, tým viac je viery. Ak sa modlíš dlhú
modlitbu, tak je to preto, lebo si nemyslíš, že sa niečo zmení. A tak sa modlíš viac a viac a dúfaš, že to niekde
trafíš. Tomuto hovoríme brokovnicová modlitba. Strieľaš od pása a dúfaš, že niečo trafíš. Toto robiť nemusíš.
Len im povedz “Prijmi uzdravenie.. Buď uzdravený.” -Amen? - Amen! Je to takto jednoduché. Dôležité je
čomu veríš. Boh neuzdravuje pre to, že vieš čo všetko je v neporiadku. Mohol by som vám uviesť oveľa viac
príkladov presne rovnakého princípu. Tak len si pamätaj, nie si tu na to, aby si liečil, ale aby si veril, tak len ver
a hovor. Hovoríme lebo veríme. Tak iba ver a hovor. -Amen? -Amen!
Najväčšie tajomstvo všetkých čias: Kristus v nás - nádej slávy!
Dokončime túto tému tajomstva. Si pripravený počuť najväčšie tajomstvo zo všetkých? Chceš vedieť
čo je najväčšie tajomstvo všetkých čias? Smerujem k tomu, aby som vám to vysvetlil. Kol 1:25-27 "Ja som sa
stal jej služobníkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie
slovo, tajomstvo ukryté od vekov v pokoleniach; (TAJOMSTVO) teraz však bolo zjavené jeho svätým. Im
chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej
slávy." Pavol práve povedal, že to je najväčšie tajomstvo všetkých čias. Bolo schované pred založením sveta.
Prečo bolo toto tajomstvo schované? Lebo on povedal: Ak by kniežatá tohto sveta poznali toto tajomstvo,
neboli by ukrižovali Pána slávy. Prečo? Lebo keby vedeli, že ukrižovaním Krista nezastavia, tak by to
neurobili, aby nešiel k Otcovi, aby neposlal späť na Zem DS, ktorý naplní každého veriaceho. A tak teraz
namiesto starostí s jedným Ježišom, majú na krku milóny veriacich. Nevykynožili Evanjelium Ježišovo, ale
spôsobili, že sa rozšírilo viac ako keby bol On zostal tu. To je to tajomstvo, ktoré bolo ukryté: Tým, že Ježiš
zomrel a odišiel k Otcovi, umožnil aby sme mohli mať Jeho Ducha, a tak Boh už nebýva len v jednom tele,
teraz môže byť v miliónoch ľudí naraz. Už nemusí byť len na jednom mieste, môže byť po celom svete. Ježiš
povedal: Je pre vás dobre, že ja odídem, lebo keby som nešiel k Otcovi, nemohol by som poslať Ducha späť k
vám. Ale to, že odchádzam, je pre vás lepšie, aby som mohol poslať môjho Ducha, aby ste mohli veriť vo
mňa a tým konať moje skutky, ba väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Lebo keď pôjdem k Otcovi, pošlem späť
Ducha na vás všetkých. O tomto je celé Evanjelium. Toto bol veľký Boží plán od samého začiatku. Bolo to
ukryté, aby nepriateľ nevedel, čo vydobyje Ježišova smrť, lebo keby to vedel, tak by nedohnal ľudí, aby Ježiša
ukrižovali. Ale keďže Ježiš bol zabitý a vstal, teraz je Kristus vo vás, nádej slávy. Je to Kristus v tebe, ty si
nádejou slávy. Boh vložil svoju nádej v teba. Boh s tebou počíta. Verí v teba. On verí, že ty s Jeho Duchom,
budeš konať skutky Ježiša. Taký bol Boží plán, nie tvoj nápad ani môj. My sme toto nenapísali, napísal to Boh,
v zmysle: Toto bol môj plán od začiatku, aby Duch Kristov mohol sídliť v človeku. A my sa môžeme stať
účastníkmi Jeho prirodzenosti, Jeho povahy, Jeho moci, Jeho viery. A to je to tajomstvo, ktoré poznal každý
Boží muž a žena, ktorí zažili či videli zázraky. Toto poznal Smith Wigglesworth, poznal to John Lake, poznala
to Amie Sample McPherson-ová. Toto poznali oni všetci: Nežijem už ja, ale Kristus vo mne, nádej slávy,
dovoľuje aby sa to všetko dialo. Je to Kristus, ktorý žije, je to Kristus, kto koná to dielo. A keď to pochopíš,
všetko v tvojom živote sa zmení.
Mnohokrát v Cirkvi robievame toto: Tým že vyvyšujeme obdarenia, pomazania, či ľudí, ktorých
nazývame “pomazaní”, tak zabúdame na Krista v nás a skúšame Ho zase zaradiť, že prebýva len v jednom
človeku - v tom "pomazanom". Keby BD mal byť len v 1 osobe, Ježiš by nemusel odísť k Otcovi. Uvedomte si,
že bol ukrižovaný, pochovaný, vzkriesený a po tom tu bol ešte 40 dní a učil svojich učeníkov. Potom odišiel a
oni čakali 10 dní kým pošle späť svojho Ducha. A povedal im: Čakajte, kým príjmete moc Ducha. Čakajte
dokiaľ nepríde na vás. A keď sa toto stane, tak príjmete schopnosť robiť zázraky. Príjmete schopnosť. Toto
pomazanie bude vo vás. Tá moc je teraz vo vás. A povedal: Potom budete mojimi svedkami. Potom pôjdete do
celého sveta. Nepokúšajte sa obmedziť BD na 1 človeka. Neprišiel som sem na to, aby ste ma akokoľvek
považovali za čokoľvek viac než ste vy sami. Nie som tu na to, aby som bol nejakou kresťanskou
celebritou/idolom. Prišiel som vám povedať: Kristus je vo vás, On je v tebe. My vyvyšujeme Krista. Nie ľudské
osoby. Ježiš ma sem poslal, aby som ti povedal, že On žije v tebe. A čo som videl že On robí, to chce aby ste
videli aj vy, že On robí. Vašimi rukami, nie len mojimi. On chce, aby ste mali svedectvá, nie len opakovali tie
moje. Len si musíte povedať, že dosť bolo bežného náboženstva. Nikdy si nemal byť bežný. Maš byť
skutočným kresťanom. A žiadny kresťan nemá byť bežný. Má byť viac ako bežný, má byť nadprirodzený. A
pôsobiť v Duchu a moci Božej. -Amen? -Amen! Toto som vám prišiel povedať. To je to tajomstvo. Okolo tohto
Strana 44 z 93

kurz Nový človek
Curry Blake, Kyjev, 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sa krúti všetko ostatné. Boh túžil usídliť sa v človeku. Boh nebýva v chráme postavenom rukami, z tehál či
kvádrov. Či neviete, že ste chrámom Boha živého? On žije v tebe. On je teraz v tebe. V tebe práve teraz. BD je
roznietený a nadšený z informácií, ktoré dostávate. A hovorí ti teraz z tvojho ducha do tvojej mysle “Ver tomu,
je to pravda, to je Evanjelium. Jednaj tak, že je to pravda, vykroč, nechaj ma byť mnou.” Toto ti hovorí On.
Ako teraz rozprávam, ak si bol zrodený z Boha, znovuzrodený, ak máš BD, tak vieš, že to, čo hovorím, je
pravda. Lebo BD svedčí s našim duchom a On je v nás a hovorí, svedčí s pravdou, s BS. A On hovorí “Áno a
Amen, Áno a Tak je! To je pravda. Ver v ňu. Choď v nej. Staň sa dospelým synom svojho Otca, ktorý je na
Nebi. Konaj ako ten syn Boha, ktorým si sa stal. Jednaj ako tvoj veľký brat Ježiš. Buď synom Boha. Lebo On
žije v tebe.” -Amen? -Amen!
Postavme sa všetci, povedzte so mnou "Otec na Nebi, Tvoje Slovo je pravda a ja mu verím. Dnes je pre
mňa pravdou. Dnes som počul Tvoje Slovo, počul som Pravdu. Dnes sa rozhodujem veriť Tvojmu Slovu - dnes
je pre mňa pravdou. Otec, Ty si vo mne, ja som v Tebe. Ježiš je vo mne, Ježiš je v Tebe. Sme spolu jedno. Otec,
som Tvoje dieťa, predurčené vyzerať ako Tvoj Syn Ježiš. Prijímam toto požehnanie a tiež zodpovednosť, ktorú
to prináša. Ježiš a ja sme jedno. Ježiš a ja sme spolu zjednotení. Aký je On, taký som aj ja. On je svetlo sveta a
ja som svetlo sveta. A ja nechám moje svetlo svietiť. Slepí budú vidieť, chorí budú uzdravení, posadnutí budú
vyslobodení, mŕtvi budú vstávať a najväčší zázrak zo všetkých - stratení budú spasení. V mene Ježiš, ja
vykonám svoj podiel. Som spolupracovníkom Božím. Spolu, Otec, Ježiš, Duch Svätý, a ja, to dokážeme
vzládnuť. A zvládneme to. Nech je tak. V mene Ježiš. Amen!"
Dnes začneme v Kol.1:27, kde sme skončili včera. Ako sme včera povedali, to je to tajomstvo. To je
najväčšie tajomstvo všetkých čias. Všetko, k čomu cielil Boh od Adama po Ježiša, bolo dostať Krista do
každého z vás. Ako čítame vo v.27, je to Kristus vo vás, nádej slávy. Práve sme diskutovali o pojme "nádej
slávy". Je veľa rôznych výkladov, hoci je len 1 Biblia. Obvykle nepočúvam mnohé výklady. Idem späť do
pôvodného BS a nechám, nech Biblia vykladá Bibliu. Slovo sláva môžeme sledovať v celej Biblii a je nám
povedané, že máme ísť od slávy do slávy. Mnohí ľudia to vidia ako veľa, veľa, veľa krokov slávy. A každý deň
nová úroveň slávy. Nie je na tom nič chybné, ale nie o tom tu hovorí Biblia. Biblia však hovorí, cesta
spravodlivého je čoraz jasnejšia, takže každý deň by mohlo byť viac slávy, ale opäť, nie o tomto je tu reč.
Kniha Hebrejom nám hovorí, že SZ mala svoju slávu, ktorá opadala. Ale NZ má väčšiu slávu, ktorá nikdy
neopadne. Takže keď bývame spasení, ideme od starej slávy, do novej slávy. Takže od slávy do slávy hovorí o
prechode od slávy starého do slávy nového. Takže je jedna hlavná zmena slávy. Ale v novej sláve niet
obmedzenia. Je ako slnko. Čím si k nej bližšie, tým je jasnejšia. Ale je to stále rovnaká sláva. Takže sláva, ktorú
máme, je večná sláva. Včera som vám čítal Písmo, ktoré hovorí, že Boh urobil všetky tieto veci, že mal toto
tajomstvo, mal túto múdrosť a toto poznanie, a to všetko pre našu slávu. Biblia hovorí, že žiadne telo sa nebude
chváliť v Božej prítomnosti. Takže kdekoľvek Boh hovorí o našej sláve, nejde o naše diela, ale Jeho dielo v
nás. Keďže ide o Jeho diela, tak nimi nemôžeme chváliť seba, ale môžeme sa chváliť v Ňom, a o tom hovoril
Pavol.
O sláve je veľa predstáv a má veľa rôznych prejavov. Mnohí ľudia, keď sú mladí v Kristovi, sa
uspokoja, keď sú ohúrení. Ale veľakrát ohúrenie vskutku narúša správne zameranie. Musíme si uvedomiť, že
nesmieme vyhľadávať, vyčkávať oblak slávy, nejaký typ fyzických prejavov slávy, ale musíme hľadať tú slávu,
ktorú nám daroval Boh. Takže keď sa pozriete na slává, ktorú mám Boh pre nás, musíte si uvedomiť, čo
hovoria Písma. Udiali sa veci, ktoré nie sú zmienené v Písme. To neznamená, že sú zlé, ale keď to nie je
uvedené v Písme, tak to nie je dôležité, takže by sme nemali byť príliš ohúrení z týchto prejavov. Je oveľa
väčšia sláva ako len fyzický oblak, alebo v moderných časoch vidíme iné typy prejavov - ako zlatý prach,
drahokamy, zlaté zuby a pod. Biblia ich nezmieňuje, takže nie sú dôležité. Môžu pomôcť, alebo rušiť.
Zohľadňujem Písmo a nie prejavy slávy. Hľadím na slávu, ktorá je trvalá. Aby ste pochopili ako to myslím,
uvediem zopár príkladov. Keď Boh stvoril Adama, tak na svoju vlastnú podobu a obraz, a je tam, že ho
korunoval slávou a dôstojnosťou. Boh korunoval človeka slávou a dôstojnosťou. V Žalme 8 sa píše, čo je
človek, že na neho pamätáš, alebo syn človeka, že ho navštevuješ, ale dal si mu vládu nad všetkými dielami
svojich rúk. Tá sláva, ktorá bola daná Adamovi, nebol zlatý prach, nebol to oblak, bola to sláva Božej
pozornosti, lásky a priazne. Neskôr vidíme, čo Ježiš považuje za slávu. A tiež vidíme v SZ ďalší aspekt slávy.
Tam sa prejavovala stĺpom ohňa v noci, a oblakom vo dne. Toto má veľa prejavov, ale treba si pamätať prečo.
Lebo oni boli telesní, orientovaní na fyzické zmysly. Nemali duchovnú myseľ, mali fyzické zmýšľanie.
Potrebovali vidieť, cítiť. A pretože neboli duchovní, Boh s nimi jednal ako s deťmi a viedol ich fyzicky. Ale my
nie sme takí. My sme zrodení z Ducha. Nechodíme podľa tela. Nenecháme aby pocity ani dojmy diktovali naše
chodenie s Bohom. Lebo dokiaľ ich necháte diktovať, tak ste telesní a detinskí. Dovoľte mi uviesť príklad. Keď
Eliáš a Elizeus kráčali spolu, Eliáš povedal Elizeovi: Ak ma uvidíš odchádzať, tak dostaneš svoju dvojitú
dávku. A ak čítaš ten príbeh, tak to vyzerá, že Eliáš robil všetko čo mohol, aby striasol Elizea. Ale Elizeus bol
dosť bystrý a povedal: Ó, nie! Budem sa ťa držať. Lebo ak pôjdem tam, Boh ťa vezme a ja nedostanem svoj
dvojitý diel, lebo ťa neuvidím odchádzať. A tak Elizeus zostával po boku Eliáša. A keď sa pozrieme ako bol
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Eliáš vzatý na Nebo, boli dva prejavy. Je tam voz s koňmi a vír. To sú dve oddelené veci. Píše sa, že voz a kone
prišli vziať Eliáša a aj sa tak stalo. Takže čo bol ten vír? Ten bol medzi Elizeom a Eliášom. Vír bol skúška.
Bola to posledná skúška, ktorou mal prejsť Elizeus. Bol to prejav, ktorého účelom bolo odpútať Elizeovu
pozornosť od Eliáša. Ale Elizeus bol dobre vycvičený Eliášom a udržal svoju pozornosť na Eliášovi a nehľadel
na prejav vo forme víru. Nenechal svoj pohľad na víre, ale hľadel cez vír a videl Eliáša, takže keď videl ako
Eliáš odchádza, pričom úplne ignoroval ten vír, tak prijal to, o čo bol žiadal Eliáša. Čím ďalej pôjdeš s Bohom,
tým viac prejavov sa bude diať, a tým viac musíš ostať zameraný na svoje poslanie. Znamenia a divy, prejavy,
tie sú pre neveriacich. Nasledujú veriaceho. Neveriaci hľadia na znamenia a divy, ale veriacim je poručené, aby
hľadeli len na Ježiša. Nedajte sa rušiť žiadnymi prejavmi, lebo potom začnete súdiť, ako silný je BD na danom
mieste: "Nevidel som žiadny zlatý prach..", "Nevidel som žiadne diamanty..", "Nevidel som žiadne perie.." nevidel si žiadne také veci, takže toto zhromaždenie určite nebolo také duchovné. Nie, to len znamená, že tam
nebolo toľko neveriacich. Lebo veriaci nepotrebujú znamenia. Veriaci majú výbavu, ktorá spôsobuje znamenia.
Znamenia sú pre neveriacich. My máme BS, my máme BD. Nech svet hľadí na to, čo sa deje okolo nás zatiaľčo
my hľadíme na Ježiša. To je znak veriaceho. Diabol môže robiť prejavy, ale iba Boh môže kriesiť mŕtvych,
uzdravovať chorých, vyslobodzovať utlačených. Taký je Boh. A diabol vždy bude skúšať ťa primäť, aby si
hľadel inam.
Keď študuješ, tak jedno vidíš viac a viac. Boh utvoril človeka z 3 častí: duch, duša a telo. Duch je
spojený s Bohom ak je znovuzrodený. BD býva v tvojom duchu, znovustvoril tvojho ducha. Tvoj duch nemyslí,
tvoj duch vie. V tvojom duchu niet otázok. Tvoj duch vie. Tvoja duša sa pýta, myslí, rozhoduje sa. Ale
potrebuje dospieť k záveru. Tvoj duch začína záverom. Keď je tvoja myseľ obnovená skrze BS, tak závery v
tvojom duchu, ktoré ladia s BS, sú tiež závermi v tvojej mysli. Keď je to tak, keď tvoja myseľ je zosúladená s
tvojim duchom, tak máš pesvedčenie, vieš o čom hovoríš. A neblúdiš, ani sa nečuduješ. Prestaneš mať
rozpoltenú myseľ, byť zmietaný sem a tam, ako morská vlna. Namiesto toho chodíš po pevnom podklade.
Tvoje nohy sú upevnené. Chodíš rovno, nepotácaš sa. Neschádzaš do jarkov po stranách. Držíš sa na úzkom
chodníku a na pevnom podklade. A keď sa toto deje, tak tvoje telo sa tomu prispôsobí, lebo tvoj duch vládne,
tvoja myseľ je stabilná a to má dosah na tvoje telo a pretože tvoja myseľ sa nepotáca zboka-nabok, tak už ani
tvoje telo sa nepotáca z jednej strany na druhú. Povieš “Čo myslíš zboka-nabok?” Choroba-zdravie-chorobazdravie. Prestaneš sa potácať a chodíš rovno. A toto sa nazýva zdravie skrze Božiu moc. Lebo už tvoj duch,
duša i telo sú zosúladené. A už vieš, aká je pravda. Už nehádaš. Neposlúchaš každý názor, môžeš počuť veľa
hlasov, ale tvoj duch rozozná ten presný hlas. Lebo tvoj duch už pozná pravdu. 1Jn2:20 hovorí, že vieš všetko a
v.27 vraví, že si prijal pomazanie, ktoré ostáva a ono ťa vyučuje. To pomazanie je DS. On ostáva. On vyučuje.
A niekedy používa slová iného človeka, ale iba tie rezonujú s duchom v tebe. U Boha je vec vyriešená. Čím
skôr tvoja myseľ dospeje k záveru, ktorý Boh pozná a je správny, hoci tomu aj nerozumieš, ale vieš že On má
pravdu, a tak urobíš čo povie, hoci aj nevieš prečo, tak potom sa tvoj život narovnáva. A Duch môže prúdiť z
tvojho ducha, duše aj tela. BD musí prúdiť cez všetky 3 zložky. Prúdi z tvojho ducha, do tvojej duše, pomáha ti
vybrať správne slová keď hovoríš BS a Jeho Duch je v súlade, tak vtedy pridáva moc a život, a potom, keď sa
dotkneš trpiaceho, tak Duch prúdi z tvojho ducha, cez tvoju dušu, z tvojej ruky. Takto je duch, duša i telo v
súlade. Takto ťa Boh stvoril, aby si pôsobil.
Bol som v Indonézii pred pár rokmi. A miestnosť zboru bola tak zaplnená, že sme nemohli chodiť po
radoch. Takže ľudia, ktorí potrebovali uzdravenie, nemohol som sa k nim dostať. Modlili sme sa, mnohí boli
uzdravení, ale niektorí ľudia chceli dotyk. To je v poriadku, ale ja som sa k nim nemohol dostať. Tak som im
povedal: Ľudia v prvom rade, chyťte si ruky s tými v 2. rade, tí v 2. rade s tými v 3. rade a tak isto až dozadu. A
potom som povedal človeku, ktorý mával rukou, lebo potreboval uzdravenie: "Ukážem všetkým ako pôsobí DS.
Že to nie je psychológia ale Duch. Zavrite svoje oči, všetci do jedného." A zavreli si oči. A ja som nepovedal
nič. Ale keď som sa rozhodol uvoľniť BD, chytil som za ruku prvého, ale už som sa rozhodol, (a to sa nazýva
verenie) že len čo sa dotknem ruky toho v 1. rade, tak BD prejde cez každého človeka až k poslednému a ten
bude uzdravený. Ale chcel som, aby zavreli svoje oči, aby nevedeli kedy som to urobil. Nepovedal som nič,
lebo som nechcel, aby to počuli. Chcel som dokázať, že to bol Duch a nie psychológia. A keď som sa dotkol
ruky toho v 1.rade, tak BD prešiel cez každého. A ten chorý asi po sekunde vykríkol, vyskočil a bol uzdravený.
A celé zhromaždenie to zažilo. Amen!
BD je hmatateľný. Je reálny. Nie je to vymyslenina. On pôsobí ako aj ty pôsobíš. Tvoje telo funguje
určitým spôsobom. Ak tvoje telo funguje inak ako bežne či normálne, tak povieš, že si chorý, alebo že niečo je
v neporiadku. Ako vieš? Lebo vieš ako má fungovať tvoje telo. Boh utvoril človeka na svoju podobu a obraz.
My fungujeme rovnako ako funguje Boh. BD má určité spôsoby, ktorými funguje. Je to vždy rovnaké. Hoci sú
rôzne prejavy. Ak by niekto z vás našiel elektrickú zásuvku a vzal by niečo kovové a stál by si sám a strčil by si
ten kov do tej zásuvky, tak elektrina je rovnaká, ale mal by si špecifický prejav.. Amen? Ale ak iný človek by
prišiel k tebe a chytil by tvoju ruku, tak tvoj prejav by ustal a prešiel by na toho ďalšieho. Prečo by si už nemal
ten prejav? Lebo teraz prejavený prúd nekončí tebou, len cez teba prechádza. Si len vodičom prúdu. Prejav je
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tam, kde to končí. A každý človek môže mať iný prejav. Niektorí môžu kričať, iní sa trasú, ďalší padajú. V
každom prípade je to odlišné. Podľa osoby. Ale z nejakého dôvodu my-Cirkev chceme, aby prejav bol u
každého rovnaký. Vidíte to, prúd je rovnaký, ale prejav závisí ako reaguješ na prúd. Ak chceš byť vodičom
prúdu, tak sa musíš naučiť ako ho prenášať bez toho, aby sa na tebe nejako prejavoval. Keď sa za vás modlím
alebo na vás kladiem ruky, moc na vás nepadá, ale prúdi zo mňa. Ak pod tou mocou padneš, mala by zhodiť aj
mňa. Ale musel som sa naučiť ako viesť prúd a prenášať moc, bez toho, že by mala tá moc dopad na mňa. Lebo
by neprinášalo žiadny úžitok, ak by som pri každom položení rúk na niekoho (a ten by spadol), a ja spadol tiež.
Takto by som mohol slúžiť iba 1 človeku za 1 zhromaždenie. To by neprinieslo úžitok nikomu z vás ostatných.
Ale naučil som sa ako ten prúd prenášať a ako tú moc uvoľniť. Čím viac by moc mala dopad na mňa, tým
menej by sa ušlo tomu, na koho kladiem ruky. A my predsa nechceme, aby moc bola rozptýlená, ale chceme
aby BM bola sústredená. Ako lekársky laser. Máme toto svetlo prejavené a zosilnené ako laser, aby vyrezalo tú
rakovinu, odstránilo ten problém. Toto chceme. Nechceme, aby moc bola len rozptýlená a každý by pocítil
zašteklenie. My chceme, aby BM vyradila diabla z hry, aby ťa už neobťažoval. Ale musíš sa naučiť ako ju
prenášať a rozdávať. Amen? Nie skúšať predvádzať akí sme duchovní tým ako reagujeme na BM. Dôležité nie
je to ako reaguje slúžiaci alebo chorý. Dôležité je ako reaguje diabol. Amen? Má to význam len vtedy, ak diabol
reaguje tým, že odíde. Dôležité je ako na BM reaguje rakovina. Nie ako ty alebo ja reagujeme fyzicky. O tomto
je reč, keď hovoríme o sláve.
Dovoľte mi uviesť ďalší príklad. Jn11 - Ježiš je pri hrobe Lazara. Lazar je tam mŕtvy 4 dni a JK sa
objaví pri hrobe. Ľudia tam vedia, že Lazar je mŕtvy. JK to vie. Mária a Marta to vedia. A pribehnú k JK. A
povedali: Pane, ak by si tu bol, Tvoj priateľ Lazar by nezomrel. To je pravda. Povedali pravdivý výrok. Potom
riekli: Ale aj teraz vieme, že Boh vykoná o čokoľvek Ho požiadaš. JK povedal: Nepovedal som vám, že ak
budete veriť, tak uvidíte Božiu slávu? Zostúpil na Lazarov hrob oblak? Videli stopu zlatého prachu od JK k
Lazarovi? Nevideli nič také. Videli ako mŕtvy muž vyšiel z hrobu, obviazaný plátnami pre mŕtvoly. Toto je
Božia sláva! Biblia hovorí, že to Božia sláva vzkriesila JK. Výrok je upevnený, keď je potvrdený ústami 2
svedkov. Tam máme 2 svedkov. JK povedal, že Lazarove vzkriesenie bolo prejavom slávy Božej. Pavol neskôr
písal v liste Rim., že Božia sláva vzkriesila JK. Božia sláva vzkriesila mŕtvych. A predsa, nebol tam mrak ani
iný prejav. Prejavom Božej slávy bolo to, že mŕtvi vstali. Chceš vidieť slávu Božiu? Ver a klaď ruky na chorých
a keď sa zotavia, tak si videl Božiu slávu. Boh udelil človeku slávu. A my tú slávu môžeme rozdávať. Biblia
hovorí aj to, že DS vzkriesil JK z mŕtvych. Takže DS je Sláva Božia. Máte Božiu Slávu prebývajúcu vo vás. Ak
Ho chceš vidieť, tak Ho uvoľňuj. Uvoľni Ho na niekoho. A môžeš to vidieť.
Chceš vidieť Božiu slávu? Bol som na niektorých zhromaždeniach, kde ste mohli počuť anjelskú
hudbu, bol som aj na zhromaždeniach, kde ľudia videli anjelov okolo mňa. Mnohokrát, takmer na každom
zhromaždení kde slúžim, 3-4 ľudia prídu za mnou a povedia "Počas tohto vyučovania, som videl anjela ako
vykročil spoza teba.." .., že stál za mnou a v istom momente keď som kázal, sa naklonil a šepkal mi do ucha.
Nevidím ho, nepotrebujem ho vidieť.. Poznám Emanuela - Boha, ktorý je so mnou. Toto poznám. Ale čo tí
ľudia obvykle vidia, to rýchlo popíšem: Som za kazateľňou a kážem z BS. Asi 3-4 rôzni ľudia, navzájom sa
nepoznajúci, z rôznych častí miestnosti, a je to v presne rovnakom čase, povedia, že vidia ako sa za mnou ukáže
anjel, najprv vzdialený, podíde bližšie za mňa a stojí tam keď kážem. A potom v istej chvíli sa ten anjel nakloní,
zašepká mi do ucha, a vravia "vtedy si obišiel kazateľňu a začal hovoriť niečo ráznejšie, s väčším dôrazom na
niečo, a to bolo vtedy, keď ti ten anjel zašepkal do ucha. Keď ti dal nápad a to ťa zapálilo, a obišiel si kazateľňu
a začak to kázať." Neviem či ste si všimli, ale väčšinou počas týchto zhromaždení som vedľa kazateľne, nie za
ňou. Lebo k vám hovorím slová Ducha roznietené Duchom Božím. Je to oživené pre vás. Lebo vy a ja sme tu
spolu. Nepotreboval som prísť sem a poznať to. Prišiel som sem, aby vy ste to mohli poznať. Takže slová, ktoré
hovorím, nie sú pre mňa, ale pre vás. Vezmi tie slová, ver BS, začni jednať tak, že je to pravda, a ži život, ktorý
vieš že máš žiť. To je tvoje predurčenie. Toto je Božia sláva.
Watchman Nee napísal knižku pred mnohými rokmi, a mala názov Skrytá sila ľudskej duše. Opísal
schopnosť ľudskej duše, ktorú Boh dal človeku na začiatku, a že ľudská duša je tak mocná, a preto ju Boh
nechce odstrániť, ale vykúpiť. Chce ju posvätiť a priviesť späť tam, kde má byť. Ak by som spomenul
čarodejníctvo, tak mnohí ľudia, dokonca aj v Cirkvi, by sa báli. To je smiešne. Čarodejníctvo je z duše. Ak
čítate Galatským, hovorí o skutkoch tela, o ľudských veciach. A spomína čarodejníctvo. Čarodejníctvo je prosto
použitie ľudskej duše na svoje vlastné ciele. V duši, ktorá nebola zasvätená Bohu, v ktorej sa démonické sily
snažia zosilniť to, čo robí. Taká ľudská duša sama alebo s pomocou démonov môže spôsobiť určité prejavy
moci. Preto je dôležité, aby znamenia nasledovali vás, a nie aby ste vy išli za znameniami. Je mi jedno čo sa
deje, mňa to nevyruší. Diabol sa vždy bude snažiť rušiť. Mnohokrát, keď sa démoni snažia prejaviť, len čo
začnú, prikážem im: PRESTAŇ!!! Toto nedovoľujeme! A oni prestávajú. Niektorí ľudia majú radi prejavy
démonov. Tí sú detinskí kresťania. Radi sa pozerajú ako sa niekto zosype na podlahu, lebo im to dáva tému na
všetečné reči. Jediné znamenia a prejavy, ktoré mám rád, je zmena človeka z posadnutého na slobodného, z
chorého na zdravého.
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Dovoľte mi pridať trocha z duchovného boja. Démoni sa budú snažiť ukradnúť zhromaždenie. Boli
chvíle keď som kázal a pri tom sa začal prejavovať človek, ktorý mal démona. A naučil som sa, hneď ako sa
začne prejavovať, neprestanem kázať, prikážem mu: Prestaň!! Vyjdi!! Odíď teraz!! Presne vtedy. Neschádzam
z pódia a nejdem za tým človekom a netrávim 45 minút skúšaním vyslobodiť ho. Takto by som pomohol iba
jednému. Ale ak tomu prikážem prestať, tak sa prejaví BM, a ja môžem pokračovať v tom najdôležitejšom, a
tým je odovzdať vám BS. To je vždy to najdôležitejšie. A diabol vždy bude skúšať odpútať pozornosť ľudí od
BS. Boli ľudia v radoch na službu uzdravovania, ktorí padli pred tým ako som sa k nim dostal. Alebo, keď som
sa dostával k nim, tak padli skôr ako by som sa ich dotkol. Ak sa to stane, neprejdem len okolo, kľaknem si k
nim a položím na nich ruky. Lebo veľakrát je to démon, ktorý chce ostať v tom človeku a skúša mi zabrániť v
položení rúk na dotyčného. Takže, keď sa budem za vás modliť a padnete pred tým ako sa vás dotknem, aj tak
sa vás dotknem. Lebo som zistil čo skúša diabol, poznám jeho taktiku. A nedovolím aby mu to takto prešlo.
Môžem uviesť rôzne príklady situácií keď diabol skúša rôzne veci.
Raz v New Yorku sme mali úvodné vyučovanie. Bol som na pódiu, asi takom ako toto, a bolo na
otvorenom priestranstve a dookola boli stoličky a stoly. A ľudia sedeli na tých stoličkách pri stoloch. Ale bolo
tam veľké otvorené priestranstvo. Rozhodol som sa, že otvorím zhromaždenie. Išiel som sa modliť. A tak som
povedal “modlime sa”, a zavrel som oči. Ako som sa začal modliť, priamo uprostred toho, mal som oči zavreté,
nevedel som, že jedna žena vstala a začala kráčať dopredu. Dokráčala do stredu toho priestranstva. Oči som mal
stále zavreté. Nevedel som, že tam bola a zatiaľčo som sa modlil, začala vrieskať, a nielen vydávať zvuk, ale aj
vyslovovať: "Nenávidím ťa! Nenávidím ťa! Prišiel si týchto ľudí vyslobodiť! Oni sú moji a ja ťa nenávidím!"
Toto sa mi stalo po 1.-krát. Modlil som sa, má byť ticho, malo byť kľudne a duchovne a táto žena začne
vrieskať. Bolo zrejmé, že to bol diabol, a tak som otvoril oči. Vtedy som sa naučil prečo Bibla hovorí: Bdejte a
modlite sa! Aby si sa modlil, na to nemusíš mať oči zavreté. Osobitne keď sa modlíš za ľudí, zoči voči, buď ich
drž za ruky, alebo inak maj oči otvorené. Lebo ak majú démona a ty máš oči zavreté, tak ti vrazia. Spýtaj sa ma
ako to viem... :-) Keď začala vrieskať, to sa mi stalo po 1.-krát, otvoril som si oči a trvá to sekundu, kým si
uvedomíš, čo sa deje. Keďže som si pamätal ako vravela "Nenávidím ťa!", prvé čo mi napadlo keď som ju
videl, bolo "Pani, ja vás ani nepoznám!.. Nemôžete ma nenávidieť pokiaľ ma nepoznáte. Ak ma spoznáte, tak
ma môžete nenávidieť. Ale najprv ma musíte spoznať.." A tak uvažujem a potom som si uvedomil "To je
démon" A tak som zoskočil z pódia a prišiel som k nej. A stala sa úžasná vec. Stála predo mnou, veľmi
nahnevaná, a ako som sa dostal k nej, čím som bol bližšie, tým som bol kľudnejší. A vedel som, že mi nemôže
nič urobiť. A ako som tam stál, len sme na seba pozreli. A po pár sekundách sa začala triasť, klesla na kolená,
potila sa viac ako som kedy videl nejakého človeka sa potiť. Ako keby na ňu niekto lial vodu. Doslova, lial sa z
nej pot. A odrazu som zabudol na toho démona a videl som človeka-ženu. A všetko čo viem povedať bolo, že
som na ňu hľadel s láskou a vedomím, že ona nemá byť takáto. A pamätám sa, zdvihol som 2 prsty a povedal
som veľmi mäkko "V mene Ježiš, prstom Božím, ťa vyslobodzujem." a dotkol som sa jej čela. A okamžite sa
úplne zmenila. V sekunde. Bola úplne vyslobodená. A začala plakať. A chytila sa ma a jej priatelia pribehli,
pomohli sme jej postaviť sa, začala sa pozerať okolo a horovila "Kde som to? Kto ste? Kto sú títo ľudia?" Ani
len nevedela kto sme. Nevedela ako sa tam dostala. A tak som sa opýtal jej známej "Ako sa sem dostala?"
Odpovedala "Včera som jej povedala, že prídem. A kvôli nejakým udalostiam v jej živote, a jej správaniu, som
vedela že ona sem potrebuje prísť. A tak som jej povedala, že sa po ňu zastavím a vyzdvihnem ju. Keď som
prišla do jej domu dnes ráno, bola iná, bolo to horšie. Nehovorila, len sedela, neodpovedala, bolo treba ju sem
voviesť. A potom, kým si sa modlil, všetci sme sa modlili, tak som pocítila, že ona sa hýbe, ale nemohla som ju
zastaviť, a keď prišla dopredu, tak som vedela, že sa niečo stane. A potom začala vrieskať" Takže toto všetko sa
odohralo za pár minút. Ani som len nekázal, len som sa modlil na úvod, a hneď ako odprevadili tú pani späť k
jej stolu, bola úplne slobodná. A povedal som “myslím že je čas na prestávku” - po 3 minútach. Tak som išiel k
svojmu stolu s knihami. Jeden z mojich zaťov kameroval. Prišiel som k nemu a zhovárali sme sa o tom, lebo
sme ešte nič také nezažili. -Nahral si to? -Nie. -Prečo nie? -Modlil si sa a ja som čakal kým sa domodlíš, modlil
som sa s tebou, ešte som nestlačil ten gombík. Tak už vieme, že gombík treba stlačiť pred úplným začiatkom,
lebo nikdy nevieš, čo sa bude diať. A kým som tam stál, podišla jedna iná žena (teda nie táto vyslobodená), a
povedala "Celý život chodím do zhromaždení a videla som ako ľudia vyháňali démonov. Kričali na démona,
bliakali na diabla, kládli na diabla Bibliu, pomazávali ľudí olejom, liali na nich vodu, videla som ako robili
všeličo možné, a trvalo to večnosť kým ľudí vyslobodili. Ešte som nikdy nevidela, ako niekto vyslobodil
človeka tak rýchlo a ľahko a s láskou Božou. Bola som zvedavá či si skutočne od Boha. Ale teraz viem, že si
pravý, lebo si z tej ženy neurobil šou, vyslobodil si ju s láskou Božou." Takto to robil Ježiš. Takto to máme
robiť aj my. Zabudni na šou. Ak si kresťan alebo slúžiaci, Boh ťa neposlal, aby si robil šou, či divadelné
predstavenie. Nie si povolaný, aby si pútal pozornosť na seba. Nechaj nech Ježiš je hviezdou toho
zhromaždenia. Pozornosť ľudí smeruj na Ježiša. A nepredvádzaj sa, len plň svoju úlohu, vyslobodzuj ľudí, a
len ich miluj láskou Božou. A ak to budeš robiť, nakoniec ľudia prestanú hľadieť na teba a budú obdivovať
Ježiša. A hoci budú pozerať na teba, nebudú vidieť teba, budú len vidieť lásku Božiu. Budú len vidieť Ježiša. A
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keď sa ich dotkneš, budú vedieť, že to sa ich dotýka Ježiš. A budú slobodní. A ľudia budú mať zachovanú
dôstojnosť, a nebudú divadlom. Sme povolaní milovať jedni druhých. Vyslobodzovať ľudí. Pomôcť im aby sa
stali takými ako ich Boh stvoril. Ostatné veci nie sú dôležité. Boh sa postará o ostatné. Len kážme Evanjelium a
pomáhajme ľuďom. -Amen? -Amen! Máme ešte 10 minút, dosť na ďalšiu kázeň :) .. -Dáva vám to niečo? Amen!
Hovorili sme o Božej sláve. To, ako sme vyhnali toho démona z tej pani, vzdalo slávu Bohu. V
minulosti som pôsobil v bojových umeniach a v armáde. Venoval som sa boxu UFC, trénoval som ľudí v týchto
veciach a niečo som si všimol. Ľudia sledujú zápas medzi dvomi borcami, a tí zápasia 10, 12, či 15 kôl. A
diváci hovoria "Trvalo to 12 kôl, bol to dobrý zápas, oplatilo sa mi zaplatiť si to, trvalo to do posledného kola.
Bol to dobrý zápas." Ale potom pozeráš zápas. Dvaja borci idú do stredu ringu, zvonec zazvoní, začne plynúť
čas a po 14 sekundách zápas končí. Toto je zápas, o ktorom sa medzi ľuďmi rozpráva. Trochu sa cítia
nespokojní, lebo minuli dosť veľa peňazí a pozerali na zápas len 14 sekúnd, ale predsa sa necítia oklamaní, lebo
povedia, že to bol úžasný zápas. Nebol to len dobrý zápas, bol to skvelý zápas. Lebo v prvom zápase sú borci
tak vyrovnaní, že niktorý nezískal prevahu, muselo to trvať celý vymedzený čas. Ale ten druhý zápas bol
skvelý, lebo jeden borec mal nad druhým takú prevahu talentu, zručnosti a sily, že ho dokázal poraziť rýchlo. A
teraz si to premietnite duchovne. Čo by vzdalo Bohu najviac slávy? Že by si tam musel byť trištvrte hodiny? A
kričať na diabla, aby urobil čo chceš? Pozri, to znamená, že máte vyrovnané sily. Čím dlhšie musíš zápasiť s
diablom, tým vyrovnanejší je pomer síl. Ale ak môžeš vojsť do miestnosti, podísť k človeku v ktorom je
démon, a povedať "Teraz odídeš! Lebo väčší je Ten vo mne ako ty v tomto človeku, v mene Ježiš!" 14 sekúnd.
Zápas ukončený. -Amen? -Amen! Ten prvý zápas, pretláčanie hore-dole, dlho, keď nakoniec vyhráš, to prinesie
slávu tebe, ale keď vyhráš za 14 sekúnd, to prinesie slávu Bohu, lebo to ukáže o koľko veľa silnejší je On ako
bol ten diabol. Zabudnime na slávu pre teba. Prinesme slávu Bohu. Zápas je medzi Bohom a diablom. Len
potrebuješ do toho ísť s Bohom a hovoriť Jeho slová. A Boh povie "Ja sa o to postarám od tohto bodu" A
schmatne toho démona, zdvihne ho a vyhodí ho preč. Žiadne naťahovačky. Je dobojované. -Amen? -Amen!
Takto to robil JK. Keď diabol bol vyhnaný z Neba, myslíte si, že Bohu to trvalo veľmi dlho? Nie! Povedal len
slovo - “Choď!” - a bol preč. Takto prosto. Lebo takto to robil JK. "Opusť toho chlapca", "Vyjdi z neho",
"Mlč", "Stíchni" Takto jednoduché. Nie dlhé, ani úmorné. To On žije v tebe. To On hovorí cez teba. To Jeho
sila sa prejavuje cez teba. Chceš Božiu slávu? Tak vzdávaj slávu Bohu. A uvidíš Božiu slávu. -Amen?
Biblia hovorí, že nevieme akí budeme, keď bude dielo na nás zavŕšené. A potom, to čo robí Boh,
závisí na Ňom. Biblia hovorí, že skryté veci patria Bohu, ale zjavené patria ľuďom. Aby vec, ktorú nevieme,
ostala skrytá a nie dôležitá pre nás dnes. Dôležité je, aby sme kráčali v zjavených veciach. Takže sa
nezapodievam tým, čo bude potom. Zaoberám sa tým ako Biblia učí, že máme žiť každodenne. Lebo ak žijem
takto, tak budem pripravený pre to čo príde. Ale ak miniem všetok čas pátraním čo príde, a ak nežijem ako ma
učí táto Kniha, tak nebudem schopný prijať to ani žiť v tom, čo má prísť. Dôverujem Bohu. Viem, že Boh Neba
i Zeme urobí to, čo je správne. Netrápim sa tým, čím sa zdá, že sa trápi množstvo ľudí. Zdá sa mi, že veľa
kresťanov si myslí, že je nevyhnutné poznať každý aspekt posledných čias. A vždy sa pokúšajú vypátrať aká je
moja pozícia voči tomu. A jediný dôvod prečo to chcú vedieť je, aby ak súhlasím mohli prijať aj iné veci, ktoré
rozprávam, ale ak zistia, že to nevidíme zhodne, tak zamietnu aj všetko ostatné čo hovorím. A pritom voči
každému z tých stanovísk sa dá dobre protiargumentovať. Takže do tohto sa nevkladám. Mám nejaké body
viery ohľadne posledných čias? Áno. Ale to ma teraz netrápi. A čomukoľvek verím, v určitom čase zistím, či
správne alebo nie. Ale či už správne alebo nie, to neurčuje ako žiť tu a teraz. Jednu vec viem, nezávisle na tom
ako budú vyzerať posledné časy. Žiť v nich pre Boha si bude vyžadovať vieru. Tak sa zameriavam vyučovať
ľudí vieru. Vieru v Boha a podriaďovanie sa Jeho vôli. Aby posledné časy prebehli tak ako On chce, aby sa so
mnou stalo to, čo chce On. Takže ľudia sa ma vždy pýtajú, čomu verím. Verím že čokoľvek sa bude diať, ja
budem s Bohom. Len na tom záleží. -Amen? -Amen! Takže toto je základom môjho vyučovania. Keď hovoríme
o nádeji slávy, už sme boli zmenení od slávy k sláve. Boli sme ovenčení Božou slávou, a tak sme do určitej
miery boli oslávení. A tak ma netrápi budúca sláva. Pokiaľ chodím s Bohom, tak je zaručená.
Na nádej slávy sa dá pozrieť ešte z iného uhla. Veľakrát keď BS hovorí o sláve, tak vraví, že uvidíme
Syna Človeka vracať sa v Jeho sláve. Vieme, že je posadený v sláve. Mnohokrát sa o BK hovorí v spojitosti so
slávou. Hovoríme, že Nebo je sláva, a že vojdeme do slávy. Veľakrát o zosnulých hovoríme, že odišli do slávy
a myslíme tým Nebo. To je teda ďalší aspekt tohto pojmu. Ak sláva zodpovedá Nebu, tak Kristus vo vás je
nádejou Neba. Z jednej strany by som mohol povedať: Kristus je vo mne a preto mám nádej, že budem na Nebi.
Takže Kristus vo mne by bol mojou nádejou Neba alebo slávy.
Ale je ešte ďalší uhol. Že by sa dalo povedať: Kristus vo vás je nádejou slávy, teda Kristus vo vás je
nádejou Neba, teda Nebo - NK má nádej vo vás. Má nádej, že zvládnete tento život a tá nádej vychádza z faktu,
že Kristus je vo vás.
Počul som všetky tieto stanoviská. Povedal by som, že všetky sú pravdivé. Nemusí to byť len tak či len
onak. Môže to byť spektrum pravdy. Domnievam sa, že mnohí z vás sú teraz inde ako boli na začiatku. Mnohí z
Strana 49 z 93

kurz Nový človek
Curry Blake, Kyjev, 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vás tu teraz veria v uzdravovanie, veria že Boh môže robiť zázraky, a predsa v deň, keď si bol spasený, si
tomuto neveril. Možno ťa aj vyučovali, že to nemôže byť pravda. Možno ťa učili, že uzdravovanie pominulo. Si
znovuzrodený, spasený, JK je v tebe, ty si v Ňom, večnosť s Bohom máš zaistenú, takže bol si riadny kresťan,
ale potom si rástol. Rástol si a tak Boh vzrástol v tvojich očiach. A uvedomíš si, uzdravovanie nepominulo,
uzdravovanie je stále reálne, Boh stále uzdravuje. Ale možno ťa učili, že On to robí len keď chce a že nie vždy
to chce, a ty nikdy nevieš či to On chce alebo nie. Tak si dorástol to toho bodu. A potom si možno počul, že
Boh reaguje na vieru, a že ak máš vieru, tak ťa Boh môže uzdraviť, tak si porástol. Celou tou cestou si bol
kresťan. Ale rástol si ako kresťan. Vidíte, kresťanstvo je spektrum. Každý z vás začal v rôznej časti toho
spektra. Niektorí z vás boli vychovaní v rodinách, ktoré verili v zázraky a chodili ste do zboru, ktorý vyučoval
zázraky a že Boh je Lekár a v momente spasenia si už vedel, že Boh je Lekár, veril si, že je Bohom zázrakov,
tak si vošiel do kresťanstva ako spektra v jeho určitej časti. Takže môžeš si nájsť v ktorej časti spektra
kresťanstva si. Ale podľa Biblie konečným výsledkom kresťanstva je, že máš vyrásť, aby si vyzeral ako Ježiš.
Môžete to čítať v Biblii. Je to v Ef4. Už sme vám to čítali. Píše sa to jasne, že máme rásť v Krista. Vo všetkom.
Tiež sme videli v Rim8, že máme byť sformovaní na obraz Krista. To znamená, že máme by znova
vytvarovaní, aby sme vyzerali ako Ježiš. Je nám povedané, že máme byť synmi Božími. Plne prejavení synovia.
To znamená úplne vyzerať ako Ježiš. A píše sa tam, že máme rásť aby to tak bolo. Ale pritom je napísané, že
my už teraz sme synovia Boží. A tak teraz sme synovia na spektre. Ako synovia, sme na spektre synovstva.
Synom sa stávaš v momente znovuzrodenia, spasenia, rozhodnutia byť kresťanom. Ako rastieš, budeš viac
vyzerať ako syn, a poňatie o tom môžeš nabrať takto. V deň znovuzrodenia vieš, že si znovuzrodený, vieš že si
syn, Božie dieťa. A predsa tvoj život navonok nemusí až tak vyzerať. Si skutočne syn, ale ľudia okolo teba to
možno nevidia. Takže by povedali "Nevidím badateľný rozdiel". Čím horším človekom si bol pred spasením,
tým výraznejší rozdiel by malo byť vidno hneď. Ak si bol zlodej, ak si bol lupič, ak si bol opilec, ak si bol
agresívny a násilný, tak od momentu spasenia by mala nastať výrazná zmena. Ale povedzme, že si vyrastal v
Cirkvi, a tým nechcem povedať, že v Cirkvi niet opilcov či zlodejov.., ale povedzme že si bol slušným
morálnym človekom. Nekradol si, nebol si pijan, bol si čestný vo svojom podnikaní, slušný človek. Ale vnútri
si bol stále mŕtvy. Keď nadobudneš spasenie, tak to si ľudia nevšimnú ako zmenu. Ale zmena tam aj tak je.
Takže na tom spektre rôznych detí Božích každý začína inde. Teda to, že si syn, je zvonka vidno rôzne.
Mám 1 syna a 3 dcéry. Moja najstaršia dcéra zosnula keď mala 3 roky, moje ďalšie 3 dcéry a syn sú
všetci dospelí a majú rodiny s deťmi. Môj syn je dospelý muž. Bol mojim synom od počatia a narodenia. Takže
bol mojim synom, a pritom potreboval rásť, ale nepotreboval rásť na to, aby bol mojim synom. Ale čím viac
rástol, tým viac vyzeral ako môj syn. Amen? A čím viac rástol, tým viac som počul ako ľudia vraveli "Tvoj syn
robí veci tak ako ty". To preto, lebo bol pri mne viac, dlhšie. A čím dlhšie si s niekým, tým viac jednáš ako on.
Takže môj syn bol vždy synom. Ale bol najprv dieťaťom, a keď vyrástol, stal sa mojim dospelým synom. Ako
rýchlo porastieš duchovne, to záleží predovšetkým na tebe. Vidíte, toto nie je rovnaké v duchu ako v tele. Ale
koľkí viete, že len tým, že niekomu pribudnú roky, to ešte nemusí znamenať, že aj dozrel. Amen? Obvykle
človek vyrastie a dozreje najviac vtedy, keď začne mať svoje vlastné deti. Pre niektorých je to po 1.-krát čo
naozaj zažijú zodpovednosť. Duchovne, mnohí ľudia chcú rásť veľmi rýchlo, tak študujú Bibliu, a študujú, a
študujú, čo je vždy dobre. Ale rast nezodpovedá tomu čo vieš. Ako si duchovne zrelý, je poznať podľa toho,
koľko skutočnej zodpovednosti príjmeš a unesieš bez ujmy. Dieťa nechce žiadnu zodpovednosť. Bábätko nemá
žiadnu zodpovednosť, a je úplne závislé na iných. Môžeš ho nechať niekde a keď sa vrátiš, stále tam bude. Lebo
sa nevie ani odplaziť. Je úplne závislé na tebe. Kŕmiš ho, obliekaš ho, meníš mu plienky, robíš preň všetko.
Potom začne rásť. Dozrievaním začína robiť veci samo. Začne skúšať sa kŕmiť samo. A potom narobí
neporiadok. Ale si nadšený, lebo to skúša. A začne sa kŕmiť samo, a hoci je to neporiadok, tak to upraceš a si
stále z neho šťastný a hrdý naň. Ako rastie, začne loziť. A si nadšený, že lozí. Až kým si neuvedomíš, že už ho
nemôžeš nechať samé a nájsť ho na rovnakom mieste. Keď lozí, začína mať okolo toho problémy. A predsa si
nadšený keď lozí. Potom skúša chodiť. A ten prvý krok si chceš nahrať na video a poslať všetkým príbuzným, a
baviť sa o tom, ako urobilo svoj prvý krok. Si taký nadšený z toho, že začína skúšať chodiť. A urobí krok a
spadne. A nehneváš sa, že spadlo. Lebo si taký nadšený z toho prvého kroku. Lebo pre teba ten prvý krok
znamená, že dieťa sa rozvíja. Teda rastie a skúša. Tak prečo, keď vieme, že to platí vo fyzickom svete, tak v
duchovnom to berieme inak? Ak niekto vykročí a potom padne na tvár (modlí sa za niekoho ale nič sa nestane,
skúša kráčať s Bohom ale urobí chybu), tak namiesto nadšenia z ich skúšania, rozoberáme ich zlyhanie, ako
padli rovno na tvár, ako to nefungovalo... Nemali by sme byť takí. Mali by sme byť z nich nadšení: "Skúšaj!",
"Urobil si krok!", "Kráčaj ďalej!" Možno si rodič a tvoje dieťa rastie ďalej. A monžo už prišiel čas na bicykel.
Možno má pomocné kolieska. A skúšaš ho naučiť správne krútiť pedálmi. Ale vieš, že ešte stále nejazdí na
bicykli. Lebo ešte má pomocné kolieska. Ale keď dáš dole tie kolieska, to je deň nadšenia. Ideš za ním a začneš
bežať a tlačiť, koučuješ ho: "Krúť pedálmi!", "Krúť rýchlejšie!", "Krúť rýchlejšie!", "Musíš udržať
zotrvačnosť!", "Čím rýchlejšie ideš, tým ľahšie sa ti bude riadiť!", "Ak príliš spomalíš, tak spadneš!", "Hlavná
je rýchlosť! Jazdi dosť rýchlo!" A ty utekáš a strácaš dych a ono je nadšené a ty povieš "Pustím ťa" a ono kričí
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"Nie, nie!" a ty tlačíš ďalej, a na ďalší krát sa pripravíš, že ho pustíš a nepovieš nič, len ho pustíš a ono ide samo
ďalej. Až napokon sa otočí aby sa na teba pozrelo a keď vidí, že ťa tam niet, odrazu strhne kormidlo a zabudne
krútiť pedálmi a nakoniec havaruje a spadne. Odrie si kolienko. A ty k nemu pribehneš a si nadšený. Si naň taký
hrdý, hoci si aj odrelo kolená. Možno aj plače ale obaja ste nadšení, lebo to zvládlo samo. Takíto máme byť aj
ako duchovní rodičia. Povzbudzovať. A ak havarujú a odrú si kolená, tak čo im povieš? "Ejha, už v živote
nesadni na ten bicykel! Nevieš to! Je to jasné, veď si havaroval!" - samozrejme že nie! Čo im povieš? "Poďme
znova! Máš na to! Aha ako ďaleko si došiel! Sadni si naspäť na ten bicykel, viem že máš oškreté kolená, ale
musíš naň sadnúť zas, nesmieš sa ho báť, lebo nakoniec ten bicykel ti prinesie slobodu. Budeš sa z neho tešiť."
Bude na ňom jazdiť, a príde čas, keď dá ruky dole z riadítok a povie s rukami vo vzduchu "Pozri na mňa!
Jazdím bez rúk!" A ty povieš "Tak už vieš jazdiť na bicykli!" Takýto máme byť ako kresťania. Povzbudzuj ich:
"Viem, že ostatný za ktorého si sa modlil, ten zomrel, viem, že sa nezotavil, ALE Biblia aj tak platí! Musíš sa
modliť za ďalšieho. Musíš to urobiť rýchlo. Lebo čím dlhšie čakáš, tým viac pochybuješ. Nasadni späť na
bicykel. Vráť sa k modleniu za ľudí". A potom sa prizeráš a keď sa vrátia, tak nakoniec povedia "Práve som sa
modlil za jedného a bol uzdravený a bolesť hlavy odišla!" A budú tak nadšení z uzdravenia hlavy od bolesti. A
musíš byť tiež taký nadšený a povzbudiť ich "Ak dokážeš poraziť bolesť hlavy, tak dokážeš poraziť reumu, lebo
to si neurobil ty, ale Boh v tebe!" A potom sa jedného dňa vrátia k tebe a namiesto rečí "Uzdravil som
rakovinu!", namiesto hovorenia "Uzdravil som človeka, ktorý mal rakovinu!", len prídu a povedia "Sláva Bohu,
hádaj čo sa stalo, Boh uzdravil toho muža s rakovinou, keď som naňho zložil ruky, Boh ho uzdravil!" Čo je
toto? To je keď nakoniec povedia "Dokážem jazdiť na bicykli bez rúk!" A ty si uvedomíš, že to Boh, ktorý je v
tebe, to zavŕšil, a že to nebolo tvoje vedenie. Aj ty sám vieš jazdiť bez rúk. Môžeš hovoriť k človeku a povedať
"Buď uzdravený" lebo vieš, že to Boh pôsobí cez teba. Môžeš sedieť a jesť a dotknúť sa niekoho ruky a vôbec
nič nepovedať a ten človek bude uzdravený. Lebo si uvedomíš, že to robí nie tvoja veľká modlitba, ale robí to
tvoj veľký Boh. A Boh narastie (v tvojich očiach..).
Viete, že Mk16 nehovorí, že sa budete modliť a ľudia sa zotavia? Amen? Píše, že budete klásť ruky.
Nehovorí sa tam nič o modlitbe. Ľudia vravia -Ako sa mám modliť za toto? -Nemusíš sa. Pýtali sa ma -Ako sa
mám modliť ohľadne hentej choroby? -No dobre, Biblia nehovorí, že sa musíš modliť. Hovorí, že budeš klásť
ruky, tak len sa chorého dotkni a Boh ho uzdraví. Nevraví, že tvoje modlitby uzdravujú, hovorí, že budeš klásť
ruky a chorí sa zotavia. Takže nie je to o tom, čo sa modlíš, ale Kto žije v tebe, Koho uvoľníš dotykom. Každý
chce vedieť ako sa modliť. Ak sa má nastoliť Biblická otázka, tak "Ako klásť ruky na chorých?" OK? Dovoľte
mi ju zodpovedať teraz. Zdvihni ruky pred seba, pritiahni ich k sebe ohnutím v lakťoch, predstav si pred sebou
človeka, natoč dlaň k chorému, načiahni sa, a keď sa ho dotkneš, tak povedz "V mene Ježiš" a vezmi svoju ruku
späť. A teraz už vieš ako na to. Amen? Je to takto prosté. Veriaci kladú ruky na chorých. Nie že "veriaci sa
modlia dlhé modlitby". A teraz sa opýtaš -A čo mám robiť s druhou rukou? -Zavri dlaň, vystri ukazovák a
ukazuj na Neho: "To On to urobil!" :-) Amen? Také ľahké to je!
Teraz poďme späť do Biblie. Pozrite sa na verš Kol.1:28. Dva dni sme kázali na verš 27. Uvidíme ako
prejdeme cez verš 28. Pavol práve povedal, že to tajomstvo je Kristus vo vás. Potom hovorí "ktorého kážeme".
Koho kázal Pavol? On kázal Ježiša. Jeho kážeme aj my. Ja nekážem Johna Lakea. Nie John Lake visel na kríži
za mňa. Ani Smith Wigglesworth to nebol. Ja nekážem ich. Uvádzam ich svedectvá, lebo vedeli ako veriť
Bohu, že dodrží Jeho Slovo. Takže nasledujem vieru týchto ľudí. Ale nekážem ich. Ja kážem Ježiša. Nekážem
pomazanie, nekážem obdarenie. Kážem Ježiša. Ježiša Krista. Krista vo mne, nádej slávy. To je Ten, ktorého
kážeme. Všimnite si, čo hovorí Pavol. Káže Krista ale teraz si všimnite čo hovorí ďalej. Jeho kázanie aj
varovalo každého a vyučovalo každého v každej múdrosti. Varoval ľudí, vyučoval ľudí. Prečo? Verš 28 "aby
sme každého človeka (nie zopár výnimočných, ale každého muža a ženu) predviedli pred Boha ako
dokonalého, zrelého, dorasteného v Kristovi." Čo tu hovorí? Naše vyučovanie by malo byť s varovaním
"Vyhýbajte sa tomuto...", "Robte to takto..", "Vedzte toto..", "Vyvarujte sa tohoto.." A keď to robíme, tak ľudia,
ktorí nás počujú, rastú k dokonalosti, zrelosti, úplnému vyučeniu v Kristovi. Nie v tebe. Pozrite, neprišiel som
sem pridávať nič k vám. Prišiel som vám odhaliť, čo už máte.
Dovoľte mi znova vysvetliť zrelosť. Mám 7 vnúčat. Každé z nich, keď sa narodilo, priniesli mi ho do
priestoru na pozeranie a mohol som si ho pozrieť. A každý starý rodič najprv pozrie na bábo a všetko spočíta.
Uistia sa, že má všetko: 2 uši, 2 ruky, všetky pršteky, všetko tam je. Keď to vidíš, tak si pomyslíš, ach, je celé,
je dokonalé. A hľadíš na bábo. Ale je to bábo, nevie chodiť, ani hovoriť, ani jesť. Takže hoci má všetko čo má
mať, ešte nevyrástlo. A si užasnutý, keď si po 1.-krát všimne svoju ruku. 1.-krát si zdvihne ruku a pozerá sa na
ňu. Si nadšený, lebo vieš, že rozmýšľa, a všimlo si to, čo už má od začiatku. A potom, prvé čo s ňou chce robiť,
je strčiť si ju do úst. Z nejakého dôvodu je to prvé, čo chce robiť so všetkým, čo objaví. Preto chcete mať všetko
hore, lebo ak je to na dlážke, tak to skončí v jeho ústach. A musíš ho začať učiť "Toto nepatrí do tvoich úst, to
patrí na dlážku" Potom začne chodiť. Objaví si nohy a začne sa učiť ako položiť jednu dopredu. A znova, si
nadšený. Prečo by si mal byť nadšený? Nie je to prirodzené? Nie je to normálne? Toto nie je výnimočné, keď sa
učí chodiť. Je to normálne. A predsa to považujeme za výnimočné. Tajomstvo je v tom, že len zopár ľudí si
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myslí, že je to výnimočné. Vaši priatelia si nemyslia, že keď vaše dieťa chodí tak je to výnimočné. Oni si
myslia "Nie je to normálne?" Je iba 6-8 ľudí, ktorým na tom tak záleží: obaja rodičia a ich rodičia. To sú asi tak
všetci. Nikomu inému to žily netrhá. Pre ostatných je to normálne. Ale pointa je, že bábo sa začína učiť
používať to, čo má. Ako rastie, už mu nepribudne ďalšia ruka. Narodilo sa s 2 rukami. Rásť neznamená, že
narastú ešte dve. Rast znamená, že sa učí používať tie dve ruky, s ktorými sa narodilo.
A teraz poďme do duchovnej sféry. Musíte si uvedomiť, že duchovný rast nie je o tom, že ti niekto
naloží nejaké nové pomazanie. Niečo nové. Rast je učenie sa používať to, s čím si bol znovuzrodený. Bol si
znovuzrodený s menom Ježiš. A keď rastieš, tak sa učíš ako veriť v toto meno, ako vyslovovať toto meno, ako
zaobchádzať s týmto menom. Keď si sa narodil znova, bolo to Duchom Božím. Rast znamená, že sa učíš ako
uvoľňovať BD, ako využívať to, s čím si bol znovuzrodený. Toto je duchovný rast. Je to prirodzené pre tvojho
vedúceho, ktorý ťa vyučuje a trénuje. Bude z toho taký nadšený ako ty. Ale iným to žily netrhá. Väčšina z nich
ani neverí, že sa to naozaj deje. Ale ty a tvoji duchovní rodičia ste nadšení, lebo viete, že ty rastieš. A začnú ti
rozprávať o veciach, ktoré zažili. A povedia “Budem čakať kým nezažiješ toto.., Len počkaj ako ťa Boh použije
na vykonanie tamtoho..”. Vtedy sa to stáva úžasným. Keď sa prizeráš ako Boh mení životy. A keď rastieš, tak
sa naučíš používať svoje ruky, ktoré ti Boh dal, na uzdravovanie chorých. Naučíš sa ako objaviť svoje nohy,
ktoré ti dal Boh, a vykročiť s týmto Evanjeliom a kázať ho. Učíš sa ako používať svoje ústa. Učíš sa hovoriť,
aby si sa naučil kázať Evanjelium. Učíš sa myslieť s mysľou Kristovou, s ktorou si sa znovuzrodil. A teraz tvoja
duša a myseľ boli obnovené, aby si mohol myslieť mysľou Kristovou. A už vieš aká je Božia vôľa. Už nehádaš.
Môžeš vojsť do situácie, keď sú ľudia zmätení a teraz duchovne rastieš a dokážeš nabehnúť a povedať "Nuž,
toto je problém, a toto je Božia vôľa, takže v mene Ježiš to bude takto..." Toto je rast. A takto rastieš. Učíš sa
používať to, s čím si bol narodený znova.
Milovaní, mojou túžbou pre vás ako Telo Kristovo je, aby ste neboli opíjaní rožkom, aby ste neboli
manipulovaní, ale aby ste sa učili kráčať v prostote Evanjelia, aby vás nezneužívali niekedy falošní bratia,
ktorým viac ide o peniaze či postavenie, ako o blaho vašich duší. Chcem aby ste poznali spoločenstvo, ktoré
máte s Bohom. Že všetko, čo vám Boh dáva, to vám dáva zdarma, že si to nemôžete od Boha nijako kúpiť. Že
nám daroval Jeho Ducha. Aby sme vedeli, čo nám daroval. Nie že si to musíme od Neho kupovať. Rozumejte
tomuto: Čo vám Boh dáva, to máte zdarma. Nemôžete si to kúpiť. Ale dovoľte mi povedať vám toto. Hoci to,
čo máte, vám bolo darované, ak kráčaš v tom, čo Ti On daroval, bude ťa to niečo stáť: čas, zasvätenie,
rozhodovanie sa v prospech iných a nie seba. Je nám povedané, že máme kráčať vo viere Abrahámovej.
Dovoľte mi uviesť jeden z najväčších príkladov viery Abrahámovej. Učil som sa to osobne od Dr. Lestera
Sumralla. Povedal: Väčšina ľudí vidí hlavne to, keď Abrahám išiel obetovať Izáka, a to bola veľká časť viery.
Lester však povedal “Ale nie je to viera vo veľké veci, je to viera v malé veci, je to keď kráčaš vo viere pred
Bohom každý deň”. Povedal “Pozri na Abraháma a Lóta. Keď Abrahám išiel do okolia Sodomy a Gomory
vyviesť odtiaľ Lóta zo zajatia, zachránil ho, vyšli odtiaľ spolu, a obom sa darilo. Lótovi sa darilo kvôli Božej
priazni voči Abrahámovi”. Toto treba, aby ste si pamätali. Keď sa ti začne dariť duchovne, keď Božiu priazeň a
Jeho požehnanie začína byť vidno na tebe, nemysli si, že si to vydobyl vlastnou silou. Pamätaj na tých, ktorí ti
pomáhali sa tam dostať, pamätaj na tých, čo na teba dohliadali, ktorí ťa vyučovali a trénovali, ktorí ťa kŕmili,
ktorí sa za teba modlili, ktorí do teba investovali svoje životy. Nezabúdaj na nich a nemysli si, že si to zvládol
všetko sám. Investovalli do teba svoje životy. Keď si začneš myslieť, že si to všetko dosiahol sám, začínaš si o
sebe myslieť viac ako si. A musíš si pamätať, že u Abraháma a Lóta bol čas, že sa im tak darilo, ich ovce a
dobytok sa tak rozmnožili, že ich tá zem nemohla všetkých uživiť, a to je veľké požehnanie od Boha. A Lót
prišiel k Abrahámovi a povedal: Je čas, aby sme sa rozišli. A bol tam dobrý chotár a druhý menej dobrý.
Všimnite si ako Abrahám jednal, povedal Lótovi "Ak ty pôjdeš doľava, tak ja pôjdem doprava, a ak ty chceš
ísť doprava, tak ja pôjdem doľava, tak sa rozhodni kam chceš ísť, vyber si ty, a kamkoľvek pôjdeš, ja pôjdem
tou druhou cestou." Toto ma učil Dr. Sumrall, povedal: "Toto ukázalo Abrahámovu vieru, lebo Lót hľadal
dobrý chotár a vzal si ho, lebo pozrel a videl, že bol dobrý, a Abrahám povedal “Dobre”, lebo Abrahám vedel,
že Boh je jeho Zaopatriteľ, on si nepotreboval brať dobrý chotár, mohol si vziať horší chotár, lebo vedel, že
kamkoľvek pôjde, tam ho Boh požehná a z horšieho chotára sa stane dobrý. Lót si vzal dobrý chotár, lebo
nevedel, že Boh požehná ktorúkoľvek cestu, ktorou pôjde." Viera vie: Boh ťa požehná kamkoľvek pôjdeš, k
čomukoľvek priložíš svoju ruku, lebo Boh je za teba, a On je s tebou. Viera chodí s Bohom deň čo deň, a viera
súhlasí, že ten druhý dostane najlepšiu časť toho čo sa delí. Viera nechá, aby si ten druhý vzal to lepšie, lebo
viera vie, že hoci tento chotár vyzerá horšie, nič tam nerastie, ale ak si ho vyberiem, tak vydá olej, a bude hoden
viac ako ten dobrý trávnatý chotár. Lebo Boh môže uchopiť akúkoľvek situáciu a obrátiť ju na dobré pre tých,
ktorí Ho poznajú. Boh je na tvojej strane. Nemysli si, že si dostal to najhoršie. Môže to tak vyzerať, ale ak si
udržíš svoju vieru v Boha, otočí sa to. A potom budete požehnaní obaja. Ten, čo dostal lepšiu časť na začiatku,
ale tebe pripadne lepšia časť na konci, ak to nevzdáš pred tým ako príde ten záver, ak vytrváš a budeš
pokračovať, ďalej veriť Bohu, ak si udržíš napredujúcu vieru, a dôveruješ Bohu. -Amen? -Amen!
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Teraz máme ešte 5 minút, dobre, chcem sa vrátiť k slovu o dokonalosti, verš Kol.1:28. Dokonalý
neznamená, že nerobíš chyby, znamená to, že si zrelý. Nazrite so mnou v rýchlosti do Ef4:12 "aby pripravovali,
zdokonaľovali, privádzali k zrelosti svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela" Všimnite si, že
služobnosti sú na to, aby vás vyzbrojili, a vycvičili. Keď sa pozriete na Flp4:19, tam Pavol hovorí k zboru vo
Filippách "ale môj Boh naplní každú vašu potrebu". Pozrime sa v rýchlosti na niektoré z tých slov. Môj Boh
naplní vašu potrebu. Takže musíš mať potrebu. A ak máš potrebu, Boh ju naplní. Uveďme príklad. Máš
potrebu moci na uzdravovanie chorých, kriesenie mŕtvych. Máš potrebu moci. Čo hovorí Biblia? Môj Boh
naplní vašu potrebu. Potrebujete moc? Môj Boh naplní vašu potrebu. Takže ak potrebujete moc, môj Boh vám
dodá moc, ktorú potrebujete. Pozrime sa čo to znamená. Napr. na ceste vznikne výtlk a ten treba zaplniť, takže
samospráva to má opraviť, aby cesta bola hladká. Takže potreba je, aby výmoľ bol zaplnený. Ty potrebuješ
moc, a tak Božia samospráva - Kráľovstvo, vyplní ten výmoľ tvojej potreby. Potrebuješ moc? On naplní túto
potrebu mocou. A potom máš moc. Ale musíš sa naučiť ako ju využívať. Boh vám dáva čo potrebujete. Ale
pätoro služobností ťa má vycvičiť, ako používať to, čo už máš. Takže Boh ti dáva to, čo potrebuješ. A
služobnosť ťa má naučiť ako to používať. Služba ti má pomôcť v raste. A aby si sa naučil ako používať to, čo ti
Boh daroval. Na to sme tu. Na to, aby ste boli vystrojení, treba aby ste sa cvičili, nestačí len počúvať
vyučovanie. Vyučovanie nie je výcvik. Výcvik je učeníctvo. My môžeme vyučovať, ale dokiaľ to nerobíš, tak
to nevieš. Len vieš o tom. Napríklad, možno si čítal knihu o slávnom človeku, čítal si celý príbeh jeho života,
niekto kto ho poznal, alebo možno on sám, to musel napísať. Keď čítaš tú knihu, tak vieš o tom človeku. Ale
nepoznáš ho. Poznáš ho len ak si sa s ním zoznámil a strávil s ním čas, takže vieš ako zmýšľa, akú má povahu,
temperament, postoje, ako sa správa k ľuďom... Amen? Toto nevieš dokiaľ sa s ním nestretneš, takže môžeš
vedieť o ňom z čítania, ale poznať ho môžeš len ak sa s ním zoznámiš a niečo spolu prežijete. A tu je problém v
Cirkvi. Máme veľa ľudí, ktorí vedia veľa o Bohu, lebo čítali celý Jeho životopis, ale nestretli sa s Ním osobne a
nežili s Ním. Ale myslia si, že Ho poznajú, lebo vedia o Ňom. Ale vedieť o Ňom ešte neznamená poznať Ho.
Na to Ho treba najprv spoznať. To je znovuzrodenie. A potom treba s Ním žiť, čo znamená, že robíš to, čo Jeho
Kniha hovorí, lebo toto robí On. A keď s Ním kráčaš, tak spoznávaš čo On robí, a čím viac robíš to čo On a
kráčaš s Ním, tým viac Ho poznáš. Toto je problém v Cirkvi. My sluhovia Evanjelia sme tu na to, aby sme
posunuli ľudí od znalostí o Bohu, od len čítania o Ňom, k osobnému zoznámeniu sa s Ním a spoznaniu Jeho
ciest. Takže Ho musíme predstaviť a vycvičiť ľudí, aby s Ním kráčali, a musíme byť pred nimi príkladom Jeho
povahy a charakteru. Na to sme tu. Amen? A duchovný rast znamená preberanie a zvládanie väčšej
zodpovednosti bez ujmy. A zodpovednosť je vždy za ľudí. To je naša úloha. Máš sa starať o svojho brata. Máš
mu priniesť uzdravenie. Máš mať za neho vieru. Máš mať vieru na ich nasýtenie, odiatie, vyučenie,
predstavenie ich Ježišovi a ukázanie im ako kráčať po boku Ježiša. Toto sa nazýva učeníctvo. Toto máme robiť.
-Amen? -Amen! - Boh vám žehnaj!
1Kor4. Najprv sa o niečo podelím, dúfam že to zbehne rýchlo, a potom pôjdeme ďalej. 1Kor4:1 "A tak
nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev.", v.14 "Toto vám
nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti." v.15 "Veď keby ste
mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi
Kristovi skrze Evanjelium." v.16 "Prosím vás teda, nasledujte môj príklad." Veľký apoštol Pavol píše zboru,
ktorý zrodil. Nejde o budovu, ale o skupinu ľudí. A ako im písal, tak ich napopínal, aby s ním zostávali v
Evanjeliu. Aby sa nedali vykývať. Pozrite na v.17 "Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné
dieťa v Pánovi." Pozrite sa na zámer pre Timoteja - "On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi"
Timotej nebol poslaný priniesť im nejaké nové učenie. Mal im pripomenúť ako Pavol robil veci. Pripomenúť im
Pavlove vyučovania. Ale všimnite si, tu ešte nepovedal vyučovania. Mal im pripomenúť jeho spôsoby. A chcel
aby si pamätali ako robil veci, ako jednal, aký mal charakter, povahu. Ako žil svoj život. Potom hovorí "ako
učím všade v každej cirkvi". Všimnite si, že vraví v zmysle: Dávam vám Timoteja, ktorý vám pripomenie ako
robím veci, čomu verím, čo učím, a to je rovnaké ako učím vo všetkých zboroch všade. Vypichujem to tu
zámerne. Chcem, aby ste si uvedomili, že Evanjelium je rovnaké všade. Je mi jedno akí démoni sú okolo,
pravda je pravda. Pavol povedal: Vyučujem rovnako všade v každom zbore. Nemal osobitné posolstvo pre
každý zbor. Ak sa pozrieme na listy a Zjavenie, Ježiš mal určité veci pre rôzne zbory, ale všetky boli na riešenie
ich problémov. Pavol robil všade presne rovnakú vec. A hoci niektoré problémy sa môžu javiť ako rôzne, sú v
skutočnosti všetky rovnaké. Pavol písal Korintskému zboru v zmysle “toto ste pokazili, robíte toto a nemali by
ste to robiť..”. A čokoľvek mal riešiť v každom zbore, každý špecifický problém riešil, ale potom vravel v
zmysle “Takto zabránite aby sa to dialo - vedzte kým ste v Kristovi. Kristus vo vás. Vedzte, čo pre vás Boh
urobil. Buďte synmi a dcérami Božími akými máte byť.” Nedával niktorému z nich žiadne tajné zjavenie.
Povedal rovnakú vec každému zboru: “Už nežijete vy, ale Kristus. Oblečte si nového človeka. Vyzlečte starého
človeka. Žite podľa týchto vyučovaní.” Toto hovoril všade každému. A teraz toto hovorím ja vám, lebo chcem,
aby ste si uvedomili - všade kam idem, hovorím jedno a to isté posolstvo. Hoci aj má rôzne body v rôzny čas.
Môžeme k tomu pristupovať dvomi spôsobmi. Dnes ráno som vám uviedol niektoré špecifiká uzdravovania. Ja
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som o tom nevedel, ale včera k nám prišlo niekoľko otázok. Boli v ruštine, takže som ich nevedel čítať.
Preložili nám ich a dali mi ich. Nedostal som sa k ich prečítaniu skôr ako cez ostatnú prestávku, a väčšinou ste
chceli špecifické informácie o uzdravovaní. A to som vlastne zodpovedal dnes ráno pred tým ako som si tie
otázky prečítal. Lebo BD to vytiahol pre vás. Zdôraznil som aké prosté to je. Že nepotrebujete vedieť ako
špecificky sa modliť, môžete skladať ruky na chorých. Ak si pamätáte, ukázal som vám príklad. A to bola jedna
z otázok. Že ako presne to robiť. Ale je to ako to staré príslovie: Ak nasýtiš človeka rybou, nasýtil si ho na deň,
ale ak ho naučíš chytať ryby, nasýtil si ho na celý život. Usilujem sa nasýtiť vás na celý život. Nie iba na deň.
Takže keď prichádzam k vám, tak sa usilujem vám priniesť princípy, podľa ktorých môžete žiť. Princípy BS,
ktoré vždy zostávajú rovnaké. Nemenia sa. Takže hlavný princíp je toto. Ak chceš byť účinný v uzdravovaní,
tak potom je to prosté: Vedz kto si v Kristovi. Poznanie kým si v Kristovi ťa urobí účinným v uzdravovaní. Aj
keby som ti nepovedal ako presne to robiť, aj tak by si sa stal účinnejším, kvôli princípom. Toto spôsobuje
účinnosť uzdravovania. Mohol by som ti povedať čo presne máš robiť, mohol by som napísať knihu so
všetkými chorobami a mohol by som povedať, keď vidíš túto chorobu, tak urob toto. Polož ruku tu a povedz
tieto slová.. a ty by si to urobil a to by mohlo a nemuselo fungovať. Lebo stále by si potreboval poznať kým si v
Kristovi. Neprišiel som ti priniesť poučku či predpis. Prinášam ti slová života. A ak prijmeš slová života, tak
nebudeš potrebovať poučky ani predpisy. Čokoľvek povieš, akokoľvek sa budeš modliť, či položíš svoju ruku
trpiacemu na hlavu, alebo ho chytíš za ruku, alebo mu pošleš šatku, nad ktorou si sa modlil, to všetko bude
účinné. Toto sú veci, ktoré som sa naučil, a ktoré sa snažím s vami zdieľať.
Sú iní ľudia, ktorí napísali knihy so zoznamami chorôb a hovoria "Keď máš do činenia s touto
chorobou, treba s ňou jednať takto.." Dovoľte mi povedať čo je na tomto nesprávne. Toto upriamuje pozornosť
ľudí na tú chorobu. Vyvyšuje to chorobu. Ako keby si zasluhovala osobitnú pozornosť. Nezasluhuje si žiadnu
osobitnú pozornosť. Žiadna choroba si nezaslúži osobitnú pozornosť. Ježiš je hoden všetkej pozornosti. Všetko
ostatné musí skloniť svoje kolená. Nezameriavam sa na tú či onú chorobu. Zameriavam sa na fakt, že menom
Ježiš, tým menom, môžem šliapať po chorobe. Nedávam chorobe dôstojnosť tým, že by som zostavil osobitnú
štúdiu o chorobe. Každá choroba je potomok pekla. Nezáleží či poznám jej meno alebo nie. Je jedno aké má
meno, lebo meno Ježiš, ktoré mám ja, je dôležitejšie. O tom je toto vyučovanie. Preto chcem, aby ste tomu
rozumeli. Ak pochopíš toto vyučovanie a oblečieš si nového človeka, a kráčaš ako syn či dcéra Božia, tak
kdekoľvek sa objavíš, tam každá choroba kľakne - pred Kristom, ktorý je v tebe a ktorému veríš. Toto treba
pochopiť, to je tým TAJOMSTVOM. Neučím na jednom mieste jedno a inde druhé.
Bol som v USA v Koloráde. Ľudia mi kládli otázky. A zameriavali sa na chorobu a nie na to, aký
mocný je náš vyvýšený Pán. A kamkoľvek idem, ľudia mi hovoria “Naše mesto má viac rakoviny ako iné
mestá.” Každé mesto hovorí to isté. Kresťania mi to hovoria, ako keby sa chvastali svojim mestom. Že má
najviac rakoviny. A to sú kresťania. Také niečo by nemalo vyjsť z vašich úst. Mali by ste hovoriť: "Máme tu na
uzdravovanie viac prípadov rakoviny, a my ju porazíme menom Ježiš. Naše mesto bude najzdravšie na svete.
Lebo tam splníme svoju úlohu. A prinútime tú chorobu a nemoc kľaknúť." Ale počúvam niečo iné. Každý mi
hovorí aká silná je rakovina. Ako zabrala celé mesto. A bol som v tom meste v štáte Kolorádo a oni mi hovorili
to isté. A to ma už znechutilo. A povedal som im “Pozrite, je jedno čo robím, môžem to robiť takto, alebo
hentak, môžem to robiť akokoľvek chcem. Lebo Bohu je jedno, ako to robím, len nech to robím. Hovoríte
svojmu dieťaťu ako presne má vynášať odpadky? -Chcem to mať takto, presne takto! Alebo prosto povieš
svojmu dieťaťu -Vynes smeti, vyprac ich z domu. Staráš sa ako sa smeti dostanú preč? Taký je Boh. Nestará sa
ako vypraceš chorobu preč. Len to odprac. Lebo telo toho človeka je Boží dom. A choroba sú smeti, rakovina
sú smeti. A miesto pre ňu je mimo domu. Je mi jedno či to smetie vynesieš preč vo vreci alebo v krabici, to mi
žily netrhá. Boh netrvá na presnom spôsobe: či položíš ruky, či povieš "Vypadni!", alebo či si vytiahneš z
vrecka šatku a priviažeš ju chorému na ruku. Iba náboženským ľuďom záleží na rituáloch. Bohu a Jeho ľuďom
záleží na živote. Neuviaznime v starostiach nad chorobou či nemocou. Radšej buďme uchvátení životom.
Nechajme sa strhnúť Duchom Božím. Dajme sa zavaliť vyslobodzovaním ľudí”. Keď som bol v tom Koloráde,
ľudia si mysleli, že je určitý spôsob ako to robím. A ja som mal sako. A povedal som im “Nezáleží čo presne
robím”. V tom čase bol Benny Hinn dobre známy tým, že si dával dole sako a mával ním nad ľuďmi. Každý
tam sa chcel sťažovať na Bennyho Hinna, lebo im sa nepáčilo čo robil. A chceli aby som súhlasil, že on to robí
nesprávne. A ja som im povedal “Benny Hinn nie je môj sluba. Prečo by som ho mal súdiť? On so mnou nič
nemá, ja nad ním nepanujem, prečo s týmto idete za mnou? Ak sa vám nepáči čo on robí, tak choďte za jeho
šéfom, riešte to s Bohom, nie so mnou, ja nie som Bennyho šéf...” Ak hovoríš mne čo sa ti nepáči ohľadne
niekoho iného, je to klebeta, a garantujem ti, Boh nenávidí klebety, viac ako to, že Benny Hinn máva sakom.
Takže vedel som, že týmto ľuďom sa to nepáči, tak som im niečo ukázal. Opýtali sa ma prečo to on tak robí.
Odpovedal som im “Prečo sa dieťa hrá s novými hračkami? To je nová hračka! Ono chce vedieť čo tá hračka
dokáže. Ak si kúpiš nové auto, je pravdepodobné, že do týždňa dostaneš pokutu za rýchlosť. Lebo chceš vedieť
ako rýchlo jazdí. Je to tak vo všetkom”. Benny Hinn mal BD a vedel, že to môže urobiť tak, ako to robí
obvykle, a raz mu napadlo "som zvedavý, či môžem nad ľuďmi mávať Duchom Božím". Tak to skúsil. Dal si
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dole sako a zamával ním nad ľuďmi a boli uzdravení. A povedal si "to bolo zábavné" A tak to začal robiť viac.
Boh chce, aby ťa tvoj život bavil. Ak sa neraduješ, tak to nebudeš robiť veľmi dlho. On chce, aby ti to robilo
radosť. Lebo takto to budeš robiť po zvyšok života. Ľudia môžu zomrieť len preto, že si sa znudil. Nedovoľ,
aby ľudia zomreli kvôli tomu, že ty prestaneš slúžiť, lebo sa ti to zunovalo. Takže vedel som, že tí ľudia v
Koloráde nemali radi Bennyho Hinna. Vedel som, že sa im nepáčilo ako máva sakom. A tak som im vysvetlil
“Môžem uvoľniť BD akokoľvek sa rozhodnem. Lebo On sa chce dostať von. Ak máš dobrého chovného
dostihového koňa a je v stajni a otvoríš na nej dvere, vyjde nimi von. Ale ak tieto zavrieš a otvoríš iné, tak
vyjde tými druhými. Prečo? Je mu jedno ako sa dostane von, len chce ísť von, lebo vie, že sa nenarodil pre
stajne, ale pre dostihy. Božiemu Duchu, ktorý je v tebe, nezáleží ako uvoľníš Jeho pôsobenie smerom von, On
len chce pôsobiť von, lebo On vie, že bol poslaný sem, aby konal cez teba veci, ktoré robil skrze Ježiša. Tak
nachádzaj rozmanité spôsoby ako Ho uvoľňovať von.” Tak som si dal dole sako a oni doviedli dvoch ľudí.
Jedna pani bola hluchá a vedľa nej stál jeden diakon. A každý si myslel, že budem mávať sakom. Tak som si
sako prevesil cez plece a oni všetci pozerali a čakali. A ja som povedal “Môžem to robiť akokoľvek”. Do tej
chvíle som na ľudí kládol ruky. Teraz stáli predo mnou a povedal som “Len na ukážku”. Zvyšní zhromaždení
sedeli a pozerali. A ja som urobil krok dozadu a potom ďalej a ďalej preč dozadu. Povedal som “Nemusím sa
ich dotknúť”. A sako som mal prevesené. A oni čakali, že ním zamávam. Lebo sa chceli hnevať aj na mňa.
Takže, mal som sako, ustúpil som dozadu, a povedal som “V mene Ježiš, ty duchu hluchý a nemý, vyjdi z nej”.
A mávol som rukou, namiesto saka. A oni nevedeli čo majú robiť. Nevedeli či sa majú hnevať či nie. Lebo som
ich prekvapil. A tá malá žena, čo bola hluchá, spadla. Aj ten diakon spadol. Keď vstala, začali skúšať jej sluch.
Počula dokonale. Potom vstal diakon a prišiel ku mne a povedal “Brat Curry, neviem čo sa to stalo, ale na toto
ucho som bol hluchý od detstva, a už počujem”. A ja som povedal “Sláva Bohu. Už viem prečo Ježiš tých
démonov nazval hluchý a nemý (v angličtine je to zároveň hlúpy). Lebo ja som hovoril k tomu v tej žene a ten v
tebe bol taký hlúpy, že to nevedel, tak odišiel tiež”... :-) Ak by Boh chcel robotov, tak by bol poslal anjelov
aby kázali Evanjelium, lebo oni robia presne to, čo im On povie. Boh mohol sem dnes poslať anjela a ten sa
mohol zjaviť tak, aby ho každý videl, a mohol by tu stáť so zdvihnutou rukou, a pri každom človeku, ktorý by
pristúpil, by ten anjel iba spustil ruku a potom by ju zase zdvihol s tým, že tento je už uzdravený, ďalší-dolehore, ďalší-dole-hore... Mohli by sme to takto robiť, ale kto by chcel? To by vás nebavilo. Takto to nebudeš
robiť dlho. Nie toto chceš robiť. Toto nie je život. To je len robot. My nie sme roboti. Boh povedal v zmysle
“Dal som do teba môj život, môjho Ducha, moju moc, moju tvorivosť. Nachádzaj rozmanité spôsoby ako mi
prinášať slávu.” A potom hľadáme spôsoby ako zostávať vrúci. A potom sa náboženskí ľudia nahnevajú “Ale ja
to nevidím v Biblii”. Nuž, nevideli ste šupiny na očiach človeka až kým sa to nestalo Pavlovi. Toto sa v Biblii
predtým nestalo. Neobmedzuj Boha. Raduj sa z Boha. Raduj sa z Jeho tvorivosti. Ale žehnaj ľudí. Nerob to pre
imidž. Len žehnaj ľudí.
V jednom zbore, kde som bol členom, sa chystalo ordinovanie slúžiacich, diakonov. Vtedy som ja ešte
nebol ordinovaný. Ale požiadali ma, aby som prišiel pred zhromaždením a len sa modlil. A boli tam zoradené
stoličky pre diakonov. Tam mali sedieť po tom ako ich zavolá pastor dopredu na ordináciu. Vedeli sme, kde
majú sedieť, tak pred tým ako prišli, som šiel ku každej stoličke. Položil som ruky na každú a začal sa modliť.
Povedal som “Bože, na tejto stoličke bude dnes sedieť človek, ktorý berie zodpovednosť v Tvojej Cirkvi. Naplň
ho nanovo Tvojim Duchom. Požehnaj ho, aby pretekal. Daj mu múdrosť, nech má službu na pomoc Tvojmu
ľudu.” To som urobil s každou stoličkou. Neskôr začalo zhromaždenie, diakoni si po ordinovaní posadali do
tých stoličiek a pastor ešte hovoril, a ako tam sedeli, jeden po druhom začali plakať, niektorí sa triasť, iní hlasno
volať k Bohu, iní sa zosunuli zo stoličiek na kolená, ďalší sa začali kajať zo svojich hriechov. Boh zavial
pomedzi nich a zasiahol ich životy. Lebo sme skladali ruky na tie stoličky.
Keby som položil ruky na túto kazateľňu a potom ju posunul, keby prišla polícia mohla by to
analyzovať a našli by moje odtlačky. A ak by na nej boli moje prsty, mohli by sňať odtlačky prstov. Ak by sa tu
dotkli moje ruky alebo čokoľvek čo mám, mohli by skontrolovať DNA, lebo čohokoľvek sa človek dotkne, tam
zanechá DNA. Polícia by mohla povedať “Bol tu Curry Blake, dotkol sa tejto kazateľňe. Vieme to, lebo vidíme
odtlačky, ktoré zanechal po sebe.” To je tak v prirodzenom svete. Pavol povedal, že máme byť príjemnou
vôňou Ježiša Krista. Kamkoľvek ideme, by malo byť cítiť Ježiša. A keď ideme niekam a potom odídeme, mali
by sme po sebe zanechať odtlačok Ježiša, dôkaz, že tam bol Ježiš. Čo myslíte, že sa deje keď kladiem ruky?
Zanechávam tam DNA Ježiša. A DNA Ježiša uzdravuje chorých, kriesi mŕtvych. To je Jeho DNA. Ježiša
nemôžeš popísať bez zmienky o uzdravovaní, o kriesení mŕtvych. Lebo to je súčasťou toho kým On bol a kým
On je. John Lake pri svojej službe v Južnej Afrike si raz chcel oddýchnuť, tak vykročil na vidiek. Prišiel aj s
kamarátom k jednej dedine. Nechceli kázať, len oddýchnuť si. Ale potrebovali sa niečoho napiť a najesť. Tak
išli do tej dediny a ľudia sa dozvedeli, že sú tam. Takže sa to roznieslo a všetci chorí začali prichádzať. Do tejto
dedinky sa zišli tisíce ľudí. Tak už vedeli, že takto si neoddýchnu, a tak John Lake išiel do stredu dediny a
uprostred otvoreného priestranstva bol v zemi vsadený stĺp, o ktorý priväzovali kone, prišiel k nemu, položil
naň ruku a povedal: V mene Ježiš, každý kto sa dotkne tohto stĺpa, po mojom odchode, bude uzdravený. Takže
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keď odišiel, ľudia sa zoradili, tisíce ľudí po niekoľko dní, boli zoradení, a ako sa chorý dostal k stĺpu, čokoľvek
mu bolo, keď sa dotkol stĺpa, bol uzdravený a išiel ďalší. Toto sa dialo celé dni. Prečo? Bolo toto pomazanie
Johna Lakea? Nie. Bola to DNA Ježiša, ktorý bol v Johnovi Lakeovi. Lebo ju tam zanechal. Lebo to by sa malo
diať či chceš či nie. Nemal by si mať možnosť ju tam nezanechať. Rovnaká DNA Ježiša je v tebe. On je v tebe.
Čoho sa dotkneš, tam by mala ostať DNA Ježiša. A pôsobí to veľmi prosto. Povieš si “Prečo sa to ešte nestalo,
ak je to pravda?” -Lebo všetko v BK pôsobí rovnako. Všetko sa deje vierou. Takže všetko čo musíš robiť,
presne ako keď zapínaš tieto svetlá v tejto budove, len stlačíš vypínač. Len sa rozhodneš veriť, že je to pravda.
A v tom momente zapínaš ten vypínač a prúd ide do svetiel. A keď zapneš vypínač viery, tak prúd, ktorý už je v
tebe, bude privedený na čokoľvek čoho sa dotkneš. Je to takto prosté. Pozri, chceš detaily. Lenže tie ťa
obmedzujú. Ak obmedzujú teba, tak obmedzujú Boha, lebo Boh prúdi cez teba. Potrebuješ väčší spínač, ktorý
umožní, aby Boh prúdil cez teba silnejšie. Získavaj čoraz väčšie spínače. Každý nový deň by si mal vidieť Boha
väčšieho ako v ten predošlý. Lebo ti garantujem, že ešte si Ho nevidel v celej Jeho plnosti. On chce cez teba
konať veľké a mocné veci. V knihe Daniel sa píše, že tí, ktorí poznajú svojho Boha, budú silní a budú konať
pre Boha veľké činy. To ste vy. Poznáte svojho Boha a je čas konať veľké činy pre Neho. Len prestaň
rozmýšľať o sebe, a nechaj nech Boh je Bohom, a to cez teba. Toto som vám tu doteraz rozprával. Pavol učil
každý zbor všetko. Ani ja nerobím pred vami žiadne tajnosti.
Môžem vám hovoriť určité spôsoby robenia vecí, a to robíme na našom seminári Uzdravovania Božou
mocou (DHT). Vieš prečo vyučujem určité spôsoby robenia vecí? Lebo väčšina kresťanov nevie ako začať.
Možno veria, že to chcú robiť, len nevedia čo urobiť, aby začali. Tak im dávam spôsob ako začať. A môžu to
urobiť a bude to účinné. Ale nevkladaj svoju vieru v metódu. Na metóde nezáleží. Vlož svoju vieru v Boha. A
ja viem, že ak to urobíš, hoci ti aj dám spôsob ako začať, ak budeš pokračovať v kráčaní s Bohom a raste. Takže
keď vás prídem o rok pozrieť, budete mať stále rovnaké posolstvo, budete mať výsledky, ale budete zrelší a
vedieť, že táto metóda nie je jediný spôsob ako to robiť. Akýkoľvek spôsob, ktorým vieš uvoľniť svoju vieru,
môže fungovať. Lebo čo ak by som vás učil ako klásť ruky na chorých a povedal by som, že musíte položiť
ruku priamo na kožu chorého. Čo ak by som vám hovoril, že ak človeka bolí ruka, musí si vyhrnúť rukáv. Lebo
že koža sa musí dotýkať kože. Takto by som hovoril, že Božia moc je tak malá, že aj najtenšia látka by ju
zastavila. Neprišiel som ti hovoriť, že Božia moc je malá. Prišiel som ti povedať, že ak niekoho bolí prst na
nohe, môžeš sa dotknúť jeho čela, a Božia moc si nájde boľavé miesto. Alebo ešte lepšie, môžeš stáť opodiaľ a
povedať "Prst buď uzdravený!" a bude uzdravený, bez dotyku, len prostým slovom. Ak figovník poslúchne BS,
prečo by nie prst? Ak poslúchne búrka, prečo nie prst? Nechcem, aby ste si mysleli, že metóda je Boh. Metóda
nie je Boh. Boh je Boh. A metóda musí slúžiť Jemu. Nie On slúžiť metóde. Tak nezmýšľajte obmedzene. Ale
počúvajte. Pavol povedal, že učí všade to isté, upozorňuje všetkých a všade. Tak už som vás vyučoval, a teraz
vás chcem upozorniť: Robte Božie veci, experimentujte, napnite sa, verte Bohu. A teraz upozornenie: Nestaňte
sa uletení, nebuďte podivní. Musíte chápať, cestoval som po celom svete, videl som všeličo, niektorí čo sa mali
modliť za ľudí sa triasli tak urputne, že tí chorí sa nemohli dotknúť ich ruky. Videl som ako ľudia robili všetko
možné. A ohromujúce je, že oni si myslia, že to je duchovné. Ale pozrite sa na deti. Ak sa niektorí správajú
takto, deti od nich utečú. Deti neutekali od Ježiša, utekali k Nemu. Treba, aby sme boli takými ľuďmi, že deti
bežia k nám, a nie že utekajú od nás. Amen? Deti posúdia veci veľmi dobre. Deti vedia vnímať BD v tebe. A
vedia vnímať aj iných duchov. A treba, aby sme boli typom ľudí, za ktorými deti behajú. Že priťahuješ deti,
lebo vnímajú BL. Vnímajú Boží pokoj, vnímajú Božiu ochranu. Že sa neboja.
Keď moja manželka ide so mnou do obchodu, zakaždým sa smeje. Kdekoľvek sme, ľudia tam majú
svoje deti vo vozíkoch. A moja manželka povie “Pozri na to dieťa!” A ako idú okolo, to dieťa sa na mňa pozrie
a len sa na mňa uprene zahľadí. A väčšinou začnú mávať, alebo usmievať sa alebo hovoriť ku mne. Prečo?
Lebo vnímajú BD. Vedia, že ich milujem. A začnú ku mne hovoriť. A začínajú vyliezať z vozíka. A kráčajú ku
mne. Deti prichádzajú ku mne v obchodoch. Len pricupitajú a hľadia a prihovoria sa mi. A rodičia ich schmatnú
a povedia "Prepáčte ak vás obťažuje.." A ja odpoviem "To nie je obťažovanie" A prídem k bábätkám v
kočíkoch, lebo sú pre mňa krásne, a vidím v nich Božiu tvár. A hovorím k rodičom o ich deťoch. Keby som
nemusel robiť to čo robím teraz, moja manželka vie, že by sme sa starali o nejaký detský domov niekde v Indii
alebo inde. A povedal som to manželke. A ona na to "Hej, viem čo myslíš, ty by si ich mojkal a potom dal mne
nech im vymením plienky." A ja: "Presne tak! :-) " Ale nepotrebujeme byť trápne čudní. Ježiš nevyzeral čudne.
Bol nositeľom Božej dôstojnosti. Bol schopný argumentovať voči najbystrejším ľuďom tej doby. Vedel
argumentovať voči náboženským vodcom. Viete si to predstaviť?! Zatiaľ čo argumentoval voči náboženským
vodcom, bol vždy plný BD. Neboli chvíle keď BD na Ňom bol alebo nebol. Ten istý BD bol rovnaký vždy.
Viete si predstaviť ako tí náboženskí vodcovia hovoria s Ním a On rozpráva, a odrazu keď tam stojí, tak hovorí
"Viete, Boh .. uuuughhh, oooughhh!..." Pozreli by na Neho "Čože? Čo sa ti robí? Potrebujeme zavolať
exorcistu?" On sa takto nesprával. On mal pokoj Boží. Nemusel sa mykať alebo triasť ani nič také. Ak ťa BD
zasahuje takto, je to úžasné, ale je to pre teba, a nie pre iných. To znamená, že nevieš ako byť nositeľom BD.
Rozumiete? Je to prosté. To, čo vás učím, čo učí Biblia, môžete robiť kdekoľvek. Mohol by si to robiť aj v
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súdnej sále. Ale tamto by si nemohol robiť v súdnej sieni, lebo by ťa vyviedli. Ale v súdnej sieni by sa BD
prejavoval vo forme múdrosti, ako poznanie, že by ti hovoril iné súdne prípady a dával by ti múdrosť ako ich
predstaviť sudcovi. Toto je BD v každodennom živote. Nejde o to byť trápne čudný. Buďme naplnení Duchom
Múdrosti, naplnení Duchom Svätosti. Máš myseľ Kristovu. Nebol ti daný duch strachu, ale moci, lásky a
zdravého rozumu. Nie bláznivého rozumu, nie rozptýleného rozumu. Ale zdravého rozumu, zmysluplného
uvažovania, stability, múdrosti. To si ty. Nebuď čudný aby si na seba pútal pozornosť. Smeruj pozornosť na
Ježiša. To si ty. Veľakrát tá druhá cesta je len branie pozornosti. Ale ty Božiu pozornosť už máš. Nestarosti sa o
pozornosť ľudí, más ruku Božiu, ktorá ťa tľapká po pleci a hladká tvoj chrbát. Nestarosti sa o ruku človeka. Len
ži pre Boha. Preto ti to hovorím. Všade vyučujem to isté. Nemám osobitné vyučovanie pre túto skupinu alebo
pre tamtú. Prinášam rovnaké učenie. Som rovnaký všade kam idem. Ak má Boh niečo osobitné pre pre
nejakého jednotlivca alebo nejakú skupinu, tak to nadnesie ces vyučovanie. Bol som na miestach ako toto, kde
som kázal posolstvo a Boh to zmenil kvôli jednému človeku. A ja neviem nič o tom človeku až kým mi to
nepovedia potom. Prečo? Lebo Boh riadi svoju Cirkev. Boh chce hovoriť k svojmu ľudu. On chce, aby si vedel,
že On vie, kde si, a že bude k tebe hovoriť. Cez Jeho Slovo, cez Jeho Ducha, cez človeka. Môžeš to tak robiť,
len sa musíš rozhodnúť. Boh môže použiť mňa, a pretože môže, tak to aj urobí. Prečo? Lebo to, čo povedal
Ježiš, je stále pravda. Súhlasíte, že to čo povedal Ježiš, je stále pravda? Amen? Ježiš povedal: Žatvy je mnoho,
ale pracovníkov je málo. Boh chce viac pracovníkov, takže ak sa rozhodneš nechať Ho aby ťa využil, tak ťa
využije. Nie že by si ty bol taký úžasný, ale potreba je tak veľká. Tak len buď ochotný, vykroč, využi
príležitosti a potvrdzuj BS.
Teraz chceme ísť do Kol.2. Všimnite si, verš 1 hovorí "Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu
vediem za vás i za tých, čo sú v Laodicei, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli." Takže Pavol im hovorí v
zmysle: Kiež by ste poznali aký silný rozpor je vo mne, tá túžba po tých, ktorí sú vzdialení, ktorí sú v zbore, a
tých čo ma osobne nevideli. A chce aby zažívali toto: (v.2) Aby ich srdcia boli potešené, spletené v láske
navzájom a so všetkým bohatstvom plnej istoty poznania a s potvrdením tajomstva Boha a Otca a Krista.
Všimnite si, hovorí o potvrdení tajomstva. Toho tajomstva, o ktorom nám povedal práve predtým. A čo to bolo?
Kristus vo vás! Hovoril: Kiež by ste všetci spoznali a pochopili to tajomstvo, ktoré som s vami zdieľal. Túžim,
aby ste naozaj v plnosti pochopili čo znamená, že Kristus je vo vás. Potom hovorí (v.3) V ktorom (teda v
Kristovi) sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Takže vieme, že to je v Kristovi. A on len uviedol:
Kristus je vo vás. Povedal: Kiež by ste poznali a naplno pochopili, že Kristus je vo vás a v Ňom je všetka
múdrosť a všetko poznanie. A ak by ste to vedeli a rozhodli sa tomu veriť, tak by ste porástli oveľa rýchlejšie
až by ste vyzerali ako Ježiš. Potom vo v.4 vraví: A toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným
prehováraním. Milovaní, počúvajte pozorne, je veľa ľudí, ktorí sú veľmi výreční, veľmi dobrí rečníci,
rozprávajú dokonale, majú perfektnú výslovnosť, perfektne gestikulujú. Presne vedia kde sú kamery. Vedia
presne ako pózovať. Vedia presne tie správne pohyby. Lebo sú profesionáli a zvádzajú vás ľudskými rečami a
rozprávajú veci, ktorým nerozumiete, lebo chcú aby ste videli, že oni vedia viac. Chcú aby ste mali pocit, že
neviete toho dosť. Lebo ak dosiahnu, aby ste sa tak cítili, tak potom vám môžu povedať čokoľvek a budete
tomu veriť. Toto sa pokúša robiť nepriateľ. Pavol povedal: Neprišiel som k vám s okázalými slovami, s
filozofiou Aristotela alebo múdrosťou Sokrata, lebo tí sú ľudia. Hovorí, Prišiel som k vám jedine s BS, s
múdrosťou Božou, a tá bola väčšia ako všetka ostatná múdrosť ľudí. Povedal, hovorím vám to teraz, vraví (v.5)
Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť
vašej viery v Krista. Uvedomujete si čo im hovorí? Píše im, treba si pamätať, že to boli listy, hovoril k nim v
zmysle “Chcem, aby ste vedeli, že hoci nie som tam s vami telesne, predsa som s vami v Duchu. Prizerám sa
ako jednáte, teším sa z toho, čo vidím, skrze Ducha vidím vaše zhromaždenie, keď sa zídete, váš poriadok.”
Vraví: “Radujem sa z toho. Hoci tam nie som.” Ako bol schopný to robiť? Musel to robiť. Lebo bol ich otcom.
Bol ich duchovným otcom. On ich zrodil. Videl čo sa tam dialo. nie preto, že mu Boh dal dar, ale preto, lebo
Pavol ich miloval takou láskou, akú má otec k svojmu dieťaťu. Bola to BL prúdiaca cez neho. A chcel
dohliadať ako je o nich postarané.
Ľudia chcú hovoriť o vytrhnutiach na Nebo, navštíveniach 3. Neba, chcú sa s tým hrať, ale to je všetko
o nich samých. Lebo potom chcú o tom hovoriť: "Dnes som bol na Nebi 3 razy.. Videl som tamto skrze Ducha..
Bol som prenesený doďaleka v Duchu.." A ich pozornosť je ľahko vyrušená. Lebo to robia kvôli sebe. Ak chceš
byť prenášaný v Duchu, tak miluj niekoho tak, že ti veľmi záleží, aby sa mal dobre, a chceš mu pomáhať. Nie
len na to, aby si mohol o tom hovoriť a ohúriť ľudí, aký si duchovne pokročilý. Pavol to zmieňuje len v 1 verši.
Potom vraví (v.6) Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v Ňom žite. V tomto nejde do detailov. Teraz
vysvetľuje čo treba aby robili. Povedal v zmysle “s hentými vecami si starosti nerobte”. Povedal: “Ako ste si
Ježiša osvojili, tak v Ňom kráčajte, žite Jeho život. Buďte zakorenení, upevnení, vytrvalí, nepohnuteľní zo
základov v Kristovi, buďte pevní v týchto veciach. A budete žasnúť, čo Boh dokáže urobiť cez vás.” Píše vo v.8
"Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských
podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi." Teraz načúvajte týmto ďalším 2 veršom. A tu zastaneme. V.9
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"Predsa v Ňom [tu sú tie dôležité slová - v Ňom] telesne prebýva celá plnosť božstva." V Kristovi prebýval
celý Boh. Plnosť Boha bola v Kristovi. A teraz hovoríme “Je úžasné, to je ohromné, že Kristus bol takto plný
Boha, že celá Božia plnosť bola v Kristovi”. Ale pozrite sa na v.10, prečítam ich spolu, aby ste vnímali ako to
plynie: "Predsa v Ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v Ňom." Keď jeho
adresáti čítali ten list, garantujem vám, že toto ich šokovalo. Toto bolo nemožné, nikdy nič takého nepočuli.
Garantujem vám, že keď toto čítali a slúžiaci to predčítaval v zhromaždení, garantujem vám, že keď sa dostal k
tejto časti, keď čítal verš 9, som si istý, že veľmi smelo vyslovil "V Kristovi prebýva plnosť Božstva!" A viete
ako ľudia pritakajú "Áno, Amen!" A potom prešiel na ďalší verš a stíchol a nečítal si ho, neprečítal to nahlas,
každý čaká, určite bolo ticho, ako si trápi myseľ "Mám to povedať nahlas? Neuveria tomu, ako môže toto byť
pravda?! Doteraz nič také nebolo!" Potom snáď sa osmelil a odhodlal a povedal "ja to len prečítam" a možno im
povedal "Všetci súhlasíme, že Boh bol v Kristovi, bola tam plnosť Boha" a všetci povedali "Áno! Amen!" a
potom vraví "Ja som toto nenapísal, ale veľký apoštol Pavol to napísal, ja len čítam čo on napísal, ja som toto
nenapísal. Tu to je "A vy ste dosiahli plnosť v Ňom." Určite to povedal rýchlo, aby to mal rýchlo za sebou.
Snáď sa pozrel či nedvíhajú kamene. Uvedomili ste si čo tu hovorí? Celý Boh bol v Kristovi a vy ste dosiahli
plnosť v Ňom. Vy ste tam v Kristovi aj celý Boh je tam. Celá Jeho moc, všetok Jeho majestát, všetka Jeho
láska, vy ste priamo v strede toho, presne ako bábo v lone matky, obklopení plodovou vodou, takto ste v
Kristovi. Obklopení. Každá čiastočka výživy, ktorú potrebuješ, je priamo tam, je pri tebe, uzdravenie prúdi do
teba každý deň, život prúdi do teba každý deň, lebo On je El Šadaj - Boh Štedrosti. On je Jahve Jirech - Boh
Zaopatriteľ. A On zaopatruje viac ako dosť zo všetkého čo potrebuješ. Jeho život, Jeho uzdravenie, každá
čiastočka, a ty si uprostred toho. Ak si videl fotky bábätiek v tomto štádiu, plodová voda obklopuje celé ich
telíčko. To bábo je celé v plodovej vode, bez ktorej by nemohlo žiť. To si ty, celý sa všetkým dotýkaš Božieho
zaopatrenia. Lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a sme, lebo Kristus je všetko, a vo všetkých, a okolo všetkých a
On ťa obklopuje, On ťa pokrýva, a ty si skrytý v Ňom, chránený v Ňom, zaopatrený v Ňom. Toto všetko
znamenalo to, čo Pavol napísal. Bolo to pre nich také revolučné. Sotva sa odvážili tomu veriť. Ale bola to
pravda. Boh vždy nastavuje latku pravdy vysoko. A hovorí v zmysle “Ak jej uveríš, tak ťa pozdvihnem na
úroveň skúsenosti.” Kristus je tá latka, ktorú pre teba nastavil Boh. A ak Mu uveríš, On ťa pozdvihne na tú
latku. Aby si rástol v Neho, do miery postavy plnosti Krista. Keby sme tu mohli mať stenu a Kristus by sa tu
ukázal a podišiel by k tej stene a roztiahol by ruky, a ty by si vzal ceruzu a podišiel a označil Jeho rozmery na
tej stene, ako keď rastie tvoje dieťa, a On by odtiaľ odstúpil a ty by si tam prikročil a tá značka by bola vyššie
ako si teraz, tak by si mal dorásť do tej značky. Boh ťa predurčil, Jeho konečná vôľa pre teba je, že keď
pristúpiš k tej stene, aby si bol dorastený do tých označených rozmerov Krista. Aby tvoje roztiahnuté ruky
naplnili tie značky poznačené podľa Neho. Lebo dorastáš do Neho. Až tak, že máš dorásť do Jeho lásky. Až tak,
že budeš mať väčšiu lásku ako iní, lebo investuješ svoj život na to, aby si žil pre iných, ako to urobil On. On dal
Jeho život za teba, tak ty môžeš dať svoj život Jemu a dať svoj život za iných. Máš všetko, čo má On, si Jeho
spoludedič. Máš všetko čo Boh dal Jemu. Vrátane Jeho poslania - zachraňovať svet. On vykonal svoj podiel na
tom poslaní, a teraz ty máš vykonať svoj podiel. Budeš robiť väčšie veci, už si niektoré veci vykonal. On nikdy
neopustil Izraela. Ale povedal: Pôjdete do celého sveta a budete kázať Evanjelium. Koľkí z vás sú odinakiaľ
ako z Kijeva? Tak vy ste už vyrazili do sveta! Keď dnes skončíme, tak si nájdite nejaký roh ulice a kážte
Evanjelium. To je vaše poslanie. Vaše povolanie. A keď skončíte tam, choďte inam. Choďte po celom svete. A
kážte Evanjelium. -Amen? -Amen! K tomu ste povolaní. To je vaša misia, ak sa pre to rozhodnete, v mene
Ježiš. -Amen? -Amen! -Prijali ste dnes niečo? -Amen! -Poznáte svoje poslanie? Poznáte svoje postavenie v
Kristovi? Chýba vám niečo? Nie! Lebo ste dosiahli plnosť! To znamená, že k Vám netreba nič pridávať, len
treba aby ste rástli zisťovaním ako používať to, s čím ste boli znovuzrodení. V mene Ježiš! -Amen? -Amen!
Uplatňovanie Božieho Slova v praxi čoraz mocnejšie
1Tes2:13 "A preto aj my neprestajne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli
od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo — akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich." Všimnite
si, že BS pôsobí vo vás účinne ak veríte. Dnešné dopoludnie chceme hovoriť o BS pôsobiacom vo vás. He4:1,2
"Bojme sa teda, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do
Jeho odpočinku. Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo,
lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nezrástli." Aby ste z BS získali úžitok, nestačí ho len počuť. Musíte sa aj
rozhodnúť v BS veriť. Nielen veriť v BS ako dejinnú skutočnosť, ale veriť, že BS je pravda pre teba teraz tu.
Keď teraz prechádzame cez tieto verše, chcem aby ste si dali dokopy čo hovoria. V 1Tes sme počuli, že BS
pôsobilo účinne v nich. Tu vidíme, že BS pôsobí v ľuďoch, ktorí majú vieru, ale neprináša úžitok ľuďom, ktorí
v BS neveria. Poďte so mnou do Kol1:29 "O to sa usilujem a zápasím s Jeho mocou, ktorá vo mne mocne
pôsobí." Všimnite si tu, že apoštol Pavol hovorí, že je schopný pracovať a byť účinný. Na základe pôsobenia
Boha v ňom. Ako pôsobil Boh v Pavlovi? Bolo to skrze BS, ktoré prijal, a uveril, že to Slovo je pravda a ono
začalo pôsobiť v ňom. Všimnite si, že zatiaľ zakaždým čítame o Slove v človeku, v zmysle že Slovo pôsobí v
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ľuďoch. Tu apoštol Pavol hovorí, že v ňom mocne pôsobí Božie Slovo a Jeho moc. Ak uveríte a prijmete BS,
ono začne vo vás pôsobiť. Ako začneš konať BS, robiť to čo vidíš v BS, tak BS začína pôsobiť v tebe čoraz
mocnejšie. Dnes dopoludnia vám toto chcem zdôrazniť. V liste Jakuba sa píše, že sme znovuzrodení skrze
neporušiteľné BS, je to Jeho Slovo pôsobiace v nás ako semeno. Takže to semeno pôsobí vo vás ako semeno
pôsobiace v pôde. Takže, ak to niekedy necítiš, to ešte neznamená, že BS v tebe nepôsobí. Semeno pôsobiace v
pôde necítiš, tak nemusíš za každú cenu cítiť semeno BS pôsobiť v tebe. Ale ak je v tebe, tak pôsobí. Všetko BS
pôsobí rovnako. Ježiš povedal, že rozsievač vychádza a seje semeno a niekoľko krát odkazuje, že to semeno je
BS. On uvádza podobenstvo. A hovorí, že semeno je zasiate a farmár ide spať a zobudí sa a spí a vstáva a
rastliny rastú, a farmár nepozoruje ako rastú. Ale rastú. Takže aby niečo fungovalo, ešte nemusíš vedieť ako
to funguje. Nie vždy vieme ako fungujú veci v duchovnej sfére. Ale vieme, že to funguje. To je viera. Dôveruj,
že BS pôsobí. Ako vzrastie tvoja citlivosť na BD, občas pri tvojom dozrievaní v Kristovi, môžeš cítiť ako BS
pôsobí. Ale nie je to fyzický pocit, je to poznanie v duchu. A je ohromujúce zažiť to, nie kvôli pocitu, ale
pretože sme požehnaní tým, že môžeme vedieť, že BS pôsobí.
Je niekoľko vecí, ktoré môžeme robiť, aby BS pôsobilo rýchlejšie. Dnes dopoludnia by som vám rád
objasnil ako umožniť rýchlejší účinok BS. Niektoré z tých vecí sú prosté a môžete ich začať robiť ihneď. Iné si
vyžadujú trocha času. Môžete začať teraz a bude to sústavne rásť. Môžete prijať BS a len nechať aby rástlo. A
BS bude rásť. Alebo sa môžete pričiniť, aby rástlo rýchlejšie. Tým, že vytrháte burinu. Ak v záhrade rastie
burina, tak spomaľuje rast plodín. Lebo burina odoberá vodu a živiny. Takže plodina nezískava dosť zdrojov na
to, aby mohla dosť rýchlo rásť. Skutočné tajomstvo duchovného rastu nie sú žiadne špeciálne ťahy, je to
dôslednosť, je to ochota robiť to isté každý deň. Keď vyučujem semináre ako tento, osobitne o uzdravovaní, tak
vyučujem za 3 dni to, čo mi trvalo 30 rokov sa naučiť. A naučiť sa to, čo naozaj funguje, mi v skutočnosti trvalo
iba 3-5 rokov. Predošlých 25 rokov som vynaložil na hľadanie pravdy. A keď som ju našiel, tak som ju začal
praktizovať. A ihneď nás Boh začal brávať na cesty po svete. Takže väčšinu času som hľadal pravdu, a keď
som ju našiel, ihneď začala pôsobiť. Máte veľmi prostú možnosť výberu, ale musíte si vybrať každý za seba.
Môžeš sa rozhodnúť veriť, že viem o čom hovorím, že robím to čo ti hovorím robiť, a veriť tomu čo ti hovorím.
A ak sa pre to rozhodneš, tak môžeš začať hneď, a uvidíš výsledky a budeš Božím nástrojom. Ak si myslíš, že
si za chrbtom schovávam nejaké tajnosti, alebo že ti nehovorím všetko čo viem, tak môžeš stráviť 25 rokov tiež
hľadaním. Ak si vyberieš túto cestu, tak raz nájdeš presne to, čo som našiel ja, a aj ty si uvedomíš, že si
premárnil 25 rokov.
Účelom pätice služobností je pomôcť vám rásť rýchlejšie ako sme rástli my. Pre Telo Kristovo, ani pre
BK, nie je dobré ak slúžiaci spôsobia, že porastiete pomalšie ako rástli oni. Nechceme vám stáť v ceste, chceme
vám pomôcť rásť rýchlejšie. Aby sme vám v tom pomohli, tak sa delíme o to, čo sme sa naučili, a dúfame, že
začnete tam kde sme teraz, aby ste bežali rýchlejšie a dostali sa ďalej. Takže vám prinášam potrebné náležitosti.
Raz Mária a Marta prišli k Ježišovi keď navštívil ich dom. Jedna z nich bola veľmi zaneprázdnená, druhá
sedela pri Ježišových nohách. Tá prvá sa rozčúlila a povedala, Pane, povedz mojej sestre nech mi pomôže,
lebo na všetko som sama. Ale Ježiš povedal: Tvoja sestra si vybrala dobre. To najdôležitejšie. Čo spôsobí rast.
Vybrala si počuť BS. Som ženatý už 38 rokov. Ako som už hovoril, mám 3 dospelé deti, 7 vnúčat a vždy som
bol pri deťoch, ale vždy som šdudoval BS, 15-16-18 hodín denne. Sedel som pri svojom stole a študoval som
BS. Preveroval som všetko, čo som čítal. Moja manželka by vám povedala, a ja by som musel súhlasiť, že ona
vychovávala naše deti viac ako ja. Väčšina z vás by povedala to isté aj tak. Ale moja manželka, keď riešila deti,
to umožnilo, aby som ja mohol študovať BS. Keď sme išli na nejakú rodinnú akciu, keď sme prišli k tým
príbuzným, všetci sa zišli, a ja som mal svoje knihy. Našiel som si tichú miestnosť, kam som zaliezol čítať a
študovať. Takže hoci som tam bol, tak som tam nebol. To zjavne rozčuľovalo mnohých príbuzných. Ale dnes
vám môžem povedať, stálo to za to. Lebo väčšina z nich sa mi aj tak nepáčila. Takže som mal výhovorku, že
som študoval BS. Dnes kvôli tomu času, ktorý obetovali moje deti, že nemali moju pozornosť, a ktorý som
obetoval ja, že som sa nevenoval im, a ktorý som vynaložil na štúdium BS, dnes tisíce ľudí žijú a nemuseli
zomrieť. Všetko v tomto živote má svoju cenu. Musíš sa rozhodnúť akú cenu si ochotný platiť. Božiu moc
nadobúdaš zdarma. Boh ti ju daruje. Čo som sa naučil, to vám odovzdávam zdarma. Cenu za realizáciu začnete
platiť keď pôjdete odtiaľto domov. Keď sa rozhodnete študovať, tráviť čas v modlitbách, dvíhať telefon o
druhej ráno. To je tá cena. Za BM neplatíš, tá je zdarma. Cenou za to, že ju budeš zažívať, je zodpovednosť, že
ju máš dávať ďalej.
Zajtra večer máme uzdravovacie zhromaždenie. Najradšej by som bol, keby dovtedy už nikto z vás
uzdravenie nepotreboval. BS, Evanjelium, to je BM. Ako počúvate čo vám hovorím za ostatných pár dní,
hovoril som vám BS tak čisté ako len viem. Prišlo k vám, pôsobí vo vás a presne to isté dostanete, keď na vás
položím ruky zajtra večer. BM sa môže prenášať kladením rúk, a niekoľkými ďalšími spôsobmi. Môžeš ju
prijať, keď sa ťa dotknem, alebo si ju mohol začať prijímať, keď sme v pondelok začali. To je to isté. BS,
pôsobiace v tebe, vyženie preč chorobu a nemoc. Toto ste prijímali, väčšina z vás už je takmer celkom
uzdravená a neviete o tom. Zajtra večer sa vás len dotkneme a dokončíme toto dielo. Ak to potrebujete. Oveľa
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radšej by som bol, keby zajtra boli už iba samé svedectvá. Alebo môžete hovoriť, čo urobilo BS vo vás, radšej
ako čakať na moje ruky. Ak tomuto rozumieš, tak keď odtiaľto prídeš domov, vtedy už budeš vedieť, ako to
pôsobí. Sú okolo toho nejaké podrobnosti, ale tie zistíš, keď to budeš robiť. Niektoré veci vám môžem povedať,
ale čokoľvek som vám povedať nestihol, to sa naučíte aj tak len tým, keď to budete robiť, lebo len takto som sa
to naučil aj ja. A niekedy má v tebe väčšiu váhu to, čo si sa naučil sám. Takže si prosím uvedom, že niektoré z
vecí, čo sme už robili, sú práve tie, ktoré aktivujú BM v tebe. Modlitba v jazykoch je dobrý spôsob aktivácie
BM. Minule sme vyslovovali vyznania, zadali sme vám opakovať BS, silno, a keď ste to robili, to roznecovalo
BD vo vás. Takto sa roznecujem v Duchu. Ak by ste to robili každodenne, zostávali by ste roznietení. Dovoľte
mi uviesť prirodzený príklad. Veda uvádza, a my to vieme, že telesne cvičiť sa dá ráno alebo večer. Oboje je
dobré. Ale keď cvičíš ráno, tak úžitok z toho, teda zvýšené spaľovanie, zintenzívnenie krvného obehu, atď.,
bude pokračovať ešte niekoľko hodín. Ak cvičíš večer, tak ťa to uvoľní a budeš lepšie spať. Ak cvičíš večer, tak
pretože si uvoľnený a ukladáš sa na spánok, tvoje sústavy sa začnú spomaľovať a regenerovať. Takže večerné
cvičenie uvoľní stres a stimuluje lepší spánok. Ale už nemáš zvýšené spaľovanie. Lebo tvoje sústavy sa
ukladajú na spánok. Takže ak chceš lepšie spať, cvič večer. Ale ak chceš viac spaľovať, rýchlejšie redukovať
váhu, a zvyšovať svalový tonus, tak je dôležité cvičiť ráno, lebo ešte hodiny po skončení bude tvoje telo
spaľovať kalórie. Takže dôležité je nielen čo robíš ale aj kedy to robíš. Takže ráno by si mal vstať a začať
vyslovovať BS: "Ďakujem Ti Otec. Ty si vo mne väčší ako čokoľvek ma dnes postretne. Ďakujem Ti, že som
uzdravený. Tvoje Slovo je pravda. Zmôžem všetko skrze Krista. Každú prekážku v ceste zmôžem poraziť..." A
toto začneš hovoriť ráno. A bude to mať účinok počas dňa. A v noci, môžeš robiť to isté, hneď pred spaním,
môžeš hovoriť: "Otec, ďakujem Ti, lebo Ty si mojou múdrosťou. Ježiš, si mojou múdrosťou. Mám myseľ
Kristovu. Ďakujem Ti Otec, že Ty mi dávaš pokojný spánok, lebo som Tvoj spravodlivý a Ty si ma požehnal.
Ďakujem Ti Otec, Ty si povedal, že môžem snívať sny, že mi dáš sny a nočné videnia, budeš hovoriť ku mne
keď spím a ja Ti za to ďakujem." A keď budeš spať, tak BD bude k tebe hovoriť, dá ti Božie sny, ukáže ti veci,
ktoré majú prísť na ďalší deň. Takže robíš to isté, ale bude to mať rôzny účinok podľa toho kedy to robíš.
Pritom je to rovnaká vec.
Pred pár rokmi v našej Biblickej škole mi Boh ukazoval tieto pravdy a tak som začal zadávať našim
študentom, aby toto vyslovovali každé ráno. A jedno také stretnutie sme nahrali a potom sme ho aj prepísali do
traktátu, ktorý nazývame “Uznávanie čo je v tebe”. Teraz sa tento traktát tlačí po celom svete. Pochopil som, že
teraz už aj v ruštine. Neviem či je na stole s knihami, predpokladám že áno. Tento traktát, tieto vyznania čo sme
minule vyslovovali, to si môžete len zobrať a čítať. Ale nerob to len potichu. Ak to len čítaš potichu, aj tak to v
tebe pôsobí. Ale lepší úžitok je, keď si tie verše vezmeš a začneš nahlas čítať čo hovoria, silno. Nech ťa počuje
Nebo, Zem aj Peklo. Nech počuješ aj ty sám seba a nech to vyslovuješ. Takto BS začne v tebe pôsobiť mocne.
To je jeden z hlavných spôsobov posilnenia sa v Bohu. Ako som vravel, môžete sa tiež modliť v iných
jazykoch, môžete tiež, a to je veľmi dobrý spôsob, začať rozprávať Božie veci. Začneš o nich hovoriť s ľuďmi.
Doprajte si dobré duchovné rozhovory. Neposedávaj podaromnici kecajúc o počasí. Nie je to takto dobre, zmeň
to. Hovor o tom, z čoho je úžitok. Ak je v zemi sucho, nehovor len o tom suchu. Môžeš začať hovoriť, že dažde
prichádzajú, plodiny rastú a tak začínaš prinášať požehnanie. Ktokoľvek dokáže súkať problémy. Treba, aby si
ty hovoril riešenia. Ak sa ti nepáči ako idú veci, tak nehovor o tom ako idú. Hovor ako chceš aby boli. Ak
hospodárstvo je v problémoch, nepridávaj sa k svetu v rozprávaní že je zle. Pridaj sa k Bohu - On chce
požehnať každý národ, a začni žehnať svoj národ. Povedz “Naše hospodárstvo je silné, my sme úspešný národ,
Boh nás žehná, lebo Ho nasledujeme”. Možno si povieš “Ale naša krajina nenasleduje Boha”. Tak potom musíš
byť ako Abrahám: "Bože, požehnáš národ ak je 50 spravodlivých? Požehnáš nás ak je len 10 spravodlivých?
Bože, som požehnaný, Ty si povedal že som požehnaný. A toto je môj národ, takže môj národ je požehnaný,
hoci by som bol jediný. Celý národ bude požehnaný, lebo ja som spravodlivý." Poviete: “Neviem či tomu
verím”. Tak potom neveríš Biblii. Boh povedal Abrahámovi: Všetky národy budú požehnané kvôli tebe. Kvôli
1 človeku sú všetky národy požehnané. A ak sú požehnané všetky, tak prečo by nie ten náš? Váš národ môže
byť požehnaný. Poviete: Hoci ani vláda nejde tak ako chceme? -Vláda pôjde za ľuďmi. Osobitne ak prináša
požehnanie. Veci sa môžu zmeniť z večera do rána. Srdce sa môže zmeniť z večera do rána. Majte vieru za
národ, verte za ľudí v národe, aby prišli k Bohu. Začni hovoriť, že ľudia prichádzajú k Ježišovi. Kamkoľvek
cestujem, každý mi hovorí, vlastne tu som to nepočul, takže to už tak povedať nemôžem, ale na väčšine miest
kam idem, mi ľudia vravia: “Toto je ťažká pôda. Ľudia v tejto oblasti sú zatvrdení voči Evanjeliu. Títo ľudia
nechcú Boha. To je ťažká oblasť”. K vášmu dobru, toto som tu nepočul. Naopak, počul som dobrorečenie
Bohu. Hovorili ste ako je Boh verný. Ale možno niektorí z vás nie sú odtiaľto. Keď pôjdete späť domov, ak
uvidíte veci, ktoré nevyzeraju v poriadku, nehovorte aké je to ťažké, hovorte o tom, ako Boh pripravil cestu.
Hovorte ako je národ pripravený prijať Krista. A vstupujte do vecí, ktoré Boh otvoril. Vyslovujte Božie
požehnanie. A pokračujte v tom dokiaľ to neuvidíte. Nie výhradne len vtedy keď to vidíte. Ak hovoríte len to,
čo vidíte telesnými očami, tak ste telesní ľudia, zmýšľajúci telesne. Ktokoľvek nespasený môže hovoriť čo vidí.
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Je nutné veriť na to´, aby si hovoril čo hovorí Boh a vytrval dokiaľ to nevidno. Amen? Toto je nutné robiť.
Vyžaduje si to disciplínu. A praktizovanie.
Veru, mnohí z vás potrebujú nových priateľov. Je ľahké hovoriť ako tvoji známi zo sveta. Ak tvoji
kamoši hovoria negatívne, aj ty začneš hovoriť negatívne. Nájdi si nejakých nových známych, ktorí veria BS.
Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môžete urobiť, je vybrať priateľov svojim deťom. Priatelia vašich detí ich
môžu ovplyvniť. A vy k tomu pomôžte. Poviete -Ako to môžem urobiť? -Začni hvoriť: "Moje dieťa má Božích
radcov, priatelia môjho dieťaťa sú zbožní." Keď to začneš robiť, tak priatelia tvojho dieťaťa sa buď zmenia na
Božích, alebo odídu. Máte takúto autoritu. Nedovoľ, aby priatelia tvojho dieťaťa samovoľne určovali cestu
tvojho dieťaťa. Urči ju ty. "Vychovávaj dieťa v ceste, ktorou pôjde. A keď odrastie, tak z nej neodstúpi." Začni
tieto veci vyslovovať. Takto jedná viera. Viera hovorí. Vždy hovorí. Nehovorí čo vidí, ale uvidí, čo hovorí.
Takto umožníte, aby to vo vás pôsobilo. Buď s priateľmi - posedieť, poprechádzať sa, vyjsť si niečo zajesť - a
hovorte o veciach Ducha. A čím viac o tom hovoríš, čím viac hovoríš o BS, tým viac to v tebe roznecuje BD.
Ale teraz jeden z najrýdzejších spôsobov posilnenia sa v Bohu, v BD, v BS. -Chcete poznať toto
tajomstvo? -Áno! -Ste si istí? -Áno! -Možno to nebudete chcieť, keď vám to poviem... Najlepší spôsob, ktorý
som našiel, ako roznecovať BD, je kázať BS. Keď kážeš BS, tak BD sa roznieti, aj ty sa roznietiš. Je to ako
duchovná makačka. A tvoje duchovné svaly zosilnejú. Dovoľte mi vysvetliť prečo ťa kázanie posilní rýchlejšie
ako len rozprávanie o BS medzi priateľmi. Keď kážeš BS, tak BS neustále prúdi von. Rýdze BS. A neustále sa
v tebe roznecuje. Ale keď hovoríš s priateľmi, tak nie vždy sa v tebe roznecuje, lebo niekedy hovorí tvoj priateľ
a tak sa roznecuje on. Môžeš sa síce roznietiť, ale nie až tak ako on. Najviac sa roznieti ten, kto rozpráva.
Jedným z dôvodov je, že niekedy tvoji priatelia nehovoria BS ako rýdze. Rozprávajú skôr názory ako BS.
Takže Slovo vtedy nie je také rýdze, takže nie je ani také silné, takže BS sa v tebe neroznecuje. Preto Boh chce
toto: každý kto káže Evanjelium, nech káže BS. Pred pár mesiacmi som kázal posolstvo o rozjímaní nad BS. Ak
študuješ rozjímanie podľa Biblie, tak zistíš, že máš rozjímať nad BS aspoň 7-krát denne. Keby si to robil, tak by
si obnovoval svoju myseľ rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Keď je tvoja myseľ obnovená, všetko ide
rýchlejšie a ľahšie. O BS máš rozjímať vodne-vnoci. Každý večer keď ideš spať, máš rozjímať o BS. Každé
ráno keď vstaneš, máš rozjímať o BS. Ešte 5 krát cez deň máš rozjímať o BS. To znamená, že si utrhneš pár
minút, pozrieš sa na text z Písma, prečítaš to nahlas. Rozjímať znamená hlboko sa zamyslieť. Zamerať sa na to.
Hovoriť si to. Takže to je presne to isté ako čítanie tohto traktátu s veršami Písma. To je forma rozjímania nad
BS. Takže začneš hovoriť BS. Ak to prežúvaš, aby si načerpal do svojho vnútra všetku duchovnú výživu z toho
Slova, ako keď ješ jedlo, tak čím viac to prežúvaš, tým viac sa to štiepi, tým viac z výživnej hodnoty získavaš..
Nejde o to, koľko jedla zješ, ale koľko výživnej hodnoty získaš z každého sústa. V duchu je to rovnaké.
Nezáleží na tom, koľko veršov prečítaš, nie koľko kapitol prejdeš každý deň, ale koľko z toho naozaj vnímaš,
koľko v tebe zostáva tak, že to aj konáš. Na tomto záleží.
Pozrime sa na ďalší text. Flp2:13, hovoríme o tom ako BS pôsobí vo vás, v.13 vraví "Veď Boh pôsobí
vo vás, že chcete i konáte, čo sa Jemu páči." Boh je vo vás a to pôsobí, že chcete konať Jeho vôľu, aj že ste
schopní ju naozaj konať. Ja vám k tomu môžem povedať len svoju vlastnú skúsenosť. Ale viem, že Boh nikoho
neuprednostňuje, takže to môže byť takto aj pre kohokoľvek z vás. Ked čítam BS, a tu je napísané, že Boh vo
mne pôsobí chcenie i konanie čo Jeho teší, tak to slovo, ak mu verím, AK MU VERÍM, tak to Slovo mi prináša
úžitok. Poviete, -Ako to prináša úžitok? -Tak, že vo mne zreálňuje a oživuje všetko, čo je zasľúbené. Takže keď
čítam BS, ako napr. aj tento verš, tak to nie sú len slová na papieri, BS mi prináša radosť, nadšenie, lebo
roznecuje moje vnútro, lebo som Mu uveril, a môžem byť v kľude, vediac že tieto túžby konať vôľu Božiu nie
sú len môj nápad alebo úvaha. Že je to naozaj Boh vo mne, kto mi dáva tú túžbu. A ak to On mi dáva tú túžbu,
tak viem, že On chce, aby som to konal, a ak On chce aby som to konal, tak viem, že On mi dáva schopnosť to
konať. Všimnite si aké zmocnenie to prináša. Či by som tu tento týždeň mal byť, to nie je pre mňa hádankou.
Boh to do mňa vložil. Oboje, aj túžbu prísť, aj poznanie kedy mám prísť, aby sa Jeho vôľa naplnila. Takže niet
pochybnosti či hádania "Mal by som byť tu, alebo niekde inde?" Niet hádania "Mal by som kázať BS? Alebo sa
venovať inému zamestnaniu?"
Možno to neviete, ale veľa rokov mi ľudia hovorili "Nájdi si iné zamestnanie, nie si povolaný kázať,
nemal by si kázať.." Toto mi hovorili mnohí ľudia. Trvalo roky, že nikto si neprišiel vypočuť čo som hovoril.
Moje deti poznajú toto posolstvo. Prečo? Lebo roky boli ony jediní ľudia, ktorým som mohol kázať. A boli
rukojemnícki poslucháči: "Bývaš pod mojou strechou, tak budeš robiť čo ti poviem, tak seď a počúvaj, večera
je až po kázni, ak ti nebude kázané, tak nebudeš večerať, lebo som niečo našiel v BS.." Mnohé z nich tomu
vtedy ani nerozumeli, veľakrát ani ja som tomu nerozumel keď som to kázal. Ale vedel som čo Boh chce aby
som robil. Bola doba, keď sme nemali kde bývať, a bol jeden malý zbor s vlastnou budovou. Celá by sa vošla
na toto pódium. A vedľa tej malej sály toho zboru bol malý domček. A povedali, že kto bude upratovať tú sálu,
ten môže bývať v tom domčeku. A ten domček bol menší ako tá sála. Potrebovali sme mať kde bývať. Tak som
povedal, že to budeme robiť. Tým som naozaj myslel, že hlavne moja manželka to bude robiť. Lebo ja som
študoval BS. A tak sme tam bývali, a keď neboli bohoslužby, mal som odtiaľ kľúče. Takže som vzal do toho
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kostolíka svoju rodinu, zapli sme svetlá a išiel som za kazateľňu. Rodina sedela v prvej lavici a kázal som im
niekoľko hodín. A potom sme tam všetci upratali, aj naše deti pomáhali. A takto som si cvičil kázanie BS.
Takže toto som robil, keď nikto nepočúval. Lebo to bolo vo mne. A vtedy som ešte nemal toto posolstvo. Ale
Boh vedel kam smerujem a On nás k tomu viedol. V tom istom období som mal kamaráta, ktorý cez deň mal
zamestnanie, a každý večer, každý večer!, prišiel po mňa asi o 5-6 večer a vzali sme si Biblie a išli sme sa
prechádzať. A nehovorili sme o ničom inom, len o Biblii. On mal Bibliu úžasne zapamätanú. Mohol som
spomenúť nejaký verš a on mi vedel povedať kde presne to bolo. Veľakrát mi vedel k tomu povedať grécke či
chebrejské slová. Ohromujúca znalosť BS. Ale nemal posolstvo. Ani ja som nemal. A tak sme chodili a
rozprávali sa iba o Biblii. Chodili sme takto každý večer od 5-6 niekedy do 2-3-4 ráno, len tak po meste s
Bibliami. Nešli sme von svedčiť, len sme chodili a rozprávali sa. A keď sme chodili hlboko do noci, veľakrát
nás zastavili policajti, pýtali sa ako to že chodíme po ulici o 3ej ráno. My sme im hovorili, že sme sa rozprávali
o Biblii. Najprv nám neverili. Niekoľko-krát sme museli sedieť v policajnom aute, kým oni zisťovali čo sme
zač. Ale po nejakom čase nás začali uznávať a kývali nám keď prechádzali okolo. Veľakrát sme uvideli niekde
zasvietené o 2ej ráno, keď by sa tam svietiť nemalo, a keď išli policajti, tak sme im zamávali a oznámili im to.
A oni išli a chytili zlodeja. Potom nás začali mať radi. Ale toto sme teda robievali, a to roky rokúce. Každý
večer sme hovorili, diskutovali, objavovali veci z BS. Chodili sme potme a bola tam jedna pouličná lampa. Keď
sme sa rozprávali a mali sme svoje malé Biblie, išli sme pod tú lampu, a tam sme čitali Biblie, lebo sme
objavovali tieto veci. Lebo sme mali takú túžbu poznať pravdu. V tom čase som si nepredstavoval tisíce ľudí
ako ma počúvajú, vtedy som nemal nijakých poslucháčov. Ale ako BS vo mne rástlo, uvedomoval som si, že to,
čo som objavoval, potrebovali vedieť aj ostatní ľudia. A tak som sa modlil: “Bože, daj mi múdrosť, proti ktorej
nikto neobstojí..” Toto som našiel v Lukášovi, že Boh povedal, že dal Ježišovi múdrosť, keď rástol, a nikto
nezmohol proti Nemu povedať nič. A tak som sa začal takto modliť, a začal som sa modliť, aby ľudia mali uši
počuť pravdu. A ani vtedy som ešte nemal to posolstvo, ktoré dnes kážeme, ale Boh to formoval, BS v nás
začalo mocne pôsobiť. Potom, v Mk16 Boh povedal, že učeníci išli všade a kázali Evanjelium. Píše sa tam, že
Boh potvrdzoval Slovo, ktoré bolo kázané. Boh potvrdzuje Jeho Slovo. Ak chceš viac znamení a divov, tak to
čo kážeš, nech je naozaj BS. Boh nemôže potvrdzovať tvoj názor. On nebude potvrdzovať tvoju teóriu. On
potvrdzuje iba Jeho Slovo. Dostaň do seba Jeho múdrosť. Nech pôsobí v tebe. A ako to budeš kázať, On to bude
potvrdzovať. On potvrdzuje Jeho Slovo. Káž viac Božieho Slova, získaj viac potvrdení. Boh začal zväčšovať
zástupy. Nie, že by som ja bol dobrý rečník, ale On mi mohol dôverovať, že budem rozprávať Jeho Slovo. Lebo
nič iné som ani nevedel. Tak sme citovali Jeho Slovo. A Boh hovorí “Chcem, aby ľudia počuli moje Slovo”.
Nepokúšaj sa nikoho manipulovať, ani budovať si svoju službu. Káž Jeho Slovo, hovor Jeho Slovo, miluj Boha,
miluj ľudí, slúž im Božím Slovom a službu vybuduje Boh. O to tu ide. V tomto je tajomstvo. Miluj ľudí dosť na
to, aby si im dal čo máš, teda BS. -Amen? -Amen!
Poďme do Ef3:20 "A Tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo
rozumieme.." Tento verš som počul citovaný veľakrát, a vyzerá že tu sa to stále zastaví, že Boh vie urobiť nad
mieru našich prosieb, ale to nie je koniec toho verša. Dôvodom toho, že Boh vie urobiť nad to, čo si myslíme
alebo prosíme, je posledná časť toho verša "podľa moci ktorá pôsobí v nás" Boh je schopný urobiť úžasné veci
a aj to robí - podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Boh dokáže urobiť ohromné veci, lebo On je Boh. A ak je toto
pravda, tak prečo nevidíme, že Boh robí úžasné veci cez hocikoho? Je to kvôli poslednej časti. Je to podľa
moci, ktorá pôsobí vo vás. Takže, čo je tá moc pôsobiaca vo vás? Je dvojaká. Je do DS vo vás - "a prijmete moc
po tom ako DS zostúpi na vás" - takže máte túto moc, ale teraz musíte tú moc uvoľniť, takže moc pôsobiaca vo
vás je za prvé DS. A za druhé, ako sme videli v niekoľkých veršoch dnes dopoludnia, je to moc BS, ktoré je
živé a účinné vo vás. Máte DS, On je pripravený dynamizovať všetko čo robíš. Ale On môže len potvrdzovať
Jeho Slovo. Môžeš mať najrýchlejšie auto sveta, ale ak nevieš ako ho naštartovať a riadiť, bude ti trčať v garáži,
bez úžitku. Hodnota rýchleho auta sa prejaví pri rýchlej jazde. Hodnota DS je, že máš BM, ale musíš vedieť ako
tú moc využívať. Biblia je príručka prevádzkovateľa. BS musí byť sprevádzkované v tvojom vnútri a živote.
Ak by si mal ísť pretekať na preteky áut, premietni si ako sedíš na štarte v športovom aute s bežiacim
motorom, máš nohu pripravenú na plyne - a teraz muži si to predstavujú a ženy si vravia "pridaj, nech je to
rýchlo za nami", ale nie, aj vy si to predstavujte - noha na plyne, a cítiš ten plyn, ako ho pritlačíš tak cítiš to
auto, motor zaburáca, auto sa začne trocha triasť kvôli výkonu, ktorý bol vyprodukovaný, a pritom máš stlačenú
brzdu a pripravuješ auto. To auto je pripravené vyraziť ako divá šelma. Dokážeš cítiť ten surový výkon. Keď
túruješ motor, môžeš ten výkon počuť. Takže predstav si seba takto. Máš prilbu na hlave, okuliare, kombinézu,
rukavice a držíš volant. Pozeráš na štartovacie svetlá a čakáš na zelenú. A túruješ ten motor. A teraz si predstav
ako sa cítiš ak odrazu by si si povedal "Nemám naštudovanú príručku, neviem ako správne radiť rýchlosti,
neviem ako správne tlačiť na plyn a uvoľniť brzdu, mal som si naštudovať manuál, počkajte, vezmem si
manuál" a potom skočí zelená a stlačíš plyn, uvoľníš spojku, auto vyrazí vpred, chceš aby tachometer začal
stúpať, a zatiaľ čo sa pokúšaš riadiť jednou rukou, druhou skúšaš otvoriť manuál, a pokúšaš sa riadiť a zároveň
čítať ako preraďovať. Robil ty to niekto z vás takto? Samozrejme že nie. Rozbili by ste sa o stenu. Prečo? Lebo
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si treba naštudovať manuál pred tým ako si sadneš za volant. Potrebuješ vedieť o čom sú kilowaty výkonu, aká
je bohatosť zmesi paliva. Potrebuješ vedieť čo dokáže ten voz. A dozvieš sa to jedine študovaním manuálu.
A toto som robil po tie roky, študoval som 'manuál', keď sme kráčali a rozprávali sa. Učil som sa ako
môže moc DS rásť. Čoho je On schopný. Takže som vedel, keď som išiel klásť ruky na chorých, že moc DS
dokáže urobiť všetko, čo On povedal, že dokáže robiť. Takže som vedel, že Boh dokáže urobiť nad mieru viac
ako si myslím alebo prosím - podľa toko ako veľmi tento 'manuál' pôsobí vo mne. Takže Boh ti dáva moc
DS. Je to dar, ale On hovorí: "Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a
správne podáva slovo pravdy."(2Tim2:15) Takže umožni nech BS pôsobí v tebe. Dobré je, že to čo som sa ja
učil roky, vás môžem teraz vyučovať krátko. Môžete sa do toho pustiť, a začať konať a bude to vo vás rásť. Ale
musíš si vyvinúť úctu k BS a hlad po BS.
John Lake povedal, že ho školil iný muž Boží. A u toho muža Božieho jedna vec vynikala. John Lake
ho pozoroval keď sa schádzali a hovorili o Božích veciach. A ten muž hovorieval “Modlime sa, skloňte svoje
hlavy a zavrite si oči”. A keď to urobili, ten muž držal Bibliu a padol na kolená keď si myslel, že sa nikto
nepozerá, ale John Lake pootvoril jedno oko a poškuľoval. A ten muž vzal Bibliu a začal plakať a držal si ju pri
srdci a začal ju bozkávať. Keď kázal, vždy sa odvolával na Bibliu. A tento muž vyučoval Johna Lake-a o
uzdravovaní. Takže J.Lake povedal, že sa tam naučil, že ak chce byť silný v uzdravovaní, tak musí byť silný v
BS. A rozvinul si silu a túžbu študovať BS. Smith Wigglesworth často hovoril “Nikdy nečítam Bibliu naraz
viac ako polhodinu”, ale tiež povedal, že nestrávi viac ako polhodinu bez čítania Biblie. To môže znamenať, že
čítal Bibliu aspoň 8-12 hodín denne. Všetci ľudia Boží, ktorých si vážime, mali najvyššiu úctu, najvyšší rešpekt
voči BS. Nenaháňali knižky, nevyhľadávali trendové výstrelky, ktoré sa práve objavili, neobzerali sa čo robia
všetci ostatní, oni sa pevne držali Božieho Slova. Lebo ak si v nejakej diere, tam nemusí byť ani Internet ani
kresťanská telka, aby si sledoval čo sa deje v Tulse či v Redingu v Kalifornii, alebo v nejakom z tých miest, aby
si sledoval čo robí niekto iný. Ak nemáš nič iné, máš BS. Treba si pamätať, žiadny človek v knihe Skutky, ktorý
robil zázraky, nemal Novú Zmluvu. Lebo oni ju písali. Mali slová Ježiša a slová apoštolov vo svojom srdci a
mysli. Museli robiť to, čo robíte vy, počúvať a uchopiť vyslovené slová a uchovať ich vo svojich srdciach. A
trávili veľa času rozprávaním sa medzi sebou, pripomínali jeden druhému čo povedal apoštol. "-Čo povedal o
tomto? -Aha, on povedal toto..." Takto žili. Nemali také vymoženosti ako my dnes. Nemali nástroje na
vyhľadanie každého slova a jeho významu. Nemohli si naklepať slovko a k nemu vytiahnuť každý verš kde sa
vyskytuje. Museli sa spoľahnúť na to Slovo, ktoré si zachovali vo svojich srdciach. Museli sa poľahnúť na DS,
že im tie veci pripomenie. Ale On ti môže len pripomenúť veci, ktoré si už predtým počul alebo videl.
Pripomenúť znamená, že si sa to už naučil. Ježiš povedal: DS vám pripomenie. Takže musíš to najprv počuť,
čítať, a až potom ti to môže DS pripomenúť. Toto si vyžaduje disciplínu, dôslednosť. Sú veci, ktoré budeš
musieť odstrániť. Každé rozhodnutie študovať BS je zároveň rozhodnutím nerobiť niečo iné. To je súčasťou
toho ako platíš cenu za to, že sa niečo naučíš a vieš to. Takže už som vás dnes dopoludnia vyučoval, ako BM
pôsobí vo vás a tá moc je Jeho Slovo, Jeho škola v tvojom živote, Jeho pôsobenie tvojho chcenia aj schopnosti
konať to, čo On učí. Bolo to Jeho Slovo v Pavlovi, ktoré umožnilo aby vykonal to všetko čo zvládol. To je moc,
ktorá pôsobí vo vás. Je to sila Slova, a tá umožňuje, aby Boh konal nad mieru úžasné veci. Ak chceš vidieť tie
veci, dostaň do seba BS. Hovor o BS, uvažuj o BS, snívaj o BS, túžobne stonaj po BS, so slzami ďakuj za BS.
Ver v BS. Konaj BS. Takto sa BS stane.
Teraz posledná vec pred prestávkou. Všetci ste počuli príbeh o žene s krvotokom. Písmo hovorí jasne
ako bola uzdravená. Počula o Ježišovi a začala v sebe hovoriť "Ak sa čo len dotknem lemu Jeho rúcha,
budem uzdravená" - toto si v sebe hovorila. Rozhodla sa "Ak urobím toto, budem uzdravená. Keď to urobím,
vtedy budem uzdravená." Ona určila čas pre svoje uzdravenie, ona určila spôsob ako bude uzdravená. A potom
uviedla svoju vieru do činnosti a musela ísť tam, kde bol Ježiš. A keď sa jej naskytla príležitosť, preliezla cez
dav, a každý sa Ježiša dotýkal, ale keď sa Ho dotkla ona, Ježiš všetko zastavil, a povedal "Počkajte, niekto sa
ma práve dotkol" Jeho učeníci povedali "Pane, pozri na ten zástup, každý sa ťa dotýka" On povedal "Nie,
niekto sa ma práve dotkol" Z celého toho zástupu On rozoznal jeden druh dotyku, dotyk viery, a tak sa otočil
aby zistil, kto sa Ho dotkol. On ani len nevedel kto to bol. A nakoniec tá žena to priznala a On povedal "Žena,
tvoja viera ťa uzdravila" Lebo to bola jej viera, lebo ona povedala "Takto budem uzdravená" Ježiš mal Božiu
moc. Keď urobila čo povedala, Boh reagoval na jej vieru a ona bola uzdravená. Ona začala hovoriť "Ak sa len
dotknem Jeho rúcha" tak to pri nej zaúčinkovalo a Boh neuprednostňuje nikoho.
Zajtra večer budeme slúžiť uzdravovaním a zoradí sa každý, kto potrebuje uzdravenie a ja pôjdem po
rade a budem klásť ruky na každého. Pamätajte, ja nepotrebujem vedieť aký je tvoj problém. Boh to vie a to On
spôsobuje uzdravenie. Takže sa vás možno niečo opýtam alebo aj nie. Možno len pôjdem po rade a budem
robiť to čo vždy. Veriť a uvoľňovať Boží život a moc DS do tvojho tela a mysle, prinášať ti slobodu. A vtedy
príjmeš čo potrebuješ, lebo verím, že On môže urobiť viac ako prosím alebo myslím. On môže urobiť čo
potrebuješ, ba nad to čo ja viem že ty potrebuješ. Takže verím, že On urobí nad mieru a ja poznám moc DS a
BS, ktorá pôsobí vo mne. A takto to On bude robiť. A teraz špecificky, On v tebe robí to, čo sa rozhodneš veriť,
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že On pre teba urobí. Ak si v rade na uzdravenie, tak budeš uzdravený. Ak si v rade na finančné prelomenie, tak
sa bude diať toto. A môže to byť viac ako 1 vec. Môže to byť veľa vecí, môže to byť všetko. Lebo On je
Bohom, ktorý je viac ako dostatočný. Môže to byť čo potrebuješ ty alebo tvoja rodina, napr. hoci tvoj strýko v
Rusku. Môže to byť čo potrebuje tvoja rodina v hociktorej krajine, z ktorej si prišiel. Lebo keď sa dotknem
teba, tak Boží život a Jeho moc zasiahne teba, napraví čo je potrebné u teba a potom u hocikoho na koho myslíš
alebo s kým si spätý. Tá moc pôjde cez teba k nim, lebo všetci sme navzájom prepojení. Toto sa bude diať. A
vysvetľujem vám ako sa to bude diať. Koľkí chcete aby sa to dialo silno, úplne a dobre? Amen! Dovoľte mi
teraz povedať, ako sa môžete o to pričiniť. Do zajtrajšej služby uzdravovania, začni hovoriť "Keď môj brat
Curry položí na mňa ruky, prijmem uzdravenie pre seba, finančné prelomenie, moje deti budú spasené, moji
príbuzní budú uzdravení." A začni hovoriť "Keď môj brat Curry položí na mňa ruky, tak prijmem to a to a bude
to tak". Amen? Začnite to hovoriť a budete ako tá žena s krvotokom. A bude to zázrak v živote teba a tvojej
rodiny. Len poďme ďalej ako je náš vlastný život a naše vlastné potreby. Rád by som vás vyzval, aby ste
vyslovili veci širšie ako tvoj vlastný život, či rodina. Zahrň do toho prehlásenia viac: "Keď môj brat Curry na
mňa položí ruky, moje mesto bude zmenené mocou Božou, ktorá sa vráti so mnou" a ver na väčšie veci ako len
tvoje osobné. Urob to nesebecké, buď strážcom svojich bratov. A ver na viac ako vlastný život. Keď veríš na
viac ako vlastné potreby, aj tak ich budeš mať naplnené, lebo Boh ocení, že dávaš, takže dostaneš. -Amen? Amen! Urobme to. V mene Ježiš. Amen.
Duchovná obnova posunom bližšie k Božiemu Slovu
Ef1 (Manuál kapitola 10, strana 82) list apoštola Pavla cirkvi v Efeze, kde bol strávil dosť veľa času.
Chcem vám vykresliť ako veci fungovali vtedy a ako je to celé usporiadané. Príliš často si myslíme, že ľudia v
Biblii boli iní ako sme my dnes. Ľudská povaha zostáva rovnaká po všetky stáročia. A mení sa jedine mocou
DS. Takže keď čítame v knihe Skutkov o cestovaní apoštolov, musíme pamätať, že oni mali do činenia s
ľuďmi, z ktorých mnohí v tom čase neboli znovuzrodení. Takže keď sa pozriete na rôzne listy, každý bol písaný
do iného zboru v inom meste, pričom zbor sa rozumie ľudia, nie budova. List Rimanom bol napísaný rímskym
kresťanom. Apoštol Pavol písal listy tak, že hoci posolstvo bolo vždy rovnaké, jeho podanie bolo špecifické pre
dané lokality. A všetky z tých listov sú napísané pre špecifické úrovne vyspelosti kresťanov. List Rimanom sa
všeobecne považuje za teologický. Vysvetľuje dopodrobna čo Kristus pre nás urobil, v teologickom rámci. Je
úžasné pozerať na tie listy a ich dopad na ľudí v dejinách. Poznám veľa kresťanov, ktorí nikdy nečítali celý list
Rimanom. Alebo aspoň nie systematicky. Čítali tu úryvok, tam úryvok, ale poznám aj veľa kresťanov, ktorí boli
spasení skrze čítanie z listu Rimanom. Martin Luther, veľký reformátor, povedal, že list Rimanom ho ovplyvnil
najviac. A povedal, že to je najlepší zo všetkých listov. A keď ho čítal, tak napísal k nemu komentár. A chcem,
aby ste o tom uvažovali. List Rimanom je taký mocný, že len Predslov Martina Luthera ku Komentáru k Listu
Rimanom, uvažujte o tom, len Predslov k biblickým textom, spôsobil, že John Wesley bol spasený. A potom
John Wesley zasiahol svet. Bol tak pohnutý Božím Duchom, že Božou mocou skrze Jeho Slovo zmenil nielen
národ, ale svet. On a jeho brat Charles založili dnes známu Cirkev Metodistov. A kvôli ich službe Evanjelia, sa
Anglicko vyhlo krvavej politickej revolúcii, na rozdiel od Francúzska. Ak sa pozriete na históriu Cirkvi,
prebiehala revolúcia vo Francúzsku, zničila krajinu, ľudia trpeli. A táto revolúcia sa takmer presunula do
Anglicka. Tam počas toho ako vo Francúzsku bola revolúcia, John Wesley a jeho skupinoví kazatelia jazdili
koňmi po Anglicku a kázali 8-10-12 krát denne. V rôznych dedinách. A kvôli základom Evanjelia ľudia
nechceli revolúciu a zostali vtedy verní Korune. Predstavte si 2 bratov, jeden kazateľ, druhý písal Evanjeliové
hymny, ktorí mali takýto dopad na národ, že zmenili smerovanie histórie. Táto skupina metodistov začala v
Anglikánskej Cirkvi, do ktorej patril aj John Wesley, a jej členom ostal po celý svoj život. A práve Anglikánska
Cirkev ho neprijala. Túžbou jeho srdca bolo vypôsobiť zmenu vo vnútri jeho domovskej cirkvi. Ale keď táto
cirkev neprijala túto zmenu, tak musel ísť konať mimo cirkvi. V jednom momente odmietli jeho kázanie a on
vyšiel von z kostola, v ktorom jeho otec býval kurátorom. Jeho otec bol pochovaný na cintoríne pri tom kostole.
A pretože tí ľudia odmietli Johna Wesleyho, povedali mu, že nemôže kázať v ich kostole, tak vyšiel z kostola
na priľahlý cintorín, postavil sa na vrch hrobky svojho otca a kázal odtiaľ. Keď mu povedali, aby prestal, on
odpovedal "Nemôžete ma nútiť prestať, toto je hrob môjho otca, túto nehnuteľnosť vlastníme my, a ja môžem
odtiaľto kázať ak chcem" Oni mu povedali "Už nikdy nebudeš kázať v našom kostole" John Wesley odpovedal
"To je v poriadku, lebo vaše kostoly nie sú dosť veľké na to, aby sa do nich pomestili všetci ľudia, ktorí prídu
počúvať moje kázne" A tak začal kázať povonku. Lebo mal srdce reformátora - ochotu vidieť potrebu zmeny a
potom zažívať jej dôsledky. Tento duch obnovy vždy musí byť v Cirkvi. Vždy sa musíme hýbať dopredu, teda
bližšie k BS. John Wesley začal cestovať po Anglicku, vyrážal niekedy o 3-4ej ráno, jazdil na koni a modlil sa
cestou. Chcem aby ste pochytili čosi o tomto Božom mužovi. Lebo potrebujeme nových ľudí ako bol John
Wesley. A ty sa môžeš rozhodnúť byť opäť niekým ako bol on. Metodisti mali rozplánované kázania na
rôznych miestach kam cestovali a obvykle čelili prenasledovaniam. Ľudia na nich hádzali kamene, hnilé
potraviny. Keď kázali, niektorí im začali skákať do reči a hádzať poznámky. Mali tisícové zástupy a kázali k
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nim bez zosilňovačov. A keď kázali tak občas si ich prenasledovatelia popodávali vedrá s vodou cez zástup a
keď už vedro vody bolo ku kazateľovi dosť blízko, tak schytili to vedro a na kážuceho Johna Wesleyho alebo
iného metodistu vyliali všetku tú vodu. Viete si predstaviť, že kážete Evanjelium a takto vás oblejú, hádžu na
vás hnilé potraviny... Toto bolo bežné. Občas ľudia vzali na nich kamene a hádzali do nich. A tak sa raz John
Wesley viezol na koni a uvedomil si, že už je 10 hodín dopoludnia a zatiaľ žiadne prenasledovanie za ten deň!
Tak zastavil svojho koňa, zosadol a išiel do poľa a začal sa modliť "Otec, či som Ťa uzazil? Čo nerobím
správne? Už je 10 hodín a ja som zatiaľ vôbec nebol prenasledovaný pre Evanjelium! Odpadol som od Teba?"
A zhruba v tom čase, sa objavil farmár, ktorý to pole vlastnil, rozbehol sa na Johna Wesleyho, cestou dvíhal
kamene z toho poľa a hádzal ich na neho. A keď ho začali tie kamene zasahovať, vyskočil, bežal k svojmu
koňovi a zvolal "Vďaka Otec, za také rýchle vyslyšanie mojej prosby!" Toto je srdce reformátora.
Bol som v dome Johna Wesleyho, v jeho zbore, pri jeho hrobe, videl som ten cintorín na druhej strane
cesty oproti jeho zboru, kde je pochovaná jeho matka. Ona mu dala duchovný vzrast v ranných rokoch života.
Ak J.Wesley bol úžasný, jeho matka Zuzana bola ešte viac. Keď deti plakali, povedala im "Môžeš plakať, ale
plač potichu." Nedovolila aby jedno dieťa plačom vyrušovalo ostatné deti. Mala 12 detí, z nich John bol jeden z
najmladších. Raz u nich horelo a chceli sa uistiť, že majú všetky deti vonku a tak ich museli spočítať, či ich
majú všetky. Spočítali ich 2-3 razy a uvedomili si, že ten dom horí, ale malý John s nimi vonku nie je. A potom
ho počuli ako plače z povaly a dostali ho von tesne predtým ako sa dom zrútil. Vždy hovoril, že bol ako to
"obhorené poleno vychvátené z ohňa" Jeho život takmer skončil v tom požiari. Ale Boh ho ušetril pre čosi
väčšie. Z zbore Johna Wesleyho je kazateľnica, na ktorú musíte vykráčať po točitých schodoch a dostanete sa
do malej búdky hore vo vzduchu. Keď som tam bol po 1.-krát, nebolo to zamedzené retiazkou, mohli ste naozaj
ísť až hore, tak som išiel až tam, kde John Wesley stával a kázaval. Neskôr keď som sa tam vrátil, tak už to
uzavreli, takže sa tam už nedalo dostať. A keď vyjdete von a obídete to zozadu, je tam pomník kde je
pochovaný John Wesley. Ak idete do jeho domu v susedstve, môžete ísť do každej izby, môžete vidieť jeho
modlitebnú komôrku, ktorá je takmer rovnaká ako tá kazateľnica. Keď vojdeš do jeho študovne, je to najviac
ohromujúce. Mal jazdecké sedlo na podstavci a na tom sedle pripevnený stojan kam si dával Bibliu a sedával v
tom sedle keď čítal a študoval Bibliu. Bolo to tak preto, lebo keď sedel na normálnej stoličke, tak ho boleli
nohy a bedrá, lebo dlhé roky jazdil na koni po celom Anglicku až sa mu z toho zdeformovali nohy a kosti sa
vytvarovali tak, že keď chodil tak mal nohy " do O", takže potom mu najlepšie bolo sedieť v jazdeckom sedle.
Najazdil 240 tisíc míľ, takmer štvrť milióna. To všetko po celom Anglicku. Kázal Evanjelium, zakladal
skupinky kresťanov. Na začiatku ich nazývali skupinky. Keď narástli, tak ich nazývali spoločnosti. Aby ste sa
stali členom Metodistov, museli ste potvrdiť, že budete chodiť na študovanie Písma, žiť svätý život. Museli ste
vyplniť formulár, kde ste podpísali akoby prísahu, že budete žiť sväto. A keď sa zišli, tak hovorili o tom, ako
žiť sväto, a vyznávali si navzájom v čom za uplynulý týždeň zlyhali. Ich životy boli navzájom veľmi otvorené a
transparentné. Takže John Wesley zakladal tieto skupinky či triedy po celom Anglicku. A kvôli tomu začali
vyučovať systematické praktizovanie a spôsob správneho života pred Bohom. Verili, že Boh mal určité metódy,
a tak ich ľudia zvonka začali nazývať 'metodisti'. Johnovi Wesleymu sa nepáčil tento názov, on hovoril, že sú
kresťania. Ale ľudia zvonka im vraveli Metodisti, a toto im prischlo. John Wesley cestoval po celom Anglicku,
60-70 rokov, kázal Evanjelium a keď zomrel, tak cirkev Metodistov fungovala, a bola mocnou silou po celom
Anglicku, ktorá držala Anglicko pri živote pred Bohom. Jeho rukami prešli peniaze v hodnote miliónov
dolárov. Na tlačenie Biblií, na sýtenie hladných, na úžasnú obetavú prácu pre ľudí. Keď John Wesley zomrel,
všetko čo vlastnil bolo Biblia, 6 strieborniakov - jeden pre každého nosiča már, a strieborný príbor. To je všetko
čo vlastnil. Hoci toho vykonal tak veľa. Kázal viac ako 40 tisíc kázní. Dnes môžete nájsť jeho kázne a denníky
a vyučovania v sade kníh, ktorých je 14 zväzkov. A môžete čítať kázne, ktoré kázal. Takto prežil svoj život.
Cestovaním na koni po celom Anglicku.
Neskôr bol muž menom George Whitefield, o ktorom bolo známe, že bol lepším kazateľom ako
Wesley. Úžasný Boží muž. Kázal k davom na otvorených priestranstvách. Vravelo sa že veľakrát bol jeho hlas
nadprirodzene prenášaný cez zástupy, že niekedy kázal tak (vtedy ešte bez mikrofónu a zosilňovača), že jeho
hlas bolo počuť na míľu ďaleko, a pritom hovoril stále bežným tónom. Takže to musel byť BD, kto prenášal
jeho hlas. George Whitefield mal veľké zástupy a davy, ktoré ho počúvali. Ale urobil jednu chybu. A povedal,
že John Wesley to urobil správne. George Whitefield nezakladal domáce skupiny na štúdium Biblie, a kvôli
tomuto, zakaždým keď sa vrátil na miesto kde predtým kázal, nenašiel tam už žiadny prejav kresťanstva. Ale
pretože John Wesley zakladal domáce študijné skupiny, jeho posolstvo rástlo a pokračovalo aj po jeho odchode.
Pointa tohto je veľmi prostá. Musíme určite robiť to, čo prináša trvalé výsledky. John Wesley mal zoznam 12
pravidiel pre svojich kazateľov. Jedno z nich bolo toto: Tvojou úlohou je nie len kázať čo najčastejšie, ale
obracať duše, činiť učeníkov a upevniť ich v Evanjeliu. Nazýval to 'zoradenie sa k porazeniu diabla'. Občas si
možno uvedomíme, že v niečom sa prehnane organizujeme. Je možné prehnať organizovanie niečoho až tak, že
z toho vylúčiš Boha. Ale chcem aby ste si uvedomili, že Boh je Bohom poriadku, On je Bohom organizovania.
Ak sa pozrieš na ľudské telo, ono je dôkladne zorganizované, aby fungovalo špecifickým spôsobom. Ak
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nefunguje presne tak ako vieš že by malo, to nazývame choroba. A vieme, že všetky ľudské telá fungujú
rovnako. Ak by to tak nebolo, nemalo by zmysel mať lekárov. Lebo by nevedeli čo je pre teba normálne a čo
nie. Boh ťa stvoril, aby si fungoval určitým spôsobom. V oblasti fyzickej aj duchovnej. Ak sa pozrieš na slnko,
mesiac, hviezdy, sú usporiadané, zorganizované. Každá planéta má svoju vlastnú obežnú dráhu. Planéty
neblúdia v priestore, nenarážajú nahodilo do seba. Takto to nefunguje. Biblia nám hovorí, že mesiac, hviezdy,
samotné slnko, že Boh sám im poručil, a umiestnil kde majú byť, a vieme podnes, že fungujú správne. Boh to
zorganizoval. Boh je Bohom organizovanosti. Keď sa Ježiš rozhodol vykonať zázrak rozmnoženia jedla, prvé
čo urobil bolo: Rozsaďte tých ľudí po 50-tich. Bolo to rganizovanie. Nepovedal len "posaďte ich", ale
povedal: “Rozsaďte ich po 50”. Takže mohli vedieť presne kto bol nasýtený, kto nebol, a vedeli koľko ešte
potrebujú. Takto vedeli koľko im zostalo, lebo každý už jedol. Takže vidíme, že Boh je Bohom organizovania.
Keď Mojžiš začínal, nemal to zorganizované. A veľmi skoro každý kto mal nejaký problém, prichádzal
za Mojžišom, možno 3 milióny ľudí. Bol ako primátor veľkého mesta. Musel jednať každý deň. Musel mať
vieru, že Boh ich nasýti a vykoná čo treba. Mojžiš mal srdce pomôcť každému. Ale bolo ich príliš veľa. Stáli v
rade od rána do noci. A nie každému sa dostalo pomoci. Lebo mali iba jedného muža - Mojžiša. Takže Jetro,
Mojžišov svokor, prišiel k Mojžišovi a vraví "Toto nie je dobré, týmto ľuďom v skutočnosti nepomáhaš. Keď
budeš riešiť všetky jednotlivé potreby, tak sa vyčerpáš. Boh ťa povolal, aby si ľud viedol, a doviedol až tam,
kam On chce. Ale ak všetok čas minieš na rozprávanie s ľuďmi, tak ti už neostane času, ktorý by si trávil s
Bohom". A tak Mojžiš zvolal starších Izraela. A ustanovil veliteľov, ako to oni nazvali, nad 50-timi, veliteľov
nad 100-mi, a začal prideľovať ľud ku každému vedúcemu. A potom bol všetok ľuď organizovaný, mali svoje
potreby zaopatrené, a Mojžiš ich mohol viesť a usmerňovať, a tráviť čas s Bohom, a toto bolo lepšie pre
každého. A tak to môžeme vidieť cez celú Bibliu.
Ježiš urobil to isté. Zavolal si svojich 12tich a povedal im "Vy ma budete reprezentovať, pôjdete do
každého mesta kam potom pôjdem ja. Chcem aby ste tam dorazili predo mnou. A budete robiť toto. Poviete:
BK prišlo do vášho mesta. A budete uzdravovať chorých, ktorí sú tam, budete napĺňať potreby ľudí, aby
dokiaľ tam dorazím ja, už nebolo treba uzdravovať žiadnych chorých. Lebo ja som ten Kráľ v BK a keď tam
dorazím, tak to mesto má vyzerať ako BK. A BK nemá v sebe chorých, lebo sa tam deje Božia vôľa. A tak
choďte popredu, vchádzajte do tých miest, uzdravujte chorých a ja tam dorazím o pár dní. " Toto robil s
12timi. A potom, keď zástupy poslucháčov rástli, povedal: Nestačí mať 12tich, potrebujeme viacerých, žatva
je väčšia, tak proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov do polí, lebo potrebujeme pomoc. A potom sa tam
píše, vyslal aj 70 iných. Takže najprv sme mali Ježiša, potom Ježiš povolal 12, takže sme mali 13 ľudí, ktorí
vychádzali a uzdravovali chorých. Ale to nebolo dosť, tak poveril ďalších 70tich. Takže 13+70 je 83 ľudí, ktorí
predzádzali Izraelom, uzdravovali chorých, vyháňali démonov, kázali Evanjelium, hovorili ľuďom: BK sa k
vám priblížilo, a tu je dôkaz - chorí sú uzdravovaní, chromí chodia, slepí vidia. To je dôkaz, že tu bolo BK.
Lebo takto vyzerá BK. Takže máme 83 ľudí, ktorí to robia. Na ilustráciu aké bežné by toto malo byť dokonca aj
dnes: vieme o Ježišovi, vieme o tých 12tich podľa mena, a tak sme možno pokúšaní myslieť si, že oni boli takí
výnimoční, lebo sú známe ich mená: "Oni boli takí výnimoční, že preto ich Boh použil k uzdravovaniu" Ale ak
musíš byť výnimočný, aby si uzdravoval chorých, a ak byť výnimočný znamená, že ľudia poznajú tvoje meno,
tak prečo nie sú známe mená tých 70tich? My ich mená nepoznáme. Hoci uzdravovali chorých, vyháňali
démonov, kriesili. Dokonca aj keď robíš toto všetko, to ešte neznamená, že tvoje meno sa má dostať do Biblie,
lebo toto má byť bežné. Podľa Mk16 má toto robiť každý veriaci. Takže teraz vieme, že sme mali 83 ľudí, kt.
uzdravovali v mene Ježiš. Ale počkajte, je tu ešte jeden. Lebo bol jeden, kvôli ktorému tí 12ti učeníci prišli k
Ježišovi a povedali "Pane, stretli sme chlapíka čo vyháňal démonov v Tvojom mene, a pretože nebol z nášho
tímu, bránili sme mu v tom, lebo nechodil s nami" Ježíš povedal "Načo mu brániť? Nebráňte mu, robí dobre
v mojom mene." Všimnite si ako Ježiš reagoval, On nepovedal "Čože, no moment, niekto používal moje meno?
Koho nepoznám? Bol na niektorom z mojich zhromaždení? Ordinovali sme ho? Kto je ten chlapík? Zastavili ste
ho? Tak to ste dobre urobili!" Ježiš nič také nepovedal. On ani nepovedal "Ako sa ten volal? Možno je
výnimočný, možno má výnimočné pomazanie.." - Ježiš neuviedol ani taký dôvod. Ježiš ani nepotvrdil že ho
pozná. Povedal "Ak robí dobré veci v mojom mene, tak nebude o mne hovoriť zle" - takže môžeme vidieť, že
uzdravovanie a vyslobodzovanie by malo byť medzi veriacimi také bežné, že menám veriacich, ktorí to robia,
neprináleži žiadne zvláštne ocenenie.
Tak k čomu prináleží osobitné ocenenie? Čo by malo byť dôvodom, aby si bol ocenený? On povedal:
Ak chceš byť veľký v BK, tak slúž, pomôž čo najviacerým ľuďom. Takto si Nebo všimne tvoje meno. Ak
chceš byť veľkým v NK, buď sluhom všetkých, pomôž iným, aby naplnili svoje povolanie v Bohu. Musíme si
pamätať čo hovorí Biblia. Že v BK sa veci majú inak ako v kráľovstvách tohto sveta. Tu na tejto Zemi, v
kráľovstvách tohto sveta, ak chceš byť prvý, tak si cestu hore kliesniš lakťami, je ti jedno po kom šliapeš, koho
poraníš, len aby si bol prvý v rade. Ježiš povedal, že toto nebude takto medzi tými v BK. V BK prvý bude
posledný a posledný bude prvý. Keď prídeš na veľkú hostinu, nesadaj si na najlepšie miesto, sadni si na
najmenej významné miesto, a potom, keď si všimnú že si tam, posunú ťa na lepšie miesto. Ale ak zaujmeš
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najlepšie miesto, môže to byť zahanbujúce, keď ťa požiadajú, aby si sa odsunul, aby sa tam mohol posadiť
niekto iný. V tomto kráľovstve, v BK, pokoruješ samého seba, uprednostňuješ ostatných, hrdíš sa tým čo koná
Boh a ako pôsobí cez iných, a ak sa pokoríš, tak Boh ťa povýši. Pamätaj si, v BK sú iba dve činnosti: 1)
povýšenie teba, 2) pokorenie teba. Musíš si vybrať, ktorú z nich chceš robiť ty. Boh ťa nechá vybrať si.
Ktorúkoľvek z týchto činností chceš. Ale keď ty si vyberieš jednu z nich, tak druhú bude robiť Boh. Takže ak si
vyberieš povyšovanie seba, tak Bohu pripadne činnosť pokorovať ťa. Ale ak si vyberieš, že ty sám sa budeš
pokorovať, tak Bohu pripadne úloha povýšiť ťa. Keď ťa povýši Boh, tak je to dobre. Ale ak ťa musí pokoriť,
On vie ako na to. Nechci, aby Mu musela pripadnúť táto úloha! Takže ty si radšej dobrovoľne vyber, že pokoríš
seba. A úlohu povýšiť teba, nechaj na Boha. Lebo On vie aj toto urobiť dobre. Ale výber je na tebe. Toto
povedal Ježiš. Voľba je tvoja. Dostávaš možnosť rozhodnúť sa či budeš prvý alebo posledný. A vedz, že
čokoľvek urobíš tu, tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, ťa odmení zjavne.
Dovoľte mi uviesť príklad. Pozrime sa na Jána Krstiteľa. Takto vyzeral Ján Krstiteľ: z dobrej rodiny,
známy medzi ľuďmi, jeho otec slúži ako kňaz, majú veľké nádeje o svojom synovi, hoci bol prekvapením.
Pomenovali ho Ján, čo znamená dar od Boha. Prečo? Lebo nebol očakávaný. Ale teraz Ján začína rásť. Je
trocha svojský. Nestará sa o všetku tú fajnovosť. Nevyzerá, že zapadne medzi farizejov. Nevyzerá, že zapadne
do bratstva saducejov. Skôr to vyzerá, že by snáď inklinoval k esénom. Neobľubuje byť prvým v rade. Nemá
dobré spoločenské zručnosti. Alžbeta mu vždy musela pripomínať, aby sa okúpal. V kuse sa len potĺka po
chotári. Je to trocha zvláštny týpek, oblieka sa trošku čudne, nečeše sa, pôsobí divokým dojmom, vždy hovorí s
Bohom. Ľudia sa na neho pozerajú ako by bol švacnutý. Tu je teda ten chlapík, ktorému boli okolnosti takto
priaznivo naklonené. Mohol sa zaradiť medzi kňazov slúžiaich v chráme, a keď sa pýtajú -"Kde je Ján?" “Nevieš, je trošku uletený, stal sa z neho taký čudák. Nie je celkom bežný..” -“Počul som, že bol kazateľom..” “Áno, je kazateľom..” -“A v ktorej synagoge káže?” -“V synagoge nekáže.” -“Nekáže v synagoge?? A kde
káže?” -“Vidíš tú skalu hentam?” -“Myslíš štít ten a ten?” -“Áno, tak tam káže.” -“Hen na púšti? Veď tam niet
ľudí, tak komu káže? Škorpiónom a hadom?” -“Keby si sa ho opýtal, tak by povedal, že áno.. Lebo tam chodia
farizeji a počúvajú ho.” -“A prečo káže tam?” -“Nuž, nemá rád veľké zástupy.” -“Čo je to za kazateľa, čo nemá
rád zástupy?” -“Veď ti vravím, je trocha iný. Zvolá len hŕstku, a vždy keď sa objavia ľudia, aby ho počuli
kázať, tak ich len vyhadzuje. Prídu, hlavne farizeji, a tí by mu vlastne mohli dať kazateľský flek a on od nich
vôbec nič neprijíma, a práve oni by mu mohli najviac pomôcť! Vrieska na nich, nazýva ich vretenicami,
obielenými hrobmi a vraví im Berte sa, a nevracajte sa dokiaľ váš život nepreukáže, že sa chcete zmeniť.” “Toto on hovorí farizejom?” Pozrú sa jeden na druhého.. a vieš čo sa im chce práve urobiť? .. tlesknúť si
navzájom dlaňou nad hlavami .. Anóóó!!! -“Ja sám som toto vždy chcel povedať tým farizejom! A tento má
guráž to vysloviť!”
A pritom zástupy chodia k nemu a stále prichádzajú. A tu je ten ohnivý pokorný kazateľ a vážia si ho.
Mohol by kázať v Jeruzaleme, mohol by kázať v chráme, mohol by mať okružné turné po všetkých synagogach
v Izraeli. Namiesto toho si však vyberá to ťažšie, ide úzkou cestou, ide tam, kde nikoho niet a začína kázať keď
tam niet nikoho a káže ďalej až dokiaľ jeden po druhom ľudia nezačnú vychádzať von, aby to videli. Potom sa
zídu zástupy, čoskoro káže k stovkám, možno dokonca tisícom a stále hovorí o jednom: On prichádza, už ide,
Mesiáš prichádza... A ľudia začali hovoriť -“Si to ty?” -“Ja nie, som iba hlasom, ako Písmo hovorí, volajúceho
na púšti.” -“Aha, tak už vieme prečo si tam, musel si ísť na púšť, aby si mohol byť hlasom volajúceho na púšti.
Nemohol si zostať v meste.” -“Ja som tým hlasom, a kliesnim cestu, urovnávam chodník...” A tu máme toho
pokorného kazateľa, ktorému sa dostalo pocty krstiť Mesiáša. A tak, keď Mesiáš prichádza k nemu, tak on
hovorí "Pane!" A to je jeho bratanec! Oslovuje svojho bratanca "Pane"! A povedal "Nie som hoden rozviazať
Tvoju obuv, a Ty chceš, aby som Ťa pokrstil?" A Mesiáš vraví "Je správne keď urobíme všetko ako je to
potrebné" Treba si pamätať, Jánovo posolstvo do toho bodu, ako všetkých prorokov pred ním, bolo prosté: On
prichádza, On už ide, On sa približuje, On prichádza. Ale v ten deň mal Ján Krstiteľ odrazu väčšie posolstvo.
Ten deň zmenil dejiny. Lebo v Ten Deň mohol riecť: "Už nemusím hovoriť že On prichádza, lebo On je už tu!
On je tu!" Ale potom musel povedať "Hľa ide Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Už prišiel a tamto
kráča."
A potom Ježiš povedal "Zo všetkých prorokov narodených zo ženy bol Ján Krstiteľ najväčší." Ján
nerobil žiadne zázraky, nemal žiadne znamenia ani divy. Čo robil lepšie ako iní proroci? Všetci ostatní proroci
mali to jedno posolstvo, mal ho aj Ján keď začínal "On prichádza, On prichádza" Ale Ján bol tým väčším
prorokom, lebo mal to väčšie posolstvo. A jeho posolstvo bolo "On je tu!" Ale potom musel povedať "Hľa, tam
kráča." Takže Ježiš povedal "Zo všetkých prorokov zrodených zo žien, bol Ján Krstiteľ najväčší" A každý
pritakal. A On povedal "Počkajte, to nie je všetko, ten najmenší v BK je väčší ako Ján, ktorý bol najväčší
prorok. " Viete, Jeho učeníci povedali "Akože? Ako môže byť ten najmenší väčším ako ten najväčší?" Ján bol
najväčší prorok za SZ, ale ten najmenší v BK je väčší ako Ján. Lebo ten najmenší v BK má väčšie posolstvo
ako mal Ján. Ten najmenší v NK nikdy nepovie "Tam kráča Ježiš", ten najmenší v BK môže povedať jedine
"On je tu, a On ma nikdy nezanechá ani neopustí" Toto z najmenšieho robí väčšieho ako bol Ján. Lebo Ján Ho
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videl odchádzať, ale ak si hoci aj najmenší v NK, tak vieš, že On je vždy s tebou a to ťa robí väčším ako bol
Ján. Máš väčšie posolstvo. Môžeš povedať svetu "Potrebuješ niečo? On neprichádza aby to vyriešil, On už je tu,
aby to riešil. " Ako to viem? Lebo On je vo mne! A On ma nikdy neopúšťa. A prišiel so mnou k tebe, tak mi
dovoľ, aby sa cezo mňa prejavil a vyriešil čo potrebuješ. Navrátiť zrak? - Primi zrak! Uzdraviť nohy? - Buď
uzdravený! Napraviť telo? - Nech je napravené! Buď zdravý teraz. Toto máš robiť. Rozdávať Ježiša. Brať Ho
so sebou kamkoľvek ideš a vedieť, že On je s tebou a On je rovnaký stále. To čo vždy robil, to aj bude robiť, a
bude to robiť cez teba. Uzdravovať chorých? Samozrejme že môžeš! Prečo? Lebo môžeš zvládať všetko skrze
Krista, ktorý ťa posilňuje mocou Ducha Svätého, aby si napĺňal potreby ľudí, aby oni mohli vidieť Ježiša v
tebe. V mene Ježiš! -Amen? -Amen! -Nech je tak!
Aktivácia túžob podľa srdca Otca
Dnes dopoludnia sme začali o tom kam boli posielané listy. Spomenul som list Rímskym a chcel som v
ňom trocha pokračovať a uviesť niektoré ďalšie podrobnosti. Johna Wesleyho som spomenul lebo som chcel
zdôrazniť, že bol Božím mužom, ktorý videl určitú časť Božej vôle pre svet. A svoj život vynaložil na to, aby
rozvíjal a napĺňal toto videnie od Boha. K veľkému zármutku Boha a kresťanov, niečo sa udialo v cirkvi za
ostatných 1 a pol tisíca rokov. Mnohými spôsobmi, v mnohých prípadoch, niečo prinútilo ľudí prestať snívať,
byť spokojní s daným stavom vecí. Boh chce, aby sme snívali Jeho sny. Aby sme videli svet Jeho očami. Aby
sme mali Jeho zmýšľanie. Toto sa vám snažím priniesť v tieto ostatné dni, ktoré tu ešte budeme. Chcem aby ste
si uvedomili, že najväčší sen, ktorý môžeš snívať, nie je ten malý sen jedného človeka, ale Boží sen, ktorý môže
zmeniť svet.
Vieme, ako som hovoril o liste Rímskym, že je to veľmi spletitý a odborný spis. A takmer každý spis
NZ má niečo z tohto ladenia. Vždy túžime byť cirkvou z knihy Skutkov. Ale to bola prvotná cirkev, nerozumeli
všetkému, učili sa a rozvíjali učenie o Bohu. Vyšli z Judaizmu usilovali sa vnímať od Boha ako treba žiť tento
nový spôsob existencie. Potom čítame list Filipským a vidíme, že to bol akoby obežník pre partnerov od Pavla,
v ktorom ďakoval Filipskému zboru, že ho podporovali v evanjelizačných snahách pre Krista. Potom vidíme
Efezský zbor, ktorý stvárňuje slávnu Cirkev. Keď uvažujem akú Cirkev chce Boh mať na tejto Zemi, vždy sa
vraciam k zboru v Efeze. Rásť v Krista, cvičiť sa a vyzbrojovať sa, aby sme boli Kristom pre svet. Ako sme
boli požehnaní každým duchovným požehnaním. Je to kniha o tom ako víťaziť. A potom čítame listy Jána ako
kráčať v láske Božej, ako dôverovať Bohu, ako to že naša viera zvíťazila nad svetom. Ako to, že Boh túži, aby
sme kráčali v plnosti lásky. Keď sa pozriete na listy do zboru v Korinte, tak vidíte ako Pavol písal mladej
nezrelej Cirkvi. Nemohol tam s nimi zostať a tak ich usmerňoval listami. A potom vidíte list pre Koloských.
Ten zbor mal niektoré veľké problémy. Iné ako mali Korinťania. Korintský zbor mal skôr nezrovnalosti v
praktizovaní, nevedeli ako robiť určité veci, lebo mali stále telesné zmýšľanie. Ale Koloský zbor mal niektoré
vážne problémy, lebo zmiešavali dokopy rôzne učenia. Bol tam silný dôraz na anjelov, a rôzne učenia, ktoré sa
snažili primiešať k Evanjeliu a vytvoriť nesprávne poňatie kresťanstva. Apoštol Pavol im písal, že anjeli sú
potrební lebo majú pomáhať nám, ale nesmieme svojim pohľadom ustrnúť na anjeloch, lebo plnosť Božia bola
v Kristovi a my sme dosiahli plnosť v Ňom, toto Pavol stále zdôrazňoval. V liste Koloským BD pôsobiaci cez
Pavla vyzýval ľudí v zbore v Kolosách, aby zachovávali posolstvo rýdze. Vraví, že tento týždeň sú to anjeli,
minulý týždeň niečo iné, a čo bude na ten budúci? Aký ďalší módny výstrelok budete nasledovať? Keď Pavol
písal zborom do Galácie, tak ich prosil a nariekal nad nimi v zmysle "Vynaložil som všetok ten čas, investoval
som do vás svoj život a čas, vyučoval som vás pravdu, a teraz chcete ísť späť pod zákon. Teraz sa chcete Bohu
zapáčiť skutkami. Beriete ohľad na časy a obdobia a myslíte si, že ak ich dodržiavate, tak budete vysporiadaní s
Bohom. Ak by to tak bolo, tak by som nemal žiadne problémy od Židov. Prečo ste tak rýchlo opustili Krista?
Prečo ste zabudli na prostotu, ktorou je Evanjelium?"
Takže vidíte, na všetkých tých listoch, že boli napísané, aby naprávali nejaké nesprávne poňatia
kresťanstva. A pritom dnes máme v Cirkvi rovnaké veci... Samozrejme, keď hovorím Cirkev, tak myslím Telo
Kristovo ako celok. Môže to znieť zvláštne, lebo pastorujem jeden zbor v Dallase, ale môžem vám povedať,
som veľmi zarmútený kvôli Cirkvi po celom svete, keď počúvam, že toto mylné poňatie kresťanstva sa
presadzuje v rôznych oblastiach, a stále sa čudujem, prečo chcú kresťania v tej oblasti nasledovať tamto učenie
a byť odstránení z Krista. Prečo sa chcú oddeliť od takéhoto jednoduchého Evanjelia. A keď som sa ohľadne
toho modlil, Pán mi ukázal v čom je problém. Je to kvôli tomuto: V mnohých častiach sveta sa Telo Kristovo
stalo úplne orientované dovnútra. Stratili prvú lásku prinášania Krista hynúcemu a mŕtvemu svetu. Boja sa
vykročiť a hovoriť k ľuďom, ktorých nepoznajú, a tak sa rozprávajú medzi sebou a po čase, pretože nenapĺňajú
to, na čo boli stvorení, sa stávajú úplne zameraní na seba, začnú uvažovať "Všetko je tu kvôli mne", "Pastor je
tu na to, aby kázal mne", "Platím ho za to, aby kázal a modlil sa za mňa, platím ho aby sa postaral o môj
duchovný život" A pritom si neuvedomuješ, že to má byť ako keď chodíš do telocvične a máš trénera, ktorý ťa
má cvičiť, aby si bol zdatnejší. Navštevujú sa medzi sebou, hovoria medzi sebou, prorokujú medzi sebou, a
zabúdajú na svet, že Ježiš zomrel za svet a bolo nám dané poslanie, ísť do sveta. Takže všetkým čo robíme sa
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zameriavame na seba, a takú vec môžeš robiť len dokiaľ ťa neznudí, a potom sa začneš obzerať po niečom
novom, a tak začneš počúvať toto, počúvať tamto, "Počul si, toto sa deje..", "Počula si, hento sa deje..", "Veru,
to je neobvyklé prejavenie, kiež by sme to mali aj v našom zbore.." a potom zabúdame, že Ježiš bol zabitý a
vzkriesený. Ak chceš byť ohúrený prejavením, tak nech toto je to prejavenie, ktoré ťa uchváti. Prejavenie Božej
lásky k svetu. Až také, že poslal svojho Syna, aby zomrel za svet, aby zomrel práve za tých, ktorí Ho dali
ukrižovať. Toto je prejavenie sa Boha. Lebo Boh je láska. To je to prejavenie sa BOHA. A na toto sa
potrebujeme zameriavať. A vedieť, že každé kresťanské zhromaždenie a my sme tu na to, aby sme sa cvičili
oslovovať blížnych, neznámych, kŕmiť a odievať, žehnať a uzdravovať, vyslobodzovať kvôli Ježišovi, a nie
vnášať nové učenia. Učenie Krista je prosté. Ak ťa nudí Evanjelium, tak je to preto, lebo nežiješ taký život, aký
má Evanjelium vypôsobiť. Nemám nudné dni, lebo žijem Evanjelium. Nevravím, že všetký sú zábavné, len
vravím, že nikdy nie sú nudné. Ver mi, keď si v službe, každý deň môže byť vzrušujúci, hoci nie vždy sú
zábavné, lebo nikdy nevieš čomu budeš čeliť, ale keď si zaneprázdnený žitím Evanjelia, tak nemáš čas sa nudiť,
nemáš čas hľadať iné veci. Evanjelium Kristovo je úplné. Nepotrebuje nové veci. Vyžaduje si vytrvalých
verných ľudí, ktorí budú žiť Evanjelium každý deň, vezmú ho do nových oblastí. Môžete prinášať Evanjelium
do každého národa, každej skupiny ľudí. Priamo tu môžete stretnúť ľudí z celého sveta, priamo tu na Ukrajine
môžeš stretnúť ľudí z rôznych skupín a ak sa dotkneš ich života, tak to povedia príbuzným doma v Indii, doma
v Rusku, doma kdekoľvek odkiaľ pochádzajú, ak oslovuješ svet s Evanjeliom Kristovým. Tak len presne ako
apoštol Pavol, nalieham na vás, nenasledujte cudzie učenia. Nedajte sa unášať každým vetrom učenia, ktorý
zaveje. Držte sa pevne Evanjelia Kristovho. Stojte nepohnuto v Jeho pravde. Nepúšťajte sa kamkoľvek zaveje
vietor.
Pavol povedal svojim zverencom: Skúmajte svoje vnútro, uistite sa že ste vo viere. To znamená, uistite
sa, že veríte v správnu vec. Povedal: Posudzujte učenia, ktoré prichádzajú. Vraví: Skúmajte duchov,
skontrolujte si ich, neverte všetkému, držte sa toho, čo je pravdivé. Jedna z vecí, čo som si všimol je, že Pavol
povedal Timotejovi, aby sa vyhýbal hlúpym otázkam. Nuž vieme, že toto sa dá zobrať dvomi spôsobmí: chybne
aj správne. Jeden je tento: Ak niekto položí hlúpu otázku, ignoruj ju, odpovedz na skutočnú otázku, ktorá stojí
za tou položenou. Nedaj sa nachytať hlúpymi otázkami, ktoré prínášajú rozbroje a hádky. Nedaj sa pochytiť
otázkami, ktoré nepovedú nikam. Takže hovoril, že ak ti niekto položí takú otázku, ignoruj to. Ježiš ignoroval
otázky neustále. Často povedal: Odpoviem na vašu otázku ak vy odpoviete na moju. Takže toto je jeden spôsob
ako sa tomu vyhnúť. Ale je tu aj druhá strana vyhýbania sa hlúpym otázkam - uisti sa, že hlúpu otázku vôbec
nepoložíš. Väčšina otázok sa dá zodpovedať ľahko. Úprimne povedané, väčšinou ľudia už poznajú odpoveď na
otázku, ktorú kladú. Lenže tá odpoveď sa im nepáči, tak sa pýtajú iných, čím skúšajú či nedostanú inú odpoveď.
V tebe je rovnaký Duch ako v človeku, ktorého sa pýtaš. Takže sa uisti, že sa pýtaš správne. Už sa mi stalo, že
keď som navštívil nejaké zbory, ľudia sa ma tam pýtali: "Akú farbu by mal mať náš koberec? Kam máme dať
piáno?" Takéto otázky. Obvykle im podpoviem "Ak mi kladiete takúto otázku, tak nebuďte prekvapení, ak sa
vám nebude páčiť odpoveď. Lebo mne je to jedno, či máte koberec alebo nie, či máte piáno alebo nie." -“Ako
to myslíš? My predsa musíme mať piáno. Nemôžeme mať chvály bez neho.” -“A doma piáno máte? A v aute
máte piáno? Vravíte, že chváliť môžete len v takejto budove? Ak toto je vaše jediné uctievanie, tak je
zbytočné.” Poviete si, uctievanie nemôže byť zbytočné. Ježiš povedal "Nadarmo ma uctievajú" Existuje
uctievanie, ktoré je márne - a to chválenie Boha ústami, keď tvoj život je ako diablov. Keď v jednom momente
uctievaš a o pol hodiny na ulici na niekoho nadávaš, ohováraš, klebetíš, splietaš nepravdy, tak celé tvoje
uctievanie je márne. Aby uctievanie bolo pravé, musí byť v Duchu a v pravde. To znamená uctievať celým
srdcom, a nie že jedným kútikom úst preklínaš a druhým žehnáš. Boh nechce, aby si zároveň Jeho uctieval, a
pritom preklínal svojho brata. Takže potrebujeme usporiadať svoje životy tak, aby zodpovedali našim slovám
voči Bohu. Takéto uctievanie sa Bohu páči. Pravé uctievanie. Ktoré vychádza z pravého náboženstva, ktorým
je kŕmiť hladných, a starať sa o vdovy a siroty. Nie len vysedávať a rečniť o duchovných veciach. Nové
stvorenie, nová osobnosť, bola stvorená s mocou. Nie s mocou posedávať a kecať, ale s mocou meniť veci.
Svoje slová používaj k naprávaniu vecí, nie na rečnenie o ľuďoch, ktorých meniť nie je tvoja starosť. Lebo čo
seješ, to budeš žať. Treba si pamätať, že keď si pokúšaný rečniť o niekom a začneš sa tomu poddávať, tak
niekto iný je zároveň pokúšaný začať hovoriť o tebe. A ak odmietneš hovoriť o nich, tak iní nebudú hovoriť o
tebe. Lebo nebudeš žať to, čo neseješ. Ak začneš ľuďom žehnať, tak ľudia budú vedení k tomu, aby žehnali
tebe. Toto nie je hra pre zábavu, je to reálny život. Tie slová v tejto knihe (Biblii), ony skutočne fungujú. Sú
pravdou. Platí, že budeš žať to, čo seješ. Ako povedal apoštol: Nedajte sa podviesť, budete žať to, čo sejete.
Hovorí aj toto: Boh nikoho neuprednostňuje. Pamätajte, keď Ježiš hovoril k Židom, povedal: Ste v otroctve. A
oni na to: Našim otcom je Abrahám, nie sme otrokmi žiadneho človeka. A zatiaľ čo toto hovorili, stál vedľa
nich rímsky vojak, ktorý nad nimi dohliadal. A keby povedal "Pssst, ticho tam, lebo ťa vyhodím!", tak by Žid
musel povedať "Áno, pane!", lebo boli pod útlakom Ríma. A dokonca aj vtedy boli tak veľmi slepí, že ani toto
nedokázali vidieť. Určite sa musíme vyhnúť tomu, že by sme, ako oni, cedili komára a prehĺtali ťavu. Hovorili
sme o tých knihách či listoch. Boli napísané, aby nám pomohli v poznaní a raste. Vo všetkých je vyučovanie aj
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upozorňovanie. Čítal som vám dnes dopoludnia alebo včera, že Pavol vravel, že po celej Cirkvi vyučoval
rovnaké veci. A potom písal "učiac všetkých ľudí, a varujúc ich, aby sme ich predstavili dokonalých Ježišovi
Kristovi" Takže ak vždy vyučoval a upozorňoval ľudí v každom zbore, tak keď písal zborom, môžeme vidieť
vyučovanie a upozorňovanie v každom liste. Každý list vraví "nerobte toto, pamätajte kým ste.." a potom začal
vyučovať. Ale najprv upozorňoval. Potrebujeme zaistiť, že keď čítame tieto listy, aby sme si nevyberali iba
vyučovanie, ale že potrebujeme aj varovania.
Ako som rozprával, každý list bol písaný na špecifické problémy. Galaťania sa vrátili späť pod zákon.
Spis Hebrejom reagoval na to, že sa vrátili späť ku chrámovému uctievaniu. U Koloských sa naprávalo to, že
začali zmiešavať rôzne učenia. Efezským, aby sa schádzali v jednote a aby vedeli, že sú požehnaní. Korintskí
boli upozornení čo a ako robiť a čo nie, pri Večeri Pánovej, namiesto správneho postupu sa zhromaždili a
hodovali, namiesto toho, aby si oddelili čas a aby si uctili obetu Krista. Takže vidíte, toto všetko sa tu deje. A
teraz sa presuňme niekoľko storočí dopredu. Chcem hovoriť o ďalšom mužovi a to preto, lebo chcem, aby ste
videli, že Boh pôsobí cez ľudí v každom období dejín. Zdá sa mi, že sa domnievame, že ľudia v biblických
časoch boli iní. Ale ak sa pozriete dopredu, dnes dopoludnia sme vyučovali o Johnovi Wesleym a Georgovi
Whitefieldovi. Občas rád rozoberám životy týchto Božích mužov, ale pre mňa je vždy zaujímavé aj to, ako sa
ich životy prelínali s inými ľuďmi cez ktorých Boh pôsobil. Zdá sa, že zakaždým keď v jednej generácii
zomiera jeden Boží človek, tak ešte pred tým sa stihne narodiť ďalší. Ako keby si Boh vždy plánoval ľudí pre
danú generáciu. Timotej bol Pavlov učeník. Bol to mladík. Pavol ho viedol aby bol príkladom v čistote a viere,
a v niektorých ďalších aspektoch života, a aby nikto nepohŕdal jeho mladosťou, ale aby pamätali, že sám Pavol
poveril Timoteja. Timotej mal asi 25-30 rokov. Pre mňa je úžasná vec, že po dlhé roky, až do ostatného
storočia, všetok pokrok dosiahnutý duchovne aj svetsky (mimo náboženstva) vydobyli ľudia vo veku 20-35
rokov. Takže bolo obdobie, keď takmer všetko, čo prinieslo pokrok ľudstvu, bolo dosiahnuté ľuďmi do 40
rokov veku. Keď Dávid zabil Goliáša, mal 17 rokov. Sedemnásť! To je úžasne nízky vek, mať takú veľkú
úlohu a zodpovednosť. Ale on vedel, že je pripravený, hoci aj jeho bratia sa mu posmievali. Toto môžete
pozorovať celý čas. Jozef bol mladší ako takmer všetci jeho bratia, a predsa, Boh mal pre neho úlohu.
Napriek tomu, že jeho starší bratia si mysleli, že nie je na to pripravený. My ako starší bratia v Cirkvi by sme
mali niečomu venovať pozornosť, keď počujeme, že mladší brat má sny vo viere a chce vykročiť, mali by sme
to určite povzbudzovať, byť pomocou od Boha. Ak si myslíme, že nie je pripravený, tak prispejme našou
časťou a pomôžme mu pripraviť sa. Pred mnohým časom som sa rozhodol. Chcel som byť človekom, ktorý sa
nikdy nepreviní uhášaním viery niekoho iného, alebo povedaním niečoho, čo by zranilo niekoho vieru. Čítal
som ako niekto povedal o Johnovi Lakeovi, že mal silnú schopnosť vzbudzovať vieru u svojich poslucháčov. A
povedal som Bohu: Chcem byť známy ako niekto takýto, kto sadí vieru, kto napomáha rastu viery, nie ako ten,
kto ľudí ubíja alebo ničí vieru. Chcem ľudí povzbudzovať, chcem ľudí povzbudzovať v tom, aby konali mocné
činy pre Boha a s Bohom. A nesmieme byť ako ten starší brat, hoci by naši mladší bratia boli aj márnotratní
synovia. Nemusíme im to vyčítať, máme ich objať a pomôcť k návratu do správnych koľají a čo
najrýchlejšiemu dobehnutiu toho, čo im ušlo.
Keď sa pozriete na roky, kedy žili niektorí z tých Božích mužov, tak jeden z ľudí, čo by som rád
spomenul, je William Booth. Založil Armádu spásy. Pred tým ako ju založil, bol slúžiacim Metodistom. Ak si
pamätáte tých Metodistov, tak založil ich John Wesley. A teraz vidíme ako John Wesley zasiahol nastupujúcu
generáciu. Kráčajte chvíľu so mnou. John Wesley sa narodil v r.1703 a zomrel v r.1791. To znamená, že žil
takmer celé storočie 1703-1791. William Booth sa narodil v r.1829, teda 35-40 rokov po smrti Johna Wesleyho.
William Booth zomrel v r.1912. Takže táto línia pokračuje. 200 rokov - títo dvaja muži vyplnili dve storočia.
Počas toho sa narodilo mnoho iných, ale viera Johna Wesleyho, s ktorou založil hnutie Metodistov, zažala ohne,
ktoré zasiahli nasledujúce generácie. Keby ste žili keď žil John Wesley, tak Božia vôľa pre vás by bola, aby ste
boli Metodisti. Lebo Metodisti boli zapálení pre Boha. Do času kým ešte žil William Booth, zapálenosť
Metodistického hnutia začala upadať. William Booth bol metodistický evanjelista. Mal výrazné výsledky v
privádzaní ľudí ku Kristovi. Bol tak skvelý v privádzaní ľudí k znovuzrodeniu, že keď mali spoločnú výročnú
konferenciu, tak hlasovali a uzniesli sa, že "William Booth je veľký evanjelista, a tak ho chceme povýšiť na
správcu celej oblasti" William Booth a jeho manželka tam boli a povedali "Čo by to znamenalo?" Odpovedali
im "Budeš mať kanceláriu a na starosti vybavovanie papierovačiek" Booth odpovedal "Znamenalo by to, že by
som musel prestať kázať a prestať evanjelizovať?" Odpovedali mu "Nuž, áno, samozrejme." A Booth s
maželkou skríkli - "NIE! Toto zamestnanie nepríjmeme!" -"Ale to je povýšenie." -"Konám Božie dielo,
nepotrebujem byť povýšený z tejto práce." -"Buď to vezmeš, alebo ťa vykopneme, premysli si to, buď prijmeš
naše povýšenie alebo sa spakuj." Toto nedáva žiadny zmysel! Ale náboženstvo sotva kedy dáva nejaký zmysel!
Chcú vziať z terénu dobrého evanjelistu a urobiť z neho byrokrata. Lebo náboženský systém bol pre nich
dôležitejší ako privádzanie duší do BK. A tak Booth podal výpoveď a založil Armádu spásy. A Armáda spásy
zaplavila svet, a koná významnú prácu podnes. A ak si uvedomíte, že sa narodil v r.1829 a založil Armádu
spásy v r.1865, tak mal 35 rokov. Chápete? 35-ročný založil Armádu spásy. Do 5 rokov sa rozrástli do 14
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rôznych krajín. Mali tisíce vojakov a stovky dôstojníkov. Prišli pred bordely a spievali evanjelizačné spiesne. A
keď muži vchádzali a vychádzali, tak išli popri nich a svedčili im. A keď prostitútky boli na chodníku, tak im
svedčili ženy z Armády spásy. A keď chceli byť spasené, bolo im povedané -"Chceš prijať Krista?" -"Áno." "Tak si kľakni. Teraz, tuto, na tomto chodníku. Pred zrakmi všetkých. A modli sa k Bohu a prijmi Ježiša ako
svojho Pána." A urobili to. A potom ju tá evanjelistka pozdvihla a povedala "A teraz poď s nami" A vzali ich na
druhý koniec mesta, kde mali učenícke domovy, a povedali "Budeš tu bývať 2 týždne. Prezlečieš sa, dostaneš
uniformu, naučíme ťa získavať stratených a spievať piesne neba.." A za 2 týždne boli tak zmenené, že už
chodili s ostatnými späť pred bordely a získavali ďalšie ženy - svoje bývalé kolegyne či skôr bývalé
spolupáchateľky nerestí. Za 2 týždne! Takto vyzerá naozajstné znovuzrodenie! Ostatné prostitútky znova
uvideli tie bývalé prostitútky a povedali si "Ak sa ona mohla takto zmeniť, tak aj ja sa môžem zmeniť!" A takto
začali vyľudňovať bordely. Došlo to až do takých rozmerov, že muži, ktorí vlastnili tie bordely, si začali
hovoriť: "Musíme s tým niečo urobiť, nemôžeme dovoliť aby to pokračovalo, inak skrachujeme." A tak založili
svoju vlastnú armádu. A striehli. Keď sa ženy z Armády spásy vydali na pochod k bordelu, tak pochodovali
spoločne, a mali bubny a tamburíny. Pochodovali, hrali a spievali piesne Božie. A tá druhá armáda, ktorá bola
proti nim, ich začala cestou prepadávať, hádzali do nich kamene, snažili sa ich rozohnať kyjakmi a zbiť. A
ľudia na nich z okien liali vedrá špiny a hádzali do nich tehly a všelijaký odpad. A tak zašli za Wiliamom
Boothom a povedali "Čo máme robiť?" A on im odpovedal "Dokážete krvácať, dokážete aj zomrieť. Ale
nesmiete ustúpiť. Musíte kázať Evanjelium." A mali potrebnú silu. A mnohé z nich zahynuli len preto, lebo sa
usilovali zachrániť prostitútky. Ale vytrvali až kým nakoniec William Booth podal žalobu na Najvyšší súd
Anglicka a ten vyhlásil prostitúciu za protizákonnú. A tak dosiahol zmenu národa.
Ako som predtým spomenul ohľadne Johna Wesleyho, zabránili tomu, aby francúzska revolúcia
zachvátila aj Anglicko. Anglický národ poveril jedného odborníka napísať knihu o Wesleyovcoch a jej názov
bol "Anglicko pred a po Wesleyovcoch". Vláda krajiny napísala knihu o týchto dvoch mužoch, aby vyzdvihla
ich prispenie k záchrane ich krajiny. Wesley nebol politik, bol to kazateľ Evanjelia. William Booth zmenil
národ. Nebol politik, bol to kazateľ Evanjelia. Takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale chcem, aby
ste uvideli, že nemusíš byť politik, aby si zmenil národ. Krajinu môžeš zmeniť aj zdola. Lebo krajina sa zmení
keď sa zmenia srdcia ľudí. A tí potom menia krajinu. Obaja títo boli mladí keď začínali. Ľudia sa im smiali, a
vraveli im, že nebudú môcť dosiahnuť čo chcú. Ale na tieto reči nedali, namiesto toho poslúchali Boha. A obaja
dosiahli veľké veci.
Georg Mueller žil od r.1805 a zomrel v r.1898. Tiež v Anglicku. V rannej dospelosti bol zlým
človekom - zlodej a gembler. Jeho otec ho poslal do seminára, aby mohol byť kazateľom a žiť si pohodlne. Nie
preto, že by verili v Evanjelium, ale preto, že byť kazateľom znamenalo mať pohodlný život. Bolo to vážené a
honorované zamestnanie. Takže jeho otec povedal "Bude z teba klérik" a poslal ho študovať nech sa ním stane.
A keď bol v seminári, tak gembloval so spolužiakmi. Obohral ich o všetky peniaze, potom išiel na dovolenku
do hotela, pil, platil si prostitútky. Žil veľmi bezbožne. Keď všetky tie peniaze prehajdákal, prišiel majiteľ
hotela a povedal "Si mi dlžný peniaze za svoj pobyt" - bolo to veľa peňazí. Tak ušiel oknom svojej izby. Na
úteku ho chytili, dali do väzenia a jeho otec musel poslať peniaze, aby ho odtiaľ dostal. Ale potom sa ho dotkol
Boh, kým on bol ešte mladík, a nakoniec sa predsa len stal kazateľom a pastorom zboru. Vtedy sa platili
poplatky za miesta v laviciach - čím bližšie dopredu, tým vyšší poplatok - ako dnes na koncertoch. Čím viac v
predu si sedel, to malo ukázať, že tým bohatšia bola tvoja rodina. A takto jednali v cirkvi a platili si svojho
kazateľa. A Georg Mueller povedal, že sa mu to nezdá správne, a tak zastavil tento systém platenia. A každý
mu hovoril "Toto nemôžeš zastaviť, takto sa to tu robilo vždy" On odpovedal "Takto sa to už robiť nebude.
Začnem dôverovať Bohu ohľadne mojich financií." A zaviedol si denník, a keď vznikla potreba, tak sa za to
modlil a zapísal to do denníka a nechal si pod tým miesto, kde potom zapísal kedy a ako bola tá potreba
naplnená. A ostalo to voľné až do vyslyšania tej prosby. A začal si všímať deti, siroty na uliciach. A povedal
"Srdce Otca sa chce postarať o siroty" A tak sa začal ohľadne toho modliť a zapísal si "Otvoríme sirotinec z
dvoch dôvodov: 1. Siroty to potrebujú. 2. Hlavý dôvod - dokázať, že Bohu sa dá dôverovať za každú potrebu"
A osobitne zdôraznil "Nemám žiadnu výnimočnú vieru, budem prosto dôverovať Bohu." Za svoj život vychoval
a postaral sa o viac ako 10 tisíc sirôt. Od bábätiek až po vek 18-20 rokov. Modlil sa za každú oblasť ich životov.
Povedal "Nikdy nebudem prosiť ľudí, budem prosiť iba Boha" a tak sa začal modliť za všetko, nikdy nehovoril
žiadnemu človeku aké potreby čakajú na naplnenie. 10 tisís sirôt! Boli rozmiestnené v rôznych domoch.
Vybudoval ich tak, že prosil Boha o financie. A keď sa zaplnil jeden dom, tak postavil ďalší. A takto vyrástlo
niekoľko takých domov. V priemere mal na starosti vždy asi dvetisíc sirôt. Boli chvíle, keď sa v tých domoch
celkom minulo jedlo. Dve tisícky hladných brušiek sa spoliehali, že ich nakŕmi Georg Mueller. A ty si možno
občas myslíš, že je ťažké nakŕmiť teba a tvoje 3 deti... Ale Georg Mueller, keď videl a keď povedali, že sa
minulo jedlo, tak povedal "Prestrite v jedálni, doveďte deti a usaďte ich" a išiel sa modliť. Zatiaľ čo to robili, on
sa modlil. A toto sa tak stalo veľa veľa krát (!) A uviedol "Zakaždým len čo si všetky deti posadali, len čo
nachystali stoly, a pritom nebolo čo dať do misiek, práve sa ozvalo klopanie na dvere a niekto povedal "Dnes
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ráno ma zobudil Boh a povedal mi, že mám toto navariť a doniesť vám to" a tak niektoré deti mali čo jesť. A o
5 minút niekto ďalší klope a to je pekár, ktorý prevážal chlieb z jedného miesta na iné, a povedal "Môj vozík
plný chleba si zlomil os. Nemôžeme ju vymeniť, ak náklad nezložíme, budete vedieť spotrebovať tento chlieb?"
A Georg Mueller povedal "Doneste to sem, vieme to spotrebovať." A za vyše 50 rokov sa takéto veci stávali
veľmi často a deťom nechýbalo ani jediné jedlo, lebo Boh dokazoval, že je verný! Amen! Amen! Takíto ľudia
dokázali meniť národy. Keby si hovoril s kýmkoľvek z nich, všetci hovorili to isté "Nie som nijako výnimočný.
Čo Boh urobil pre mňa, to urobí aj pre teba" Treba len aby si vykročil, dôveroval Bohu, On je verný. Takýmito
ľuďmi sa máme stať. Ktorí sa rozhodnú konať veľké veci pre Boha a s Bohom. Robiť veci, ktoré upútajú
pozornosť ľudí na Boha. A tak počúvaj pozorne, keď počuješ ľudí hovoriť. Všetci z týchto hovorili "Nie som
výnimočný, ak to môžem robiť ja, tak to môžeš robiť aj ty. Ak to mohol Boh urobiť pre mňa, môže to urobiť aj
pre teba" - takto hovoria ľudia od Boha. Ale ak počuješ niekoho vravieť "Ja som výnimočný, som obdarený,
lebo som urobil toto a Boh odpovedal takto lebo som výnimočný" - na takéto reči by som nedal. IBA JEDEN
JE VÝNIMOČNÝ, JEŽIŠ KRISTUS. On je Ten Pán Výnimočný! Nasledujte Jeho! -Amen? -Amen!
Ako a prečo uvoľňovať Božie uzdravujúce pôsobenie
Ideme odpovedať na zopár otázok. Začnime touto "Drahý brat Curry, veľmi ťa prosím, keby si nás viac
vyučoval o praktických aspektoch služby uzdravovania. Prišiel som z veľkej diaľky aby som sa naučil ako sa
účinne modliť za chorých, takže sa nechcem vracať bez toho, aby som prijal o tom zjavenie. Sú chorí ľudia,
ktorí na mňa čakajú s nádejou. Prosím pamätaj ako si ty hľadal pravdu nad hrobom svojej dcérky a rozpovedz
dopodrobna čo a ako to treba robiť." Niečo z toho sme už hovorili včera, ale naozaj sa chcem s vami o to
podeliť dynamicky, a to hoci aj keby som nebol pochopený správne. Keď slúžim chorým, už som opísal čo sa
pri tom deje, že uvoľňujem život. Ale keďže som už školil ľudí po celom svete, niektorí povedali, že im osožilo,
keď som to obrazne vysvetlil takto: Váham sa o tom zdieľať, lebo je ľahké to pochopiť nesprávne. To je
metóda, ale pamätaj si, nemáš veriť v metódu, máš veriť v Boha. Aby si sa dostal sem, keby si býval v tunajšom
hoteli, tak prísť odtiaľ sem sa dá niekoľkými spôsobmi: mohol by si si vziať taxík, prísť jazdou na bicykli, či
vlastným autom, alebo by si mohol prísť aj pešo. Niektoré spôsoby sú rýchlejšie, iné pomalšie. Ale sú to všetko
metódy na dosiahnutie rovnakého výsledku. Niektoré sú ľahšie ako iné, ale hlavne že vedú k výsledku. A tak
všetky tieto rôzne popísané spôsoby sú len rôzne metódy ako vydobyť uzdravenie. Ako sme už vraveli predtým,
keď kladieme ruky na chorých, je to všetko veľmi prosté, chceme aby ste určite rozumeli, že sa nemusíš
dotýkať trpiaceho presne tam, kde má svoj zdravotný problém. Ak je problém v intímnej oblasti, tak tam
nedávame svoje ruky. Lebo to by bolo nenáležité. Veľakrát prichádzajú tehotné ženy. Prosia o modlitbu za
svoje bábätko. A ja nekladiem svoju ruku na ich brucho, lebo to by bolo nenáležité, tak tú mamičku požiadam,
aby si spojila ruky položila is ich na brucho a potom svojimi 1-2 prstami sa veľmi zreteľne dotknem jej rúk.
Nekladiem svoje ruky na jej ruky, len sa dotknem jej rúk. Boh je dosť mocný, nepotrebuje celú moju ruku, On
dokáže použiť len špičku môjho prsta. Lebo tak sa to sluší. Môžeš jej položiť ruku na hlavu a je to tak v
poriadku, na tom nie je nič nesprávne. Ja to obvykle tak nerobím, ak dotyčný človek stojí. Väčšinou preto, lebo
väčšinou sú ľudia vyšší ako ja. Takže ak položím ruku na ich hlavu, vtedy robím toto (naťahujem ruku hore) a
po asi 10 ľuďoch ma začnú bolieť ruky. Takže je tu praktické hľadisko. A tak, namiesto toho, keď som raz čítal
Bibliu, som si všimol, že vždy keď je reč o tom, kam sa kládli ruky, v Sk3 sa píše, že Peter chytil chromého za
pravú ruku a zdvihol ho - za ruku. Keď Ježiš vzkriesil dievčinu, chytil ju za ruku. Takže zas a znova sa
odkazuje na dotyk na ruku. A tak som si uvedomil, že môžem ľudí len chytiť za ruku. A tak predpažím a ľudia
sa snažia dotknúť mojich dlaní, veľakrát sa snažia schmatnúť ma za ruky. A tak som sa naučil nerobiť to tak.
Takže len moje prsty sa dotýkajú ich prstov. Nerobím to takto (dotyk dlaňami), lebo takto by ma mohli
schmatnúť. Takže to robím takto. Ak začnú zatvárať svoje dlane, môžem sa ešte vyšmyknúť. Ak začnú padať,
tak ma nemôžu schmatnúť a stiahnuť so sebou. Asi viete ako som na to prišiel.. - zopárkrát som letel k zemi
rovno s nimi.. :-) Takže som sa naučil nejaké čisto praktické spôsoby. Ak robím toto (vystrieť ruky vo výške
lakťov, s dlaňami nahor) tak urobia to isté, potom otočím ich ruky, lebo ak moje dlane sú nahor, tie ich majú
byť nadol. Keď otočia svoje dlane, nejdem priamo, ale zboku, a položím svoje prsty na tie ich a svoj palec na
ich prsty zvrchu. Takto viem čo budú robiť. Ak mám zavrieť oči, vždy držím ich obe ruky. Lebo keď zavriem
svoje oči, nemôžem ich vidieť, a ako som povedal včera, ak sú moje oči zavreté, a ja nedržím ich ruky, a
dotyčný má démona, tak mi môže vraziť päsťou do tváre... Takisto, odkiaľ to asi viem... Učím sa rýchlo...
Takže je to veľmi prosté, chyťte ich za ruku... Je pre mňa ťažké popísať vám to, lebo ak ste ma počuli hovoriť,
tak viete že verím aké je to prosté. A viem, že aj vy veríte, že je to prosté. Ale tiež chcete poznať detaily tejto
jednoduchosti, prečo to funguje, ako to funguje, čo máš robiť, na čo máš myslieť keď sa modlíš, čo máš cítiť
keď sa modlíš, či máš počuť ako ti Boh niečo hovorí, či máš niečo cítiť... Takéto veci chcete vedieť, nie? Toto
sa pýta každý, že? Takmer vždy. Takže na jednej strane môžem povedať, že je to prosté, len chytíš človeka za
ruku a necháš život prúdiť.. A ľudia hovoria "To chápem. Ako ho mám nechať prúdiť? Ako to funguje?" Takže
na jednej strane je to prosté, ale aj v tej jednoduchosti existujú otázky. Ak poviem, že je to prosté a len poviem
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"Rob to!", mnohí ľudia si myslia, že niečo skrývam. Povedia "On nám to nechce povedať, lebo si to chce
nechať len pre seba". A potom ak poviem "OK, poviem vám. Máte robiť toto.. Deje sa to takto.. Je to tak a
tak..", tak potom niektorí ľudia povedia "Toto neznie duchovne! To vyzerá príliš mechanicky! Má to príliš veľa
častí!" Takže čokoľvek poviem, vždy sa nájdu ľudia, ktorým sa to nepáči. Niekto sa nahnevá. Ak hľadáš čo
negatívne povedať, vždy nájdeš. O týchto veciach sa zdieľam preto, lebo to pomáha ľuďom. Robím to už 30
rokov, z toho 15 takto naplno. 90% z toho, čo vám hovorím, som sa naučil po tom, ako som začal. Učil som sa
konaním. Čo fungovalo, to som analyzoval a povedal "Prečo?" Ak som cítil toto, chcel som vedieť prečo som to
cítil a aké sú v tom detaily.
Včera v kancelárii som sa modlil za mladého muža, nevedel som aký mal problém, začal som sa
modliť. Po modlitbe som cítil bolesť v chrbte, ktorá prechádzala takto hore. Bolo to po modlitbe. Ak chceš
pochopiť podrobnosti, musíš venovať pozornosť každému detailu. Toto sa nestalo počas toho ako som sa
modlil. Tú bolesť som pocítil po tom ako som skončil modlitbu. Takže, najprv som sa modlil vediac, že
potrebuje uzdravenie, tak som mu slúžil uzdravovaním, v mene Ježiš. Hotovo. Dobre? A potom som povedal
"Opýtaj sa ho, či ho ten chrbát bolí" Odpovedal "Áno a začína to tu hore a ide to tam dolu" A toto nastalo po
tom ako som poslúžil. Čo to znamená? Verím, že keď sa modlím, dotyčný je uzdravený. Takže keď po slúžení
niečo cítim, to mi hovorí, že ten pocit nemá nič spoločné s tou modlitbou. Sú to 2 oddelené veci. Amen? Vidíte
detail. Nebola to choroba, bola to bolesť. Zo skúsenosti viem, že mnohé problémy so sebou nespájajú bolesť.
Niektoré áno. Súčasťou niektorých chorôb je bolesť. Ale zistil som ešte niečo. Veľakrát je niečo v neporiadku a
s tým problémom nie je priamo spojená žiadna bolesť. Ale nepriateľ vie, že tá vec je zlá. A tak si myslí, že
môže k tomu pripojiť ducha bolesti, a dotyčný človek si bude myslieť, že tá bolesť je spojená s tým problémom.
A pritom nie je. Problém je samostatný. A bolesť je duch slabosti, či trápenia. A tak slúžim na ukončenie toho
problému a potom prikážem tomu duchu slabosti či trápenia, aby odišiel. Sú to 2 oddelené veci. Mohol by som
len povedať "Buď uzdravený" a dotyčný by bol uzdravený. Problém a bolesť. Ale ak cítim bolesť, tak je to dar
Ducha ako slovo múdrosti, ktorý pôsobí ako Boh chce. Keď je prítomný, jednám podľa toho. Ak nie je, tak
robím to, čo robievam keď prikazujem v autorite. Možno poviete "Prečo to niekedy musíš robiť a inokedy nie?"
Dôvodov by mohlo byť niekoľko. Tá osoba možno potrebuje vedieť, že Boh ti ukázal niečo, čo nemáš odkiaľ
vedieť. A tak dotyčný vie, že ťa sem poslal Boh, a viera toho človeka sa pozdvihne tak, že si to uzdravenie aj
podrží po jeho zavŕšení. Je aj učenie, podľa ktorého keď sa modlíš za človeka, tak prejavy jeho choroby prejdú
na teba, lebo ho zástupne podopieraš. Ale chcem, aby ste vedeli toto: Videl som ako to ľudia robili, niekedy
dokonca zámerne, prosili, aby to prešlo na nich, s tým aby to odišlo z toho chorého. Dovoľte mi ukázať vám
Božiu múdrosť. Ak nie je správne, aby to bolo na tom chorom človeku, tak nie je správne ani to, aby to bolo na
tebe. Ale nepriateľ ľuďom naklamal a nahovoril ich, aby si mysleli, že sú duchovnejší ak tomu dovolia, aby to
prešlo na nich. Ježiš nezomrel a neniesol vaše choroby na to, aby ich potom niesol ešte niekto ďalší. Niesol ich
preto, aby ste už vy nemuseli. A ak ich niesol On, a vy už nemusíte, tak už ani nikto iný by nemal. A potom
poviete, nuž, tak čo je to potom?
Najprv mi dovoľte vysvetliť vám toto - a Cirkev to opomínala ostatných sto rokov. Uzdravovanie je
boj. Dochádza vám to? Uzdravovanie je zápas. Áno, preukazuje to Božiu lásku. Choroba je boj. Choroba je
útokom nepriateľa z kráľovstva temnoty proti kresťanovi, takže je to útok temnoty proti Kráľovstvu svetla.
Vojna medzi 2 kráľovstvami. Choroba je útok kráľa temnoty proti ľuďom. Uzdravovanie Božou mocou je
vojnový zásah BK proti kráľovstvu temnoty. Keď Boh uzdravuje chorých, deje sa niekoľko vecí:
1) Keď je človek uzdravený, tak Boh je oslávený.
2) Satan je porazený.
3) Človek je oslobodený, dostáva pomoc a požehnanie.
4) Slúžiaci uzdravovaním je povzbudený pokračovať v konaní pre Boha.
5) Pre neveriaich je to znamenie Božej prevahy.
Každý krát, keď je niekto uzdravený, udeje sa 5 vecí. To je dobrá návratnosť. 1 uzdravenie = 5 výsledkov. To je
dobrý výnos zo sejby. Amen? Takže uzdravovanie je zápas. Ak rozumiete, že uzdravenie je vojnový zásah proti
diablovi, a ak chápete o čom je zápas, tak musíte rozumieť aj princípu protiútoku. Dovoľte mi uviesť vám
príklad. Kráčaš po ulici. Zájdeš za roh a vidíš ako veľký chlap bije menšieho. A kotúľajú sa po zemi.
Predpokladáš, že ten veľký je zlý a začal to. Lebo žiadny rozumný malý chlap by sa nepúsťal do veľkého.
Takže predpokladáš, že ten veľký je zlý. Tak začneš vrieskať "Pusť ho, nechaj ho na pokoji!" a prídeš a snažíš
sa ich navzájom odtrhnúť. A odtŕhaš jedného od druhého. A tak ustúpiš a kopeš do veľkého. A teraz ti už
venuje pozornosť. Amen? Prestane biť toho menšieho a pôjde po tebe. Nie? Lebo si upútal jeho pozornosť. A
teraz sa vráťme do duchovnej sféry. Ideš po ulici a je tam chorý človek. Podídeš a povieš v zmysle "Diabol,
spakuj sa, odíď od neho!" a položíš na toho chorého ruky a BM vykopne diabla preč z toho človeka. Ten človek
ostane na pokoji a tá choroba, ten démon sa teraz obráti proti tebe. Prečo? Upútal si jeho pozornosť. Ten človek
ho nemohol poraziť, ale ty si len upútal jeho pozornosť. Takže ak ten duch, ktorý bol na tom človeku, mal určité
prejavy ako bolesť, tak keď na teba zaútočí, pretože si upútal jeho pozornosť, aké prejavy budeš prežívať?
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Rovnaké prejavy bolesti. Takže tu nejde o to, že ty si duchovný, ale že nepriateľ na teba útočí. Takže toto
nebudeš znášať, nenecháš to v sebe. Budeš odporovať.
A teraz keď to vieš, tak už to nemá žiadne právo preskočiť z toho človeka na teba. Jediné, prečo sa tak
stalo v minulosti, bolo preto, lebo ste nepoznali nič lepšie. Možno ste si mysleli, že to bolo duchovné. A teraz
keď viete, tak sa môžete rozhodnúť. Veríte, že BS hovorí: Nič vám nijako neuškodí. Budete šliapať po hadoch a
škorpiónoch, a nenaskáču na vás. Modlil som sa za všelijaké druhy chorôb, vyháňal všelijakých démonov, a
nikdy na mňa neskáču, ani sa len o to nepokúšajú. Prečo? Lebo svoju vieru nastavím, aby nemohli. Lebo Biblia
hovorí, že nemôžu. Ak veríš, že nemôžu, tak nemôžu. Ale hneď ako uveríš Biblii, že nemôžu, tak nemôžu.
Ľudia sa ma pýtajú "Čo ak vyženiem démona a on skočí na mňa?" Počúvaj pozorne, toto ma učil Dr. Sumrall:
Ak máš moc prinútiť ho, aby niekoho opustil, tak máš aj moc udržať si ho od seba. Uvažuj o tomto. Ak démon
odíde od jedného človeka a ty chodíš s Bohom a modlíš sa za ľudí a uzdravuješ chorých a kážeš Evanjelium a v
kuse rozprávaš o Biblii, tak myslíš si, že diablovi sa chce tu trčať? Démoni nechcú zostávať v takom prostredí.
Nechcú počúvať ako v kuse hovoríš o tom, ako boli porazení. Radšej pôjdu obsmŕdať k ľuďom, ktorí hovoria o
veciach, ktoré sa démonom páčia. Nebudú sa motať okolo teba. Ak máš rád to čo diabol, tak potom áno, budú
sa zdržiavať pri tebe. Vieš prečo nebudem alkoholikom? Lebo nemám rád alkohol. Démon alkoholizmu na mňa
skákať nebude. Nikto len tak neprejde okolo krčmy a odrazu na neho skočí démon alkoholizmu. To by si musel
ísť do krčmy, vziať fľašu, priložiť si ju k perám a keď si dáš zopár dúškov, tak s tým aj zopár duchov k tomu...
Takto to môžeš dostať. Keď robíš to, čo sa páši démonom. Takže ak nechceš démonov, tak nerob to, čo majú
radi démoni. Nebude sa ma držať žiadny démon alkoholizmu, lebo nemám nič spoločné s alkoholom.
Vychradol by na smrť. Nikdy by som ho nenakŕmil. Takže na mne sa držať nebudú. Budem o nich hovoriť
tvrdo. Zraním ich city a utečú. -Amen? -Amen! Je to takto prosté. Ak žiješ ako diabol, tak sa nesťažuj, že ťa
napadnú démoni. Neviem prečo to ľudia nechcú chápať. Dr. Sumrall mi raz povedal, mal takúto úžasnú prostú
múdrosť Božiu. Nezabudnem ako to povedal. Stáli sme pred jeho drevenou katedrou, zopár mladých ľudí, a o
ňom sa vedelo, že sa vyzná ako je to s démonmi. Vyšiel spoza katedry, položil si ruky tu dopredu, oprel sa o
katedru zboku, a prstom ukázal na nás. Lebo sme sa ho pýtali "Ak budeme vyháňať démonov, ako zaistíme, že
nenaskáču na nás?" A on povedal "Muchy si nesadajú na horúcu piecku" Povedal "Všetko čo treba je, aby si
zostával rozpálený pre Ježiša" Došlo nám to! V Kristovi je bezpečie. Nebuď chladný, nebuď vlažný. Buď
rozpálený. V tom je istota. -Amen? -Amen!
Ľudia vravia také veci ako "padnúť do hriechu" Nikdy nikto len tak nepadol do hriechu. To by bolo ako
keby si kráčal po ulici a zrútil sa do diery v zemi. Ideš si ideš a odrazu sa potkneš a padneš do diery. Kto zhreší,
tak nikdy nie takto. Nikto do hriechu nepadá. Ľudia do hriechu vchádzajú s očami naširoko otvorenými. Nikto
sa len tak neocitne v hotelovej izbe s niekým, s kým nie je zosobášený. Nedeje sa to náhodilo. Nikto sa neocitne
v hotelovej izbe, kde zrazu zbadá človeka, s ktorým nie je zosobášený, a vyhŕkne "Ako som sa sem dostal?" S
nikým sa to takto nedeje! Každému hriechu predchádza veľa krokov. Museli ste sa zoznámiť, rozprávať,
zblížiť, ísť do motela, zaplatiť za izbu, dostať kľúč, ísť do výťahu, nájsť izbu, vojsť do izby, a začať si
rozopínať šaty. Každé z toho je krokom, na ktorý si mal povedať: NIE, NIE! Žiadne zoznámenie, ani pokec, ani
kľúč, ani izba.. ZDRŽAŤ SA! Takto sa zachováš od hriechu. Do hriechu sa nepadá. Musíš ho plánovať, musíš
si na to vyhradiť čas. A každý krok na tej ceste ti DS volá do uší "Nerob to!" A musíš Ho prehlušiť, aby si sa
dostal ďalej. Niektorí z vás ste si vypestovali zvyk prehlušovania hlasu DS. Ale Boží ľudia to nemajú takto
robiť. Boží ľudia majú byť citliví na hlas DS. Väčšinou znie ako tvoj, a budeš si myslieť, že si to ty. Dovoľ mi
opýtať sa ťa. Je jedno či hovoríš ty alebo Boh. Ak ide o správnu vec, tak ju urob! Ak o zlú, tak to nerob! Ak to
nie je správna vec, tak to nie Boh, kto hovorí aby si ju urobil. Je naozaj ľahké žiť kresťanský život. Len sa
musíš rozhodnúť, čo budeš milovať najviac. Či miluješ Boha celým svojim srdcom, alebo miluješ hentú fľašu.
Miluješ Boha alebo hentú ihlu? Miluješ Boha alebo nejakú inú neresť, ktorá ťa vábi. Naozaj k tomuto sa to
zužuje. Ak miluješ Boha všetkým, tak to už nenecháva žiadny priestor pre hriech. Je to takto prosté. Možno
poviete "A ako si sa dostal sem od uzdravovania?" To neviem. Ale určite viem, že to bol BD. Poďme späť k
uzdravovaniu, ak nám dovolí DS.
Ako som povedal, ten nepriateľ sa bude snažiť o protiúder na teba, takže sa musíš rozhodnúť veriť, že
ťa nebude môcť dostať. Vyspelá láska k Bohu, Božia láska vyzretá a vyrastená v tebe, vyháňa strach. Keď
Božia láska v tebe dozrie, tak strach nebude mať v tebe žiadny priestor. V čomkoľvek. Minulú noc, keď sme išli
do Odesy, nasadli sme do malého lietadla. Viete ako veľa malých lietadiel zabilo kazateľov? Mnoho. Viete o
tom? Mohol by som ich menovať. Slávnych kazateľov. Mali sme lietadlo plné dôležitých Božích mužov, a k
tomu ešte jedna Božia žena. Diabol by nás bol najradšej zabil. Letíš a natrafíš na turbulenciu, vletíš do
vzduchového vankúša a všetko spadne, okrem tvojho žalúdka.. A tak sme leteli sami, a pomyslel som si: Je už
neskoro, pospím si, prečo by nie. Rozhodol som sa, som pripravený odísť, nepotrebujem vedieť či lietadlo
havaruje. Bdieť musíš len ak sa potrebuješ kajať. Ja nepotrebujem, môžem spať. Ak havarujem, tak sa zobudím
a uvidím Ježiša! To mi vyhovuje. Vedel som, že nepôjdem nikam, lebo ešte stále tu mám priveľa práce. Ale je
dobré mať ten pokoj. Takže zalomíš a letíš. Lebo láska Božia vyháňa strach. Cestoval som veľkými lietadlami,
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s rukou na opierke, a počas vzlietania, nie padania, ale vzlietania, pasažier sediaci vedľa mňa sa tak bojí, že
chce schmatnúť opierku, a namiesto toho schmatne moju ruku. A zviera ju tak silno, že mi ruka zmodrie, a on
ju zviera a ja sa pozerám naňho a on sa tak veľmi bojí. Pri vzlietaní niet dôvodu na obavy. Ak je dôvod na
obavu, tak pri klesaní. Ideme hore! Netreba sa obávať keď stúpame! Uvedomujete si, že to platí rovnako v
prirodzenom ako aj v duchovnom? Prirodzená sféra, v lietadle, stúpaš, žiadny dôvod na obavy. Prirodzene, keď
lietadlo padá, to je čas na obavy. Duchovne: stúpanie - niet sa čoho báť, klesanie - niečo nie je v poriadku.
Všetko medzi prirodzeným a duchovným je prepojené. Poďme rýchlo k slúženiu uzdravovaním. Vravím vám,
ja sa snažím.. :-)
Ľudia sa pýtajú "Na čo myslíš? Čo sa deje v tvojej mysli keď sa modlíš za ľudí?" Vždy jedna z dvoch
vecí. Takmer vždy obe z nich:
1) Táto situácia nie je správna. Ježiš zaplatil za toho človeka, aby bol vyslobodený. Zaplatil za to pred 2t.
rokmi. Toto tu nijako nemôže byť správne. Nepriateľ nemá žiadne právo tam byť. Za žiadnych okolností.
Žiadny nárok. A tak sa nahnevám na toho nepriateľa Božieho a nenávidím ho, lebo ja milujem Boha a Boh
miluje ľudí, a choroba s nemocou ľudí nenávidí, lebo sa ich snaží zabiť. To je jedna strana.
2) Pozriem sa na toho človeka a vidím tú bolesť, zranenosť, osobitne ak je to dieťa, tak poznám bolesť a
zranenosť tých rodičov. A srdce mi ide k nim vyskočiť od súcitu, a chce sa mi ich vziať do náruče a objať ich.
Osobitne dokonca aj rodičov. Chce sa mi ich objať a povedať "Boh vás miluje, aj ja vás mám rád. Toto nie je od
Boha, On nechce aby ste takto trpeli." A žiada sa mi objať ich, aj to dieťa, a pritúliť si ho. A Božia láska prúdi.
A veľakrát mám iba súcit s rodičmi a viem, že tá choroba nie je správna, hlavne pri bábätkách.
Keď sa narodila moja prvá dcéra, nemohli sme ju vziať do náruče až dokiaľ nemala 6 mesiacov. Bola
naším prvým dieťaťom. Mali sme vtedy 18 a 19 rokov. Keď si ešte sám dieťa, keď máš 18 a 19, a máš svoje
prvé bábo, tak nemôže byť od Boha to, že sa musíš na svoje bábo pozerať len do inkubátora, a nesmieš ho
držať, privinúť si ho k hrudi a hladkať ho a mojkať si ho. Toto nie je od Boha. Boh chce, aby si mohol svoje
bábo držať, pozerať sa naň zblízka, dať mu pocítiť dotyk tvojich rúk, aby mohlo cítiť tvoju lásku, toto je od
Boha. Takže keď sa pozriem na bábätká a rodičov, keď rodičia ich nemôžu držať, tak viem že sú okrádaní o ten
vzácny čas byť spolu, že ich okráda diabol, že toto sa nedá nahradiť. Vtedy chcem z toho bábätka odňať
čokoľvek ho trápi a len nechať prúdiť Božiu lásku. Keď som začal vidieť prvé výsledky, povedal som Bohu
nejaké hlúposti, čo som vtedy nevedel, nerozumel som autorite, ale povedal som to, čo hovoria mnohí rodičia,
ale s tým rozdielom, že som to nepovedal len o svojom dieťati, ale aj o deťoch iných ľudí. Neviem povedať
koľkokrát som povedal Bohu "Je mi jedno čo všetko to bude stáť, čokoľvek - cestovanie, kázanie, vzdám sa
všetkého toho, ak mi len povieš, že každé dieťa, ktorého sa dotknem, bude ihneď uzdravené.." Povedal som to
tak veľa krát.. ako keby som mal s Bohom vyjednávať, že by som sa vzdal všetkého len kvôli tomuto, ako keby
Boh mal povedať "OK, platí.." A raz ku mne Boh prehovoril rázne: "Toto mi už nikdy nepovedz. Už som ti
povedal, že každé dieťa, ktorého sa dotkneš, bude uzdravené. Keď tomu veríš, tak to uvidíš" Myslel som si, že
vylievam svoje srdce. Ale Boh mi to vytmavil: On nevyjednáva, neobchoduje s mocou. On nechce, aby som
Mu niečo dával a za to získal viac moci. On čakal na to, aby som niečomu uveril. A ihneď sme začali vidieť
väčšie výsledky. Takže či už niekoho chytím za ruky, ale vôbec nie, niet žiadnej predpísanej metódy alebo
pravidla..
Neviem či poznáte Corrie te Boom. Bola väznená nacistami počas 2.sv.vojny. Ju a jej sestru zajali
nacisti a sestra jej hovorila "Nemyslím, že to dokážem, nemyslím že to znesiem, nemyslím že mám dosť viery
prejsť cez toto.." A Corie jej povedala: Pamätáš sa ako sme boli deti a tatino nás vzal na výlet vlakom a išiel
kúpiť lístky a my sme už chceli mať tie lístky v rukách, ale on povedal "Nie, nemôžem ti dať lístok už teraz, ak
by som ti ho dal teraz, mohlo by sa s ním niečo stať, stratil by sa pred príjazdom vlaku" A potom tati stál pri
vlaku s lístkami vo svojej ruke. A keď sme nastupovali do vlaku, dal nám každej lístok, a my sme si ho vzali a
hneď sme sa otočili a dali ho sprievodcovi. A jej sestra povedala "Áno, to si pamätám" A ona jej odpovedala
"Náš Otec na Nebi je presne taký. Možno si nemyslíš, že máš vieru na toto práve teraz, ale keď príde čas, že tú
vieru budeš potrebovať, Tati ju vloží do tvojej ruky" Je tak veľa ľudí, ktorí čakajú so svojimi chorými deťmi,
kým sa ukážeš. Čakajú so svojimi zraneniami a bolesťami. A my sedíme, lebo si myslíme "Neviem či mám na
to dostatok viery" Tvoja viera na to je v rukách Ježiša a On stojí vedľa toho chorého. Kým sa tam dostaneš,
kým podídeš k tomu chorému, dokiaľ pri ňom ešte nie si, tak ju zatiaľ nepotrebuješ. Ale keď tam prídeš a stojíš
priamo pred trpiacim, tak si pripravený klásť ruky na to dieťa, skladať ruky na toho človeka, a tesne pred tým
ako sa ich dotkneš, Ježiš stihne vložiť tú potrebnú vieru medzi teba a nich. A viera k zvládnutiu toho úkonu
bude práve tam. On ju vloží do tvojich rúk keď ju budeš potrebovať, On ti ju nedá aby si ju rozmrhal alebo
postrácal. On má to čo potrebuješ pre nich. Tvojou časťou je ísť. Keď stojím pred radom ľudí a držím vystreté
ruky, a oni ma začnú chytať za ruky, tak v momente keď vystrú svoje ruky, DS - ktorý kráča predo mnou a za
mnou - On vie, za koho som sa práve modlil, On vie, za koho ďalšieho sa budem modliť, On už vie čo
potrebujú, On už vie aký majú problém, a ako to uzdraviť. A keď sa pohnem k nim, vtedy DS už siahol do
svojej torby a vybral ten správny nástroj a práve keď na nich začínam klásť svoje ruky, On do nich vkladá ten
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správny prostriedok na pomoc tým ľuďom. A opraví to, uzdraví ich. Ja len musím byť verný a ísť, ochotný
dotknúť sa ich a veriť že Boh ich miluje dosť na to, aby ich uzdravil, že je dosť veľký aby mohol vyriešiť
akýkoľvek ich problém.
Takže, keď idem človeka chytiť za ruku, niekedy mu poviem "Drž si ruky tu", je to na pohľad zábavné,
lebo mu vezmem ruky a nastavím ich kde treba, a len čo ja popustím, aj on nechá svoje ruky klesnúť. Poviem
"Nie, drž ich hore" lebo niekedy ich chcem chytiť za ruky a nechať život prúdiť. Ale inokedy nie je potrebné
jemné prúdenie BD, ale DS chce udrieť tú chorobu akoby ju vykopnúť preč z tela toho človeka. Neznamená to,
že dotyčný cíti náraz, ale len čo sa BD dostane do kontaktu s tým problémom, vyrazí ho preč. Človek nemusí
cítiť nič. Takže len chcem aby držal ruky zdvihnuté, a ja sa ich nedotknem, len začnem hovoriť “V mene Ježiš,
práve teraz, ťa človeče vyslobodzujem. V mene Ježiš ti choroba prikazujem, opusti toto telo, TERAZ!” A keď
poviem "Teraz", zároveň sa človeka dotknem. S dokonalou presnosťou. A keď to urobím, podržím ho, 1-2-3-4,
a pustím. Chytím a od momentu dotyku nechám prúdiť život. A od momentu dotyku prúdi. Mám len 3-4
sekundy, potom pustím. Poviete si "Prečo?" -Lebo ak pokračujem, a zasahujem chorých, tak je to ako voda vo
vani. Urobíš vlnu, voda prejde na druhý koniec a príde späť. Keď chytím, život vojde, zasiahne. Nechám aby
vošlo dostatok života, a potom pustím skôr ako by sa život stihol vrátiť. Lebo ak nevedia ako prijať, hneď sa
vráti späť von. Ale ak pustím, tak život sa nemá kam vrátiť, a tak len ostane tam. Lepšie to vysvetliť
nedokážem. Nuž, chceli ste podrobnosti...
Keď človeka držím za ruky a len to nechám prúdiť, keď je to mäkké a jemné, veľakrát ku mne hovorí.
Zatiaľ čo hovorí, chytím ho za ruky. A zatiaľ čo hovorí, už nechám život prúdiť. Od momentu dotyku začína
život prúdiť. Keby som tu stál a robil toto (predpažené ruky) asi takto dlho (3-4 sekundy), tak život začne
prúdiť. Cítim to, začína prúdiť. Veľakrát keď sa modlím, by se mohli počuť ako hovorím, keď držím vašu ruku
"Áno, tu to je, práve tu to je" A potom pustím. Prečo? Lebo mi to hovorí, že vošlo dosť života k náprave.
Neznamená to, že práve v tej chvíli to musí byť vidno, ale viem, že som vložil potrebnú dávku života k
napraveniu. Poviete -“Podľa čoho to vieš? Ako poznáš správnu mieru?” -“Tak isto ako farmár vie koľko vriec
semena musí kúpiť, aby mal úrodu podľa počtu hektárov. A kto uzdravuje? DS! On vie, koľko života na to
treba. Len mi povie keď je to hotové. On nehovorí nič, ja to len viem. Tvoj duch neargumentuje, len má
poznanie. A tu to je.” A potom môžem ísť ďalej. Takže ten život vojde do človeka a ty sa musíš rozhodnúť.
Čo teraz poviem, bude znieť zvláštne, hoci si aj uvedomujem, že v tejto prednáške veľa vecí znie
zvláštne.., ale teraz ešte ďalšia vec znejúca zvláštne .. keď vojde Boží Duch, tak Duch-Pomazanie-MenoJežišViera-Moc-DaryUzdravenia-BožieSlovo .. všetky tieto sú jedna a tá istá vec. Vravel som vám, znie to zvláštne.
Všetko toto je jedna a tá istá vec. Keď vám dávam život, uvoľňujem vieru. Ak uvoľňujem vieru, tak vám dávam
život. Ak uvoľňujem Slovo, uvoľňujem moc. Slovo je moc. Keď uvoľňujem moc, tak uvoľňujem Slovo. Keď
uvoľňujem Slovo, tak uvoľňujem dary. Ak uvoľňujem dary, tak uvoľňujem pomazanie. To všetko je jedno a to
isté. Koľko hudobníkov je tu? OK, potrebujeme vás v Dallase.. Príďte do Dallasu :-) .. Hudobníci sa rozprávali
o note, o dokonalej note. Viete, keď hráš a trafíš do noty, a je to ako tá "dokonalá nota" a hovoríš o tom a bavíte
sa spolu o tom. Počul si ako mi to vyšlo..bolo to perfektné. Prečo to bolo ideálne? Niekto iný to mohol počuť a
povedať, že to nie je perfektné. Dokonalým je to vtedy, keď to priamo ladí s tvojim duchom. A ten dokonalý
súlad, to je tá jedna dokonalá vec. Nehovorím o tomto veľa, skúsim to rýchlo vysvetliť. Tá jedna nota, to sú 2
veci. Počul som ako o tom hovoria ľudia, ktorí boli v nebi, že tam počuli hudbu ako tú dokonalú melódiu,
všetky akordy, všetko dokopy. A je to rýdze. A vytvára to jeden dokonalý tón. A takto dohromady pôsobia
všetky tie veci Pomazanie-BS-Dary-Viera-Život .. všetko z toho .. všetko toto dohromady vytvára ten dokonalý
tón. A toto vy odovzdávate. Keď vkladám do vás život, tak po mojom odchode moja viera nejde so mnou ale
moja viera ostáva s vami. Priľne k vám. Sme spojení mojou vierou, a moja viera ostáva s vami, a tak naďalej
dáva rast tomu semenu BS, až kým nie ste uzdravení. Takže keď odídem, tá viera je pripojená k vám. Keď sa
modlím za ďalšieho človeka, to neznamená, že sa odlúčim od teba a idem k ďalšiemu, moja viera pri tebe
zostáva, a potom sa modlím za tohoto a moja viera zostáva pri ňom, a modlím sa za ďalšieho, a každý z vás má
svoje vlákno spojenia vierou. Ja neberiem svoju vieru so sebou keď idem preč. Preto mi nezáleží či veríš alebo
nie. Lebo koná to viera, ona ťa uzdravuje a nechal som tam svoju vieru, aby ďalej rástla hoci by si ani ty nemal
vieru. Takto to funguje. Preto potrebujem vedieť, že viery je dostatok a že to bude rásť. Svoju vieru neberiem
preč so sebou, až kým možno nedostanem od vás správu, že ste uzdravení. V jednom prípade som vydal vieru a
2 roky som nič nepočul, nevedel. Ale po 2 rokoch som sa vrátil a dotyčný poveal "Bol som úplne ochrnutý na
lôžku, modlil si sa za mňa, a týždeň po tvojom odchode som bol úplne uzdravený a vstal som z lôžka" Nevedel
som o tom, ale mal som vieru, že to bolo zavŕšené. Ale zotrvával som vo viere. Po 2 roky. Po 2 rokoch, keď
som toho mladého muža stretol osobne, mohol som svoju vieru už odpojiť. Neopúšťam, nekončím. Lebo láska
nikdy neprestáva. A viera s láskou, láska s vierou.. Je to také prosté. -Amen? Dalo vám to niečo? -Amen!
Takže zajtra viete čo bude. Budem uvoľňovať vieru, vy budete uzdravovaní, a začnete s tým dnes, vyslovením
"Keď brat Curry položí na mňa svoje ruky, budem uzdravený, v mene Ježiš." -Amen? -Amen! -Nech je tak!
Boh vám žehnaj!
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Dobré predpoludnie. Každý je naň pripravený? Rád vás tu vidím. Budeme sa venovať zvyšku toho, čo
potrebujete. V krátkosti prejdeme niekoľko otázok, zodpovieme na niektoré nové, a nejaké z minula. Prvá "Až
dokiaľ sa modlíš za vzkriesenie? Čakáš kým sa dotyčný nezobudí, alebo sa len v rýchlosti pomodlíš a odídeš?
To isté ohľadne uzdravovania" Nie je predpísané ako sa tieto veci presne majú diať. Ak máš čas, môžeš tam
ostať dokiaľ neuvidíš zmenu. Ak nemáš čas, tak môžeš ísť ďalej. Bolo by lepšie obsiať celé pole ako pozorovať
rast jednej rastlinky. Tak či onak, chce to vieru. Veľakrát keď tam ostaneš a prizeráš sa, máš menej viery ako
keď si schopný len odkráčať. Každá situácia je trocha odlišná. Väčšina rozdielu je v tebe. Takže ty sám sa
musíš rozhodnúť ako dlho tam ostaneš. Bolo by lepšie modliť sa a odkráčať ako povedať, že tam ostaneš až
kým to neuvidíš a potom, keď to trvá pridlho tak to vzdáš a odídeš. Takže je to naozaj na tebe. Každá situácia
závisí na tom, čo sa rozhodneš robiť. Môžeš sa modliť a veriť od samého začiatku, alebo sa môžeš modliť a
modliť a modliť až nakoniec uveríš. Ak uveríš od začiatku, tak uzdravenie už začalo. Uzdravenie začína keď
uveríš. Takže to záleží na tebe. Musíš si pamätať, že Boh chce, aby si slúžil ľuďom. K dokonalosti v službe
musíš dorastať.
Keď som na začiatku študoval uzdravovanie, študoval som rôznych uzdravovacích evanjelistov. Mal
som videá o každom jednom. A každý slúžil odlišne. Takže niet predpisu. Každý spôsob slúženia skôr závisí na
osobnosti. Lebo duch proroka ide podľa proroka. Keď niekto povie "Toto je BD a ja nič nezmôžem.. Musím
robiť toto, lebo to robí Duch..", to je nesprávny duch. To, ako Duch pôsobí cez teba, záleží na tebe, zodpovedný
si ty. DS neprerušuje seba samého. Ak BD pôsobí cez niekoho a iný vstane a začne prorokovať alebo hovoriť
v jazykoch, tak to je v neporiadku. To by znamenalo, že Duch prerušuje samého seba. Nie. Podľa tohoto
vidíme ako máme pôsobiť v daroch. Ukazuje vám to ako pôsobiť v pokore. A ak Boh ukáže niečo človeku
stojacemu poblíž, tak to necháš na ňom a necháš Boha pôsobiť cez neho. Ale toto dodržiava iba zrelý kresťan.
Nezrelý kresťan chce, aby ho počúvali, chce vždy hovoriť, a nikdy počúvať. Takže existuje správny poriadok
ako robiť veci. Ale DS prúdi cez tvojho ducha, takže sa musíš naučiť prúdiť s DS, a najľahšie vysvetlenie toho
som našiel v Božom pokyne kráľovi Saulovi keď začínal. Saul bol na začiatku dobrý. Boh mu povedal "Rob to,
čo sa ti zdá dobré"
Dopočul som sa o rozmanitých vyučovaniach ako nasledovať Ducha. A znejú tak ťažko, tak mysticky,
že každý sa bojí to čo i len skúsiť. Objavil som, že BD vo mne pôsobí so mnou. On pozná moju osobnosť, On
pozná ako zmýšľam. A tak, ako blízky priateľ, On pôsobí spolu so mnou. Je mi daný ako Pomocník. On mi
pomáha. Nie ja Jemu. On moju pomoc nepotrebuje. Ja potrebujem pomoc od Neho. Takže keď kráčam, On ide
so mnou. On mi pomáha vidieť situácie. Ak je nablízku chorý človek, tak DS upriami moju pozornoť tým
smerom. Rozhodnem sa slúžiť konkrétnym spôsobom, a On pôsobí so mnou. Boh zájde tak ďaleko ako mu
dovolíš. To už vieš, lebo si pamätáš, že predtým ako si prijal spasenie, sa DS usiloval pritiahnuť ťa ku Kristovi.
Keby BD ľudí nútil, tak by každý nespasený človek v tejto budove už kráčal dopredu a padal na kolená. Ale On
pôsobí inak. On ťa nahovára, prosí, nabáda, láka, vábi ku Kristovi, vždy čaká kým sa ty sám rozhodneš
nasledovať Krista. Prečo by mal meniť svoje spôsoby po tom ako prijmeš spasenie? Niektorí si myslia, že BD
pôsobí tak, že keď ideš s vozíkom cez supermarket okolo chorého človeka, tak ak Boh chce, aby si sa za neho
modlil, tak Boh vezme tvoju ruku, a nasilu ju capne na toho chorého, a to bude pre teba znamením, že Boh
chce, aby si sa za toho chorého modlil. Ale Boh nepôsobí takto. Boh ťa nechce do ničoho nútiť. On túži, aby si
ty sám chcel robiť dobre. Preto dáva kazateľov. Aby Boh mohol hovoriť cez nich a presviedčať ťa, aby si prišiel
k Bohu, aby si spolupracoval s Bohom. On ťa neprichádza nútiť do ničoho. Lebo On nechce robotov. On túži
po ľuďoch, ktorých vôľa je podriadená Jemu. Takto Boh pôsobí vo vás. Boh vo mne pôsobí silnejšie keď sa
nesnažím Ho dotlačiť aby jednal. Pôsobí vo mne silnejšie vtedy, keď milujem ľudí a chcem im pomáhať. Keď
prahnem po tom, aby som pomáhal ľuďom, vtedy DS pridáva k tejto pomoci svoju moc. Ak by som nechcel
ľuďom pomáhať, tak prečo by mi mal DS dávať čokoľvek určené na pomoc tým ľuďom? Väčšinou ľudia chcú
vedieť, že prijali dary, a pritom si sedia doma v kresle. Radšej by mali hovoriť Bohu "Dúfam, že mi budeš
pomáhať, lebo idem pomáhať ľuďom." Mal by si mať postoj, a teraz ťa toto možno urazí ak si náboženský,
Boha najviac teší človek schopný povedať "Otec, idem pomáhať ľuďom, či už mi budeš pomáhať alebo nie.
Idem im pomáhať lebo milujem Teba aj ich. Verím, že mi budeš pomáhať keď im budem pomáhať, ale ak by aj
nie, budem im pomáhať ako len viem" Boha teší takýto človek viac ako iný, ktorý sa len modlí a modlí a modlí
"Óch Bože, daj mi moc, Bože, potrebujem moc, musím mať moc.." - a pritom sa len modlíš a nikdy nevykročíš
a nevyrazíš. Ako by si vôbec mohol vedieť či Boh odpovedal na tvoju modlitbu, ak vôbec nevykročíš a
nevyskúšaš to. V určitom bode musíš uveriť, že Boh vyslyšal tvoju modlitbu.
Pred mnohými rokmi som šoféroval po zlej vidieckej ceste neskoro v noci a modlil som sa. Chcem vám
zdôrazniť že všetci sme si podobní. Ako ste sa modlili vy, tak som sa modlil aj ja. Rovnaké žobravé modlitby
som sa modlil rovnako. Povedal som Bohu rovnaké hlúposti ako zrejme hovoríte aj vy. Takže sme rovnakí.
Šoféroval som, sám v aute, a pamätám ako som sa modlil "Bože, musím mať dar uzdravovania, potrebujem dar
uzdravovania, ľudia potrebujú uzdravenie, Bože, musím mať dar uzdravenia, prosíííím Ťa, daj mi dar
uzdravovania, milujem tých ľudí, chcem aby boli uzdravovanííííí... Bože! - Ty to nechceš?! Nemiluješ tých
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ľudí?!" - toto je HLÚPA modlitba. Boh miluje ľudí viac ako ja. A to, že ja mám rád ľudí, je len preto, lebo je to
súčasťou Boha, ktorý je vo mne. Takže moja otázka bola hlúpa. Takže som šoféroval a povedal "Bože,
potrebujem dar uzdravovania..." a ako keby On sedel na zadnom sedadle - prehovoril tak jasne, doslova som sa
otočil aby som sa pozrel, lebo On povedal "Chceš dar uzdravovania alebo dar preciťovania?" Pomyslel som si
"Dar uzdravovania" -"Tak prečo stále pýtaš dar preciťovania?" -"Nie, ja si pýtam dar uzdravovania" -"Toto len
hovoríš, ale chceš dar preciťovania" -"Nie, ja chcem dar uzdravovania" -"Tak ako vieš, že ho ešte nemáš?" "Lebo ho ... necítim.." A potom som si to uvedomil. Božie dary sa nespájajú s cítením, ale s verením. A ty
musíš veriť. A vykročíš a dosvedčuješ a dokazuješ to. A tak, či už niečo cítim alebo nie, či už dostanem
konkrétne vedenie, alebo nie, vždy robím čo je správne. Kladiem ruky na chorých, vyháňam démonov,
čokoľvek je potrebné. Robím to preto, lebo je to správne. Lebo ľudia sú hodní toho, aby boli vyslobodzovaní len kvôli tomu, že Ježiš bol za to umučený. A pre toto sa musíš rozhodnúť. Nie že sa rozhodovať na koho svoje
ruky položíš lebo si to zaslúži. Nikto si nezaslúži byť uzdravený kvôli tomu, že by azda bol dosť dobrý. Ale
každý je hodný byť uzdravený lebo Ježiš za to zaplatil. Myslím len na toto jedno. Keď hľadíš na ľudí ako
takých, vždy dokážeš nájsť dôvody prečo by nemali byť uzdravení. Nežijú správne, nejednajú správne,
neobliekajú sa správne, nehovoria správne... Vždy dokážeš nájsť dôvody, ale žiadny z nich nie je silnejší ako
ten jeden dôvod prečo by mali byť uzdravení: Lebo Ježiš to niesol za nich. Iba na to jedno beriem ohľad. Je mi
jedno či si najsvätejší v meste. Alebo najhorší drogový díler, či najhoršia prostitútka. Je mi jedno kým si, záleží
mi len na tom, čo vykonal Ježiš. A ak docielim to, že zakúsiš čo vykonal Ježiš, hoci si teraz taký zlý, tak verím
že Božia dobrota, keď ťa On žehná kým si zlý, ťa pritiahne k pokániu. Lebo Boh ťa zachránil, kým si bol
zlý. A to je najlepšie požehnanie, ktoré môže prijať hocikto. Takže ak ti Boh dá Jeho najlepšie požehnanie, keď
si na tom najhoršie, tak ti samozrejme dá ďalšie požehnania keď už patríš Jemu. Amen? Nie je to prosté? Boh
ma povolal klásť ruky na chorých. Prečo? Lebo som veriaci. Ak si veriaci, On ťa povolal, aby si kládol ruky na
chorých. On ma nepovolal aby som bol sudcom. Ani teba nepovolal za sudcu. Povolal ťa byť
vyslobodzovateľom. Nie sudcom. A tak vyslobodzuj ľudí. Nechaj súdenie na Boha. Ty rob čo máš. Boh bude
robiť čo prináleží Jemu. Amen? Ty len buď k ľuďom taký, ako chceš aby Boh bol k tebe. To je všetko čo
robím. Len robím ľuďom to, čo by som chcel, aby Boh robil pre mňa. Keby som bol chorý, chcel by som aby
Boh niekoho ku mne poslal, aby na mňa položil ruky a vyslobodil ma? Samozrejme že áno. A tak sa len stávam
tou osobou pre niekoho iného. Takto žijem ja, na tomto princípe sme založili našu službu. Takže je na tebe
robiť čo vieš. Biblia hovorí, že Ježiš chodil po kraji robiac dobre, uzdravoval chorých. A to je dobré. Vieme že
uzdravenie je dobré. Jakub píše, že ak vieš konať dobro a nekonáš, tak máš hriech. Takže čo budeš robiť ty?
Dobro alebo hriech? Je to na tebe. Boh ti dáva potrebné informácie.
Ako som hovoril včera, ľudia sa ma pýtajú ako sa modlím za toto, ako za tamto. Nezáleží čo povieš. O
tomto je tento seminár. Záleží kto to hovorí. Je nutné, aby ten, kto hovorí, bol v spojení s Bohom. Na tomto
záleží. Nerobte z Boha čarovný prútik. To by bolo čarodejníctvo. Boh nie je Džin z fľaše, ktorého správne
zavoláš, potom sa objaví a urobí čo chceš. Musíš si pamätať, takéto otázky mi vravia, že možno neveríš že si
spojený s Bohom, a stále sa pokúšaš manipulovať Boha, ktorého nepoznáš, aby urobil čo ty chceš. Zatiaľčo v
skutočnosti, keď Ho poznáš a si s Ním spojený, tak On na teba bude reagovať, aby ťa požehnal, aby ťa potešil,
aby ťa urobil šťastným a radostným. Toto všetko bude robiť. Prečo? Len prirovnaj svoj vzťah s Ním k
manželstvu. Koho miluješ a žiješ s ním v manželstve, toho sa usiluješ urobiť šťastným. Vieš čo má ten človek
rád, tak mu to zoženieš a pripravíš ako prekvapenie, lebo chceš aby bol šťastný. Toto robí Boh. Robí pre teba
dobré veci len aby ťa urobil šťastným. Prečo? Aby ti preukázal svoju lásku. Takže ako by sme mali žiť? Mali
by sme sa zaujímať aké veci tešia Boha, a prekvapovať Ho darčekmi. Mal by si byť schopný hovoriť "Dnes
chcem Bohu urobiť radosť, chcem Mu dnes ukázať ako veľmi Ho milujem, a viem ako veľmi rád uzdravuje
ľudí, tak nájdem nejakých chorých, len aby som na nich zložil ruky a oslobodil ich, len aby som Ho potešil,
lebo viem, že On sa z toho tak veľmi raduje" Takto by sme mali žiť! Musíte si pamätať, toto sme hovorili od
začiatku. My nielenže máme Boha. Nie ste ako Mojžiš. Nie ste ako deti Izraela na púšti, ktoré hľadeli na vrch
horiaci v noci dočervena od Božieho ohňa, keď len pozrieš na horu a cítiš rachot a vystrašíš sa a nechceš
hovoriť k Bohu, lebo sa Ho bojíš. Nie toto je dané vám. Vy máte Otca. Toho Boha, ktorého vám ukázal Ježiš.
On je nežný, milujúci, starostlivý Otec. Ktorý okrem toho je aj Bohom. Máš Otca, ktorý chce kráčať s tebou,
kráčať v tebe, hovoriť v tebe, zdieľať sa s tebou, tráviť s tebou čas robením toho čo máte radi obaja. On rád vidí
ako chorí sú uzdravovaní. A ja rád kladiem ruky na chorých a pozerám ako sú uzdravovaní. Manželstvo medzi
dvomi ľuďmi, ktorí nemajú nič spoločné, nemajú žiadne spoločné záľuby, to je zlé manželstvo. Chceš si predsa
vziať človeka, ktorý má rád to čo ty, a ty máš rád to čo on. Takto je to aj s našim Bohom. Takéhoto Otca máte.
Má rád to čo ty, a hlavne ak máš rád to čo On. Má rád ľudí a rád ich vyslobodzuje. Rád vidí radosť na ich tvári
keď sú ich telá uzdravené. Ak to začneš robiť aj ty, bude sa to páčiť aj tebe.
Boh chce s tebou len tráviť čas. Nechce byť pre teba akýmsi "Bohom Desiatich Prikázaní". On nechce,
aby tvoj kontakt s Ním bol iba o tom, čo bolo vyryté do kamenných dosiek. On povedal v zmysle "V tej novej
zmluve napíšem tie zákony na ich srdcia" Ak si znovuzrodený tak už poznáš Jeho vôľu. Je napísaná na tvojom
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srdci. Nie iba Jeho vôľu, ale Jeho VÔĽU - čo On rád robí, aká činnosť Ho teší. Jeho prirodzenosť, Jeho
charakter, to je v tebe. -Ako sa to dá zistiť? -Prečítaj si v Biblii. Ježiš vám ukázal Otca. Ježiš neukazoval Boha.
Boha ukazoval Mojžiš. Ale Ježiš vám ukázal Otca - ktorý je tiež aj Bohom. Ale je tiež dobre mať Boha, ktorý je
aj tvojim Otcom, ktorý ťa miluje, ktorý chce mať s tebou vzťah, kráčať s tebou, ktorý chce, aby si sa tešil z
toho, z čoho sa teší On. Takéhoto Boha máte. Nie Džina vo fľaši. Nie Boha predpisov -"Urobil som to správne?
Povedal som to správne? Povedal som správne slová? Robil som to dosť dlho?" Uvedomujete si čo je toto?
Zákon 10 prikázaní ste nahradili Novým zákonom otázok "Urobil som to správne? Povedal som to správne?..."
Poddali ste sa pod úplne odlišný Nový zákon. Ale jediný zákon, pod ktorým máte byť, je Zákon Lásky. A ak
chodíš v Zákone Lásky, ak miluješ Boha celým svojim srdcom, tak nebudeš mať iného Boha. Nebudeš mať
žiadne iné zobrazenie Boha. Neuprednostníš pred Bohom nič iné. Svätým bude pre teba každý jeden deň, nie
iba jediný zo siedmich. A ak miluješ svojich blížnych, nebudeš ich okrádať, podvádzať, ohovárať. Jediný zákon
nad tebou je, a jediné čo si dlžný je: Milovať Boha a blížnych. Takže len ži svoj život v láske k Bohu a k
blížnym.
Boh nie je žgrľoš, ktorý by uzamykal uzdravenie niekde v trezore a prísne hľadel kedy navolíš ten
správny kód. Boh nie je takýto! On len chce, aby si miloval Jeho a ľudí okolo. A ak Ho miluješ, tak Mu budeš
dôverovať. Nemôžeš Mu dôverovať ak Ho nemiluješ. A nemôžeš Ho milovať, ak Mu nedôveruješ. Ak Mu
dôveruješ, tak Ho miluješ. Takže len miluj Boha, miluj ľudí, a dovoľ aby Boh prúdil cez teba. Zabudni na
predstavu, že je nutné povedať tie správne “zaklínadlá”. Ako som spomenul minule, túto otázku mi vždy kladú.
Kamkoľvek idem, 90% otázok znie v takomto zmysle "Ako sa mám modliť za toto-hento-tamto..?" Je to prosté,
hovor k tomu a prikáž čo chceš aby to urobilo. Ak je to choroba, môžeš hovoriť k chorobe rovnako ako Ježiš
hovoril k figovníku alebo k démonom. Ježiš nerobil nič iné, len prehováral k chorobám, démonom, stromom,
vetrom, búrkam. To isté vo všetkých prípadoch. Poviete mi “Nepovedal v každom prípade to isté”. Nuž,
nepovedal presne rovnaké slová, ale vždy použil ten istý princíp: Povedz tomu, čo chceš aby to urobilo. Ľudia
ma žiadajú "Pomodlil by si sa za moju rakovinu?" Nepotrebujem sa modliť za tvoju rakovinu, lebo zjavne sa jej
už darí veľmi dobre. Prečo by som sa modlil za tvoju rakovinu? Som tu na to, aby som sa modlil za teba. Amen? Za tvoju rakovinu sa modliť nebudem. Tvojej rakovine prikážem, aby opustila tvoje telo. -Takže ako sa
modlíš za veci? -Poviem im čo chcem aby urobili. Mohol by som povedať: “Rakovina, odíď, opusti ho teraz, v
mene Ježiš!” Alebo, mohol by som povedať: “Telo, buď uzdravené, práve teraz, od hlavy po päty, v mene
Ježiš!” Toto sú dva rôzne spôsoby hovorenia. Ale oba prinášajú rovnaký výsledok. Ak hovorím k rakovine a tá
odíde, tak telo je uzdravené. Ak hovorím k telu a prikážem mu, aby bolo uzdravené, tak rakovina musí odísť.
Nezáleží akými slovami to poviem.
A teraz mi dovoľte to pre vás zduchovniť. Lebo niektorí z vás to chcú mať podané duchovne. Ježiš
povedal: Čo na tom záleží či poviem "Vstaň a buď uzdravený", alebo či poviem "Tvoje hriechy sú
odpustené"? Všakže to tak Ježiš povedal. Takže keď boli hriechy človeka odpustené, tak čo sa udialo? Bol
uzdravený. Ak On povedal "Si uzdravený", tak to poukazovalo, že hriechy boli odpustené. To bolo pred
ukrižovaním. Ježiš povedal: Ak sú tvoje hriechy odpustené, mal by si byť uzdravený. Ak sú tvoje hriechy
odpustené, choroba by nemala mať v tvojom tele miesta. Či nie takto to On hovoril? Veru áno! A teraz sa vás
opýtam, ste spasení? -Áno! -Tak potom vaše hriechy sú odpustené, tak potom by ste mali byť uzdravení. Amen! Lekári mi povedali toto. Neviem koľko pravdy na tom je, ale hovoria, že ak tvoje telo má určitý stupeň
pH, čo je miera kyslosti a zásaditosti, teda ak máš dostatočný stupeň zásaditosti, tak choroba ani nemoc v
tvojom tele nemôže prežiť. Vravia toto, a že majú o tom dôkaz. Ale hovoria, že ak v tebe prevažuje kyslosť, tak
v takom prostredí ľahko rastie choroba. Tak použime to ako príklad. Takže ak by si mohol dostať svoje telo do
stavu ako to nazývajú zásaditého prostredia, tak žiadna choroba by nemala na čom sa živiť a nemala by na teba
dosah. Takto to vysvetľujú. Takže, čo ak je tu duchovná podmienenosť, čo ak by choroba mohla rásť len v tele,
ktoré zhrešilo? Dáva zmysel, že? Takže ak by tvoj hriech bol odstránený, a nebol by v tebe žiadny hriech, tak
by v tebe nemohlo byť choroby ani nemoci. Správne? Nie je to to, čo sa stalo v Edene? Tam nebolo žiadnych
chorôb, až do pádu, do zhrešenia. A potom Ježiš povedal: Nezáleží či poviem "Je ti odpustené" alebo "Vstaň a
buď uzdravený". Ježiš vravel, že ak sú tvoje hriechy odpustené, choroba v tebe nemá čo byť. Amen? Takže
treba sa rozhodnúť, je v tebe hriech? Alebo je odpustený? A ak je tvoj hriech odpustený, tak by si mal byť
schopný spočívať v uistení, že choroba nemôže na tebe byť, ani sa na teba nalepiť. Povieš -Ale ja hreším príliš
často, zhrešil som dnes ráno, možno sa mi to stane každý deň. -OK, povedzme že je to tak. Takže aby sa ťa
chytila choroba, musí tam byť hriech, a pokiaľ je, tak choroba môže rásť. Ale ak aj je pravda, že hrešíš každý
deň, že hrešíš často cez deň, máme na to liek. Apoštol Ján povedal, že ak vyznávame svoje hriechy, tak On je
spravodlivý a verný, takže nám odpúšťa a krv Ježiša nás očisťuje. Takže len čo si uvedomíš svoj hriech, len
ho vyznaj a zhodni sa s Bohom “Máš pravdu, Otec, to nebolo správne, prijímam odpustenie očistením krvou
Baránka”. Takže ako dlho je tam hriech? Malo by to byť veľmi krátko, že? Takže hoci choroba v prítomnosti
hriechu rastie, vôbec by nemala nikdy stihnúť veľmi narásť, dokiaľ sa neočistíte krvou Baránka. Prečo teda
nežiť takto? Otvorene voči Bohu, s kajúcnym srdcom! Veď v skutočnosti, byť spasený znamená práve toto.
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Dávaš Bohu svoje srdce aj vôľu. Neustále súhlasíš: hriech je nesprávny, je zlý. Sústavne súhlasím s Bohom:
keď zhreším, tak zlyhanie je moje, a Boh má pravdu. Ja Mu dávam svoj život a zakaždým očakávam, že On ma
očistí. A tak kráčam v odpustení, v pokání, kráčam v odpustení a slobode. Ak sa s niečím potrebujem
vysporiadať, tak očakávam, že DS na to upriami moju pozornosť. Ak to nie je tak dôležité, že by to urážalo DS,
a ak to On neprináša do mojej pozornosti, ak On si to nebude pamätať, tak prečo by som mal ja? Je to ako keď
celý deň jazdíš autom a prihodí sa ti, že zopárkrát prekročíš povolenú rýchlosť. Nijakí policajti ťa neodchytia,
ale ty pôjdeš večer na políciu, "Reku, jazdil som rýchlo cez deň, tu sú peniaze na pokuty, ktoré mi nikdy neboli
uložené" Nežil by si takto. Vždy keď prídeš domov, povieš si "Fúúú, neodchytili ma.." Nuž, ak ťa nechytili, tak
sa tam príčinlivo nehlás, a nechaj DS nech ti to pripomenie, ak si príliš riskoval. Ži otvorene pred Bohom.
Chcete tajomstvo? Ako žiť mimo hriechu? Môžem vám povedať. Koľkí chcú vedieť? OK, to je asi
polovica z vás. Tak neviem čo chce robiť druhá polovica .. :-) ..ale poviem vám aj tak. Porážať hriech som sa
naučil takto. Tak veľmi sa zavalím správnymi vecami, ktoré mám robiť, že mi už neostane čas na nesprávne
veci, ktoré nemám robiť. Veľmi prosté. Väčšina z vás hreší preto, lebo máte k dispozícii priveľa voľného času.
Záhaľčivé ruky sú dielňou diabla. Treba sa zaneprázdniť pre Boha. A keď si začneš uvedomovať, že životy ľudí
závisia na tvojom zmierení s Bohom, odrazu potom hriech nevyzerá tak lákavo. Keď si uvedomíš, že ľudia
majú vstávať z vozíčkov, zo smrteľných postelí, kvôli tvojmu vzťahu s Bohom, tak sa začneš viac starať o svoj
vzťah s Bohom. Preto sa tak veľa ľudí vyhýba zodpovednosti, nechcú si brať na starosť blížneho, lebo žijú
sebecky, vždy myslia na seba radšej ako na iných. Je to naozaj prosté. Ži s Bohom a pre Boha, zaneprázdni sa
tým. Pracuj pre Boha, ale nie pre to, aby si tým usiloval o Jeho priazeň, ale preto, lebo Boh ti už dal svoju
priazeň. A to ešte vtedy, keď si si ju nezaslúžil. A teraz z vďačnosti voči Nemu, potešuješ Ho svojou dôverou
prejavovanou činmi. A môžeš pracovať nielen pre Neho ale zároveň aj s Ním. A tú priazeň prejavuješ aj iným.
Amen?
-Ako dlho sa modliť? -To je na tebe. Začneš sa modliť keď veríš, že je to správne a končíš vtedy, keď
veríš, že je správny čas. Čo sa ráta, je verenie, nie modlenie. On si nedrží stopky a zoznamy kedy si sa koľko
modlil. On len vypočúva tvoje modlitby v momente keď veríš. Mali by ste sa naučiť modliť a veriť tak, ako keď
beží šachová partia. Videli ste zápas medzi dvomi veľmajstrami? Majú šachovnicu a stopky. Po každom ťahu sa
stlačia stopky. Najprv jeden, potom hneď druhý. Čím si lepší, tým rýchlejšie dáš protiťah a stláčaš stopky.
Podobne je to medzi tebou a Bohom. Mala by to byť (aj) hra, kde vidíš ako rýchlo dokážeš (u)veriť, a ako
rýchlo po tom momente Boh stlačí stopky. -Potrebujem toto, ťuk! -Dostávaš to teraz, ťuk! -Verím za toto, ťuk! Dávam ti toto, ťuk! -Je potrebné tamto, ťuk! -Áno, ťuk! .. :-) Takto by mal vyzerať tvoj život. Amen? Boh nie je
len Bohom, on je Otec. Ako dlho necháš svoje deti hladovať a nariekať, kým ich nakŕmiš? Dni? No tak! Kŕmiš
ich rýchlo! Hoci aj len pre to, aby nerobili hurhaj... Povieš si, “Toto prirovnanie sa mi nepáči”. Tak by sa ti
nepáčilo ani Ježišovo kázanie, lebo On používa rovnaký príklad. Bol raz jeden sudca, ktorý splnil prosbu
jednej ženy len preto, že bola neodbytná. A Ježiš povedal, že ak toto urobil pozemský sudca, tak o čo viac váš
Otec na Nebi odpovie na vašu prosbu.
Vidíte, znova, vaše otázky nie sú o viere. Vy si myslíte, že je to "Ako robiť toto.., ako robiť tamto.., ako
sa mám modliť za hento.., ako mám povedať..." - ale toto nie je vaša skutočná otázka. A toto nie je ani skutočný
problém. Skutočný problém je, že ešte naozaj nepoznáte ani naozaj neveríte Božej láske. Všetky tieto vaše
otázky vychádzajú z toho, že nepoznáte ani neveríte Božej láske. Keď poznáš a veríš Božej láske, tak vieš, že
nezáleží čo povieš, ako to povieš, ale záleží na tom, kto hovorí, že to prosí Otcov syn, Otcova dcéra. A Otcova
láska prináša odpoveď. K tomuto sa to všetko vracia. Práve som hovoril o mechanickej stránke, ako to funguje,
aby som vám pomohol dôverovať faktu, že to funguje, ale ak viete presne ako to funguje, tak v určitom bode
budete aj tak musieť veriť. A čomu budete veriť? Budeš musieť poznať a veriť v Božiu lásku k tebe a k
chorým. A keď ju poznáš a veríš v ňu, tak čokoľvek budeš robiť, bude fungovať. Môžeš zamávať rukou a
povedať "Buď uzdravený!", môžeš zamávať sakom, môžeš sa ich dotknúť špičkou, položiť na nich ruky,
povedať slovo, vybrať z vrecka kus látky a dať im. Neurob si z metódy boha. Lebo potom máš iných bohov
pred skutočným Bohom. Nerob si starosti o metódy, len miluj Boha. Miluj ľudí. Ver v Jeho lásku k tebe a k
ľuďom.
Pred viacerými rokmi, keď moje deti boli mladšie, bývala u nás jedna dievčina, kamarátka mojich dcér.
Situácia u nich doma bola zlá. Jej rodičia boli rozvedení, jej mama ju vyhodila, a tak prišla bývať u nás. Raz jej
telefonovali, že jej otec je v nemocnici a zomiera, vo vzdialenom meste. Vtedy sme práve začali s modlitbami a
prišli súvislé výsledky, a tak to dievča prišlo za mnou a povedala "Pomodlil by si sa za môjho tata, aby žil?"
Mal špecifickú chorobu, ktorá ho rýchlo tlačila k smrti. Povedal som "OK, budem sa modliť" Vtedy som už bol
počul historky o jej otcovi. Nikdy som ho nevidel, ale nepáčil sa mi kvôli tomu, čo som o ňom počul. Poviem
vám úprimne, bolo mi jedno či prežije alebo zomrie. Kvôli tomu čo som počul. A teraz viete, prečo vám
nekladiem otázky, lebo by ste mi mohli povedať o sebe priveľa, a mohlo by ma to posunúť do postoja "Nuž, je
mi jedno či prežiješ alebo zomrieš.." Takže čím menej mi povieš, tým väčšia je šanca že budeš uzdravený..
Lebo práve teraz ťa mám rád, tak to nemeň. Amen? Takže, povedal som jej, že sa pomodlím, ale neurobil som
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to, zabudol som. O 3-4 dni neskôr prišla ku mne a povedala "Pán Blake, prečo ste sa nepomodlili za môjho
otca?" -Ako vieš, že som sa nepomodlil? (Nechystal som sa klamať, a tak som tú otázku obišiel.) -Lebo nie je
uzdravený. -Asi máš pravdu. -Modlite sa! -OK.. V ten deň som mal šoférovať do mesta, takže zatiaľčo som
šoféroval, chystal som sa modliť. Pamätajte, bolo mi jedno či ten chlap bude uzdravený alebo nie. Poviete, “To
je otrasné, to je hrozné”. -Áno, je! A mali by ste sa modliť za mňa. Už som vám vravel, vy a ja sme si veľmi
podobní. Jednali by ste rovnako, ak by ste počuli to čo ja, lebo sme stále ľuďmi. A tak som sa rozhodol: Teraz
keď už viem ako sa modliť a vydobyť výsledky, pomodlím sa, aby som dodržal čo som jej sľúbil. Ale nechcel
som sa modliť tak, aby to zafungovalo. A tak som sa pomodlil najchladnejšiu, najnevrúcnejšiu modlitbu, ktorá
išla proti všetkým pravidlám účinnej modlitby, len aby som dosiahol to, že nebude vyslyšaná. Asi takto: Bože,
(ani som Ho neoslovil Otec.. - iba "Bože..") ak môžeš pomôcť tomuto človeku, prosím, urob to. Ani som len
nepoužil meno Ježiš. Lebo viem, že to Meno funguje. Takže úplne som Ho vynechal. A Boh prehovoril
"Uzdravím ho" A ja som uvažoval, čo musíš urobiť, aby tvoja modlitba nebola vyslyšaná? Ako sa máš modliť?
A tak som sa Boha opýtal: -"Prečo?" -"Nie kvôli tomu mužovi, ale kvôli tvojmu a môjmu vzťahu, a pretože si
ma prosil." A pomyslel som si, že to som nemyslel až tak vážne, ale zdalo sa, že na tom nezáleží. A tak som sa
rozhodol o tom s Ním sporiť. Bože, toto mi musíš ukázať v Písme, že na tej inej osobe nezáleží, a že ju
zachrániš či uzdravíš len kvôli vzťahu. A Boh ma hneď vzal do príbehu Abraháma a Lóta. Boh ušetril Lóta,
lebo si spomenul na Abraháma, tak píše Biblia. Boh zachránil Lóta kvôli svojmu vzťahu s Abrahámom. Keď
Boh toto povedal, tak ja som to vzdal. Uvedomil som si, že Boh má pravdu. Dostal som šach-mat. Do 3 dní tá
dievčina prišla za mnou a povedala "Pán Blake, ďakujem vám, že ste sa pomodlili za môjho otca, práve ho
pustili z nemocnice, je uzdravený a má sa dobre". Amen! Ježiš urobil to isté. Z mesta Nain vynášali mŕtvolu.
Píše sa tam, že keď prišli na ten pohreb, Ježiš videl ako matka plače, a uľútostilo sa mu tej matky. Nebolo mu
ľúto toho zomrelého chlapca, ale mal súcit s tou matkou a povedal jej, aby neplakala. A potom išiel k truhle a
prehovoril k mŕtvemu telu a povedal mu nech sa prebudí. A ten zomrelý chlapec sa posadil a začal k nim
hovoriť. Ježiš mal zľutovanie nad matkou. Ježišov súcit voči matke vzkriesil jej syna. Dochádza vám to? Súcit
vzkriesil človeka. Čo je súcit? Súcit je také naplnenie láskou, že musíš niečo urobiť. Ježiš mal rád tú matku do
tej miery, že to vzkriesilo jej syna. Boh bude uzdravovať ľudí tvojimi rukami, bude kvôli tebe kriesiť mŕtvych.
Nie kvôli nim, ale kvôli tebe, keď budeš mať súcit voči chorým. Môžeš mať súcit voči rodičom, a to spôsobí, že
ich dieťa bude uzdravené. Žiadny predpis. Žiadne dokonalé slová. Žiadne miery ako dlho sa modliť alebo
postiť. Len poznaj a ver v Božiu lásku. Keď doviedla Ježiša až k smrti, tak dovedie aj mŕtvych k životu - aby
vstali a žili. -Amen? -Amen! On bude toto robiť cez teba. V mene Ježiš. Amen!
JGLM tiež má siene uzdravenia, ale náš dôraz doposiaľ nebol na ne. Je dobre ich mať, osobitne keď sú
tam kde ich ľudia z mesta môžu vidieť a vedieť kde ich môžu nájsť. Lebo to poskytuje ľuďom miesto, o ktorom
môžu vedieť, že tam môžu ísť pre modlitbu. Takže sme za to. Chceme sa však vyhnúť tomu, že by sme vyňali
uzdravovanie z kostola a vložili to do inej budovy. Ježiš nemal siene uzdravovania. On sám bol sieňou
uzdravenia. Toto je to, čo kážem ja. V siene uzdravovania veríme. Je dobré ich mať. Ak sú spravované vhodne
a pomáhajú k vycvičovaniu a zhromažďovaniu. Ale Božie srdce chce, aby sme Jeho Ducha a Jeho moc prinášali
k ľuďom, a nie aby sme čakali, že ľudia budú chodiť k nám. Niekto mal otázku o JK: “Je správne ísť von a
brávať uzdravenie k ľuďom? Lebo JK slúžil hlavne ľuďom, ktorí prišli k Nemu.” Nuž, pamätajte v akej situácii
bol JK. On chodil denne po Izraeli a pri tom stretol ľudí, ktorí boli chorí. Cestou narazil na ľudí. Tiež si musíte
pamätať, že ľudia prichádzali ku Kristovi aj preto, lebo mal povesť, že uzdravuje. Nemusel ísť vyhľadávať ľudí,
lebo chorí o Ňom vedeli a oni vyhľadávali Jeho. Ani ja v súčasnosti nemusím ísť vyhľadávať chorých. Mám
reputáciu a chorí prilietajú z celého sveta, aby som sa za nich modlil. Ale nie vždy to bolo takto.
Keď som začínal, tak som sa rozhodol: Dnes idem do supermarketu, aby som tam vyhľadal chorých,
aby som sa za nich modlil. A urobil som to. A boli uzdravovaní v supermarketoch. Modlil som sa za ľudí v
Cirkvi. Rozchýrilo sa to. Ľudia ma začali prosiť, aby som išiel do nemocnice. A tak sme išli do nemocníc a
modlili sme sa za ľudí tam. Raz som bol telke v Dallase v Texase. Raz to bolo na pol hodiny. Bol so mnou
rozhovor v programe Joni & Marcus Lamb. V tom čase nebolo veľa ľudí, ktorí ma žiadali o modlitby, asi 30-40
za týždeň. Všetci preto, lebo o mne počuli. A keď som bol v tom TV programe, vyhlásil som v živom vysielaní:
Ak ste v oblasti Dallasu (čo je 3-5 miliónov ľudí), a zavoláte do tejto relácie práve teraz, tak prídem k vám
domov a pomodlím sa za vás. Moderátor z toho nebol nadšený. Pokúšal sa mi naznačiť aby som to nehovoril.
Do skončenia tej relácie zavolalo 986 ľudí. A tak sme urobili zoznam. Vtedy som ešte nikoho nevytrénoval,
robil som to len sám. Takže som si dohodol termíny, a každý deň vyrazil zdomu, čo je polhodinka od Dallasu, a
prišoféroval som do Dallasu na dohodnuté návštevy do každej domácnosti. Navštíviť všetkých tých 986 mi
trvalo 6 týždňov. Keď som si s nimi telefonicky dohodol návštevu, zistil som pri tom čo im je a cestou som sa
začal modliť za dotyčného človeka so slovami: Otec, keď tam prídem, budem na neho klásť ruky, a Ty si
povedal, že sa zotaví. Takže v mene Ježiš sa toto stane. A keď som prišiel, tak som zistil, že tam nebol len ten
jeden chorý, ale že zavolal všetkých svojich priateľov, a tak som mal 20-30 ľudí v každej domácnosti. Takže
som tam musel byť asi hodinu. Modlil som sa a hovoril s nimi a vždy ma chceli pohostiť, takže za tie 2 mesiace
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som veľa pribral. Potom som musel ísť na ďalšie miesto a tak celý ten čas som len cestoval a navštevoval
domácnosti. Takto som začal roznášať toto posolstvo a ľudia ma začali vyhľadávať.
Takže najprv môžeš začať vyhľadávať ľudí, za ktorých sa budeš modliť, môžeš si len vyjsť do mesta,
poprechádzať sa, nájsť nejakých ľudí a povedať im: Zdravím, ja som tenaten, a potriasť im rukou. A nepúšťať.
Začni potriasať a pokračuj v tom. Dokiaľ budeš hýbať svojou rukou, aj oni budú potriasať. A keď prestaneš, tak
si ruku stiahnu späť. Takže keď im potriasaš rukou, len im povedz "Ja kladiem ruky na chorých a tí sa zotavujú,
v mene Ježiš." A ak povedia "Nie", ty povieš "Neskoro". Je to ľahké. Diabol sa bude snažiť ťa presvedčiť, že ak
ponúkneš niekomu, že sa za neho pomodlíš, tak sa na teba nahnevajú a nebudú chcieť s tým mať nič.
Samozrejme, toto sa môže stať, ale oveľa viac krát, keď som ľuďom ponúkol, že sa za nich pomodlím, začali
plakať a povedali: “Modlil som sa, aby mi Boh poslal niekoho na pomoc”. Ale túto časť ti diabol nepovedal. On
chce, aby si si myslel, že každý to odmietne. Musíš dôverovať, že Boh ťa bude viesť. Hoci by si ani nemal
pocit, že On to vedie. Biblia vraví, že kroky spravodlivého riadi Hospodin. Nevraví, že "Ak sa modlia a
postia", nevraví "Ak to cítia", ale hovorí "ak si spravodlivý, tak tvoje kroky sú riadené Hospodinom". Dôveruj
Bohu, že ťa bude riadiť. Kamkoľvek ideš, ideš tam zvíťaziť. Kamkoľvek ideš, tam budeš konať dielo Božie.
Cestou Boh vie ako ťa priviesť k tomu, aby si nabral správny smer, bez toho, že by si to vôbec musel cítiť.
Dôveruj Mu, že ťa povedie k ľuďom, ktorí potrebujú tvoju službu.
Potom tu bola otázka “Či nevraví Biblia, že nemáme na nikoho klásť ruky rýchlo?” Áno, ale musíte si
pamätať, že Biblia vraví v Mk16, že veriaci budú klásť ruky na chorých a v He6, niektoré učenia sú základom
viery. Jedno z nich je o kladení rúk. Pre kladenie rúk sú rôzne spôsoby a dôvody. Jedným z nich je
uzdravovanie chorých. Ten verš, ktorý hovorí "Neklaď ruky na nikoho prirýchlo", sa nevzťahuje na
uzdravovanie chorých. Hovorí o ustanovovaní ľudí do služby. To je úplne oddelená záležitosť. Ježiš kládol ruky
na chorých rýchlo. Ale Dvanástich si vyberal dôsledne. Takže medzi týmito vecami je rozdiel. A preto,
nedávajte ich dokopy. Klásť ruky na chorých by ste mali pri každej príležitosti, ktorá sa vám naskytne.
Prečo choroba alebo jej prejavy, ktoré hneď po modlitbe odídu, sa potom často vrátia alebo dokonca
zhoršia? O tomto sme hovorili včera. Nemôžeš diabla len ovaliť, musíš ho vyradiť. Ak ho kompletne neporazíš,
môže sa vzchopiť a vrátiť a zasadiť protiúder. Povieš, ”Ako viem že je porazený?” Boh ti dá vedieť, že je to
zavŕšené. Ale aj skrze vieru, ty sa s tým vysporiadiaš. Ty rozhodneš "Toto odíde a nevráti sa", takže ty to musíš
nastoliť. A sú okamihy, keď sa modlíš a prosto vieš: Toto je zavŕšené, je to porazené. Ak hľadíš na prejavy a
jednáš podľa prejavov, ak sa modlíš dokiaľ sa zdá, že prejavy odchádzajú, tak sa dáš viesť videním. Ak ich
zastavíš, tak potom áno, táto vec sa vráti. Lebo si ju ovalil, ale nie vyradil. Takže rozhoduješ ty. Je to vec, ktorú
musíš v danom momente vysporiadať v sebe. Ty musíš rozhodnúť: “Je to zavŕšené, nebudem sa tým musieť
zapodievať znova”.
Hovorievame ľuďom "Môžem spôsobiť, aby si bol uzdravený, ale nemôžem ťa udržať v uzdravení" - a
o tom bola ďalšia otázka: “Ako vyučuješ ľudí, aby zostali uzdravení a nestratili svoje uzdravenie?” Nemám rád
pojem 'stratiť uzdravenie', lebo ho nevidím v Biblii. Ak ti bolo dobre a potom si ochorel, a išiel si k lekárovi a
ten ti dal liek a zotavil si sa, a potom neskôr prišiel na teba rovnaký druh choroby znova, nepýtal by si sa lekára
ako si stratil svoje uzdravenie. Povedal by si “Doktor, som chorý zas”. Ale v Cirkvi sa hovorí o stratení
uzdravenia, ako keby ho Boh od nás odnímal. Nie toto sa deje, je to oddelený útok. To len rovnaký či obdobný
démon sa pokúša znova na teba zaútočiť. Ale ak uvažuješ o stratení svojho uzdravenia, tak obvykle je otázkou
"Čo som urobil také, kvôli čomu som stratil svoje uzdravenie?" Znova, hľadíš na to z nesprávneho uhla.
Otázkou by malo byť "Čo potrebujem urobiť, aby som si diabla udržal od tela, keď som ho už zo seba striasol".
To je tá správna otázka. Odpoveď je prostá. Kvôli tomu poskytujeme ľuďom učeníctvo. Je mnoho chorých ľudí
a my im slúžime k uzdraveniu. Niektorí človeku poslúžia uzdravovaním len na to, aby si to mohli nahrať a
vycapiť na youtube. Toto nie je staranie sa o ľudí. To je len skúšanie stať sa slávnym. Ja tieto veci ani len
nepozerám. Lebo sa mi nepozdáva srdce toho človeka čo to robí. Biblia nehovorí len že choďte a uzdravujte,
ale Biblia vraví "Získavajte učeníkov". Takže keď sa zotavíš, tak udržať si to môžeš takto: Staň sa učeníkom.
Študuj Bibliu. Nauč sa to, čo sa naučil človek, ktorý ťa priviedol k uzdraveniu. Začni študovať BS, vybuduj si
silnú obranu proti nepriateľovi. K tomuto je to v zásade všetko.
Ľudia mi kladú ďalšie otázky: “Popieraš význam pôstu?” Nie, nepopieram. Ježiš povedal "keď sa
postíš" a nie "ak sa postíš". Ale postiť sa treba zo správneho dôvodu. [Už 56 rokov sa postím - od zeleniny.
Žiadna zelenina 56 rokov :-) ..] Musíte zistiť čo vraví Biblia o pôste. Má to veľmi málo spoločného s jedlom.
Potrebuješ sa postiť, aby si bol uzdravený? Podľa Boha nie. Lekárska veda dokazuje, že ak si chorý a začneš sa
postiť, 99% všetkých chorôb môže byť uzdravených či odstránených prostým zastavením prísunu potravy. Ale
toto je výhradne prirodzená metóda, a nemá nič spoločné s BM. Umožní, aby si tvoje telo oddýchlo a zbavilo sa
toxínov. Ak je situácia takáto, tak po zbavení sa toxínov, sa telo väčšinou zotaví samo. Takto sme stvorení. A
preto je dobré sa pravidelne postiť. Ale toto je lekárska veda. A nie o tomto hovoríme tu. Tu rozprávame o
duchovnej stránke, a práve v nej kresťania narobili chyby. Väčšina kresťanov sa postí tak, aby prinútili Boha
niečo urobiť. Aby ich uzdravil, alebo aby im dal moc uzdravovať chorých. Je to ako keby dieťa na teba hodilo
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misku s jedlom a odmietalo jesť, dokiaľ mu nevyhovieš. To je snaha manipulovať Boha. Akoby prinútiť Ho,
aby ti dal moc. Nie kvôli tomuto sa máš postiť. Postiť sa máš preto, lebo ti to má pomôcť k tomu, aby si zomrel
veciam sveta. Ak vojdeš do Iz58, vraví ti prečo a ako sa máš postiť. Z celej tej kapitoly, iba jedna časť zmieňuje
jedlo, a predsa si väčšina ľudí myslí, že pôst je len o jedle. Všimol som si toto: Ak si hladný a chceš jesť a
nemáš peniaze na jedlo, tak vyhlás pôst. Lebo len čo sa rozhodneš postiť a dáš to najavo, 5 ľudí ťa pozve na
jedlo. Takto to funguje. Preto Ježiš povedal “nevytrubuj, že sa postíš, drž to v tichosti, a Otec ti to uzná”.
Potrebuješ sa postiť, aby si získal moc od Boha? -Nie. Pôst ti môže pomocť v ovládaní tvojho tela. V Iz58 si
Boh uťahuje z Izraela pre nesprávne postenie "Myslíte si, že ja nazývam pôstom to, čo robíte vy? Toto ja
pôstom nenazývam. Lebo hovoríte, že sa idete postiť, ale potom si robíte to čo stále. Ak sa postíte, tak sa jedlu
nevyhýbajte, ale varte a kŕmte hladných.." Ale ľudia sa postia inak. Vyhlásia pôst a chodia naokolo so
smutným výrazom celý deň a každému vravia "Óch, nemôžem jesť, mám pôst.." aby vyzerali sväto. Ježiš vraví,
že keď jednáš takto, už si dostal svoju odmenu. On vraví v zmysle "Nie, učeš sa, umy si tvár, buď veselý ako
obvykle, nakŕm chudobných a hladných" a, ako vraví v Iz58 "toto je pôst, ktorý som si vyvolil" Takže toto je
Boží pojem pôstu. Ak chceš držať pôst, tak "odstráň ukazovanie prstom", Boh vraví v zmysle "Nezaujíma ma
až tak tvoje jedenie, je mi jedno či si pohladuješ zo deň, lebo to neznamená nič, ak počas postenia ďalej súdiš
blížnych. Odstráň súdiaci prst. Ak sa chceš postiť, tak sa posti od súdenia. Toto je skutočný pôst. Keď sa
oddelíš pre Boha a tráviš svoj čas s Ním. Keď sa odsekneš od vecí sveta a zameriaš sa na veci Ducha, tak to
je pravý pôst. Ak toto robíš, tak dám, aby tvoje svetlo povstalo, tvoje zdravie rýchlo vypučí" Boha nezaujíma až
tak tá stravovacia stránka postenia, ako to, čo počas postenia robíš. A nemusíš čakať kým si dáš pauzu v jedení.
Prestať ukazovať prstom môžeš a máš už teraz hneď.
“Prečo sú niektorí ľudia uzdravení hneď, ale niekedy niet žiadnych výsledkov?” Počúvajte pozorne.
Keď konáš BS a robíš to s vierou, tak nikdy nenastane situácia, že niet žiadnych výsledkov. Povieš "Nie, to nie
je pravda, modlil som sa, veril som, a nevidel som žiadne výsledky". Dobre, objasnime to. Nepovedal som, že
vždy uvidíš výsledky. Rozumieš? Myslíš si, že niet výsledkov len preto, lebo výsledky nevidíš. Keď zasadíš
semiačko tak obvykle do hĺbky asi 10 cm a trvá 2-3 týždne kým vyraší zo zeme. Nevyraší v deň zasadenia. Celý
ten čas rástlo a nakoniec vyrašilo zo zeme a videl si to. Len to, že si ho nevidel rašiť, ešte neznamená, že
nerástlo. Ak semiačku trvá 2 týždne, aby vyrástlo 10 cm a vyrašilo, tak je to obvyklý priebeh v rôznych
okolnostiach, však? Semiačko vždy porastie rýchlosťou, akou obvykle rastie. Ale čo ak zasadíš semiačko do
hĺbky 10 cm a každý deň tam pridáš ešte vedro zeminy? Možno si pridal ďalších 20 cm. Takže ako dlho potrvá,
aby semiačko porástlo 30 cm? Dlhšie, však? A čo ak by si to robil každý deň? Každý deň semiačko rastie, ale
každý deň stále pridávaš viac zeminy. Táto rastlinka by mohla vyrásť takmer do celej svojej dĺžky a nemusel by
si ju vôbec vidieť. Počúvaj pozorne, toto je vážna vec. Keď povieš, že si urobil niečo, čo Boh prikázal a potom
povieš, že Boh nedodržal svoju časť tak to logicky nesedí. Nemôžeš urobiť svoju časť a byť tým vernejší a Boh
nesplní svoju časť. Cirkev potrebuje novú dávku úctivosti voči Bohu. Aby sme neobviňovali Boha, ako
navádzala Jóba jeho manželka. Potrebujeme uznať, že my máme robiť čo Boh prikazuje a tým splniť svoju
časť, a Boh plní Jeho časť. Ak niekto neplní svoju časť, tak sú to ľudia, nie Boh. Potrebujeme pridať v úctivosti
k Bohu a pamätať, že ide o životy ľudí. Nie je to hra, toto nie je 'misijná organizácia', ide o ľudské životy. Nie
je to organizácia, ku ktorej by si sa chcel pridať. Nie je tvojou úlohou vymýšľať pravidlá. Tie už vymyslel Boh.
My sa im len poddávame. Máme sa len uistiť, že veríme skutočne v tie pravidlá, ktoré Boh skutočne ustanovil.
A nie v pravidlá či tradície, ktoré vám povedali nejakí ľudia. Väčšina otázok, ktoré mi ľudia kladú, je tu preto,
lebo ste počuli, že niekto iný vraví niečo odlišné. A nefungovalo to tak, ako vám vraveli. Nuž, nemôžem za to,
ak vám niekto povedal niečo nesprávne. Všetko čo môžem povedať ja, je to, čo vraví Biblia. A Biblia vraví, že
Boh je vernejší ako človek. Takže predovšetkým si musíme uvedomiť, že keď konáme čo Boh prikazuje, nikdy
nenastane situácia, že sa nič neudeje. Keď kladieš ruky na chorých, ak veríš, niečo sa vždy deje. Takto sa musíš
rozhodnúť - "Keď sa chorého dotknem, tak sa niečo udeje." Môže to byť okamžité, alebo to môže trvať nejakú
chvíľu. Ak to trvá chvíľu, tak sa raduj, lebo cez tento úsek máš ukázať Bohu svoju vieru v Jeho Slovo. Ak sa to
stane okamžite, tak máš iba sekundu na preukázanie viery Bohu. Ale ak to trvá dlhšie, tak získavaš príležitosť
stáť vo viere dlhšie. Keď všetci naokolo vravia "Nič sa nedeje", ty máš povstať a hovoriť "Ja verím Bohu, vy si
verte čomu chcete - svojim očiam, okolnostiam, ale ja budem veriť Bohu a Jeho Slovu" - a to je viera. Takže
automaticky vedz, ak budeš robiť čo Boh prikazuje, niečo sa deje.
Dovoľte mi povedať vám ako sa nepriateľ pokúša vás preľstiť. Jedna žena ma prišla žiadať o modlitbu.
Povedala, že lekári jej vraveli, že možno má rakovinu prsníkov. Boli si celkom istí. Podstúpila niekoľko testov
a tie vraveli "Áno, máte rakovinu" A tak prišla za mnou, so slovami "Lekári vravia, že mám rakovinu prsníkov,
modlil by si sa?" -"Určite!" Prikázali sme rakovine aby zahynula a aby ju opustila. Tá žena išla späť k lekárovi.
Testovali ju. Povedali "Nie, rakovina je stále tam, musíme odstrániť vaše prsníky pred tým ako by sa rozšírila"
Ona ich poslúchla. Išla na operáciu, odstránili jej prsníky a potom testovali bunky. Prehľadali celé tkanivo a
nebolo tam žiadnej rakoviny. Boh ju uzdravil, ale lekári s ich prístrojom to nedokázali rozlíšiť. A ona uverila
im, a to ju stálo jej prsníky. Mohol by som vám uviesť mnoho prípadov ako je tento. Lebo sa musíš rozhodnúť
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čomu budeš veriť. Je to na tebe. Všetko čo viem ja, je, že Biblia píše v Iz53 "Kto uveril našej zvesti? Komu sa
ukázalo rameno Hospodinovo?" To je v Iz53:1-2. Boh odpovedá na svoju vlastnú otázku. Komu sa ukázalo
Božie silné rameno? Odpoveď je prostá, je to verš 1: Tomu, kto uveril Jeho zvesti. A toto si potrebujete
uvedomiť. Ja nie som proti lekárom, proti medicíne. Myslím si, že udržali pri živote veľa kresťanov dosť dlho
na to, aby sa tí kresťania naučili dôverovať Bohu.
“Sú lekári a medicína Božím spôsobom uzdravovania?” -Nie. Nikdy. Boh by nevymenil dokonalú
metódu za inú, ktorá nefunguje dokonale. Keď niekto tvrdí, že lekári sú Božím spôsobom uzdravovania, v
zmysle že On chce uzdravovať ich činnosťou, tak tým tvrdí, že lekári sú Boží služobníci uzdravovaním. V
takom prípade by lekári nemali požadovať za to platby. Lebo uzdravenie je dar. Za dar sa neplatí. Ak musíš za
to platiť, tak to už nie je dar. Uzdravenie je dar od Boha. Ak by uzdravovanie lekármi bolo Božím spôsobom,
tak by lekári faraóna boli tiež Božími služobníkmi, lebo toto bola vtedy ich veda. Spomedzi ľudí, ktorým
slúžim, vo viac ako 30% prípadov, sa musím modliť, aby ich telá boli zotavené z chýb, ktorých sa dopustili
lekári. Musím sa modliť, aby Boh napravil to, čo lekári pokazili. Takéto jednanie lekárov nie je Božia vôľa.
Lekári môžu pomôcť zachovať vás pri živote. Ale našiel som lepší spôsob uzdravovania, mám lepšie zdravotné
poistenie, lekárov mi nie je treba. Mňa to stojí oveľa menej. Ale Ježiša to stálo všetko. Mám Žalm 91, mám
Lk10:19, mám 1Jn. To všetko vraví, že Boh chce aby sa mi darilo a aby som bol v zdraví. Toto je Božia vôľa.
Je Božia vôľa nie je len aby som bol uzdravovaný, ale aby som prebýval v zdraví a už nepotreboval
uzdravovanie. Dokiaľ nekráčam v tomto požehnaní, dovtedy mi Boh pomáha uzdravovaním. Ale Jeho vôľou je
zdravie. Takže ak niekto povie "Čo robiť keď niet výsledku?" - o takom prípade neviem, výsledky sú vždy.
Niekedy výsledky, ktoré chceme, nie je vidno dosť rýchlo. Preto som tu, aby som vás vyučoval a vyzbrojoval
pred tým, ako to budete potrebovať. Najlepšia obrana je dobrý útok. Nečakajte kým bude treba na chorobu
reagovať. Konajte preventívne. Naučte sa čo znamená kráčať v Božom živote. Ak stále rozsievaš uzdravenie,
tak vo všeobecnosti si nemusíš robiť starosti či budeš aj žať uzdravenie. Lebo bude neustále. Cestujem po
celom svete, rozsievam uzdravenie. A neustále žnem uzdravenie. A pretože neustále žnem uzdravenie, tak
zriedkakedy potrebujem uzdravovanie. Je to nová milosť každý deň. Nový život každý deň.
Dnes ráno som si v hoteli na izbe oplachoval pohár v umývadle čistou vodou. A mal som tam fľašu
koly. Voda tiekla do pohára a potom pretekala. Skúsil som odliať z koly do umývadla a potom do toho pohára s
vodou. Voda v tom pohári sa odrazu sfarbila do hneda, ale po chvíľke bola zas čistá. Prečo? Lebo voda už
prúdila do pohára tak silno, že rýchlo vyplavila všetku kolu a hneď tiekla zas už len čistá voda. A hneď mi
napadlo, takto má vyzerať život kresťana, a ten žijem. BD v mojom vnútri je riekami, silnými prúdmi vody
života, ktorá neustále prúdi von. Takže čokoľvek by sa nepriateľ snažil vhodiť, sa nedokáže ani len zachytiť,
lebo to rýchlo vyplavia prúdy riek živej vody. A toto sa nazýva život v Božom zdraví. Takýto život by ste mali
žiť. Poviete, ale ako to docieliť? -Rozhodni sa veriť. Ver, že je to možné, ver že je to Božia vôľa. Rozhodni sa
takto žiť. Potom docieľ, nech rieky života prúdia z tvojho ducha a vyplavia čokoľvek prichádza. Nie len
chorobu. Aj hriech a čokoľvek by sa priečilo Bohu a Jeho plánu. Príde to a je to vyplavené preč. Nemá to ani
čas čokoľvek skaliť. Len sa rozhodni. A potom začni odovzdávať tú živú vodu. Nechaj ju prúdiť z tvojho
vnútra. Ježiš povedal, nechaj svoje svetlo žiariť. Nepovedal to tak? On nepovedal "Prinúť svoje svetlo svietiť",
On povedal "Nechaj.." Veľa ľudí sa snaží svietiť z vlastných síl. Len to nechaj. Nesnaž sa to tlačiť, len nechaj
aby sa veci diali ako to má byť. Ak máš lampu a je zapojená do elektriny a lampa žiari, nemusíš ju k tomu nútiť.
Môžeš jej iba brániť, ak ju skryješ alebo zakryješ, aby svetlo nevyžarovalo. Ježiš len vravel, že nemusíš nútiť
svetlo aby svietilo, len stačí keď ho necháš robiť to, čo má robiť. Nemusíme stáť vedľa tých lámp a privievať
vám svetlo. Svetlo len robí to, čo robí svetlo. Len sa rozširuje a tým rozháňa tmu. Nemusíš sa trápiť tmou. Len
zapni lampu. A tma utečie, lebo svetlo ju premáha. Nechaj svoje svetlo svietiť. Nemusíš sa snažiť, len nechaj.
Si zrastený s vínnym kmeňom. Ježiš je kmeň. Letorast sa nesnaží žiť. Letorast žije lebo je zrastený s kmeňom.
Nesnaž sa uzdravovať. Uzdravenie prúdi z tvojho vnútra. Len nechaj svoje svetlo uzdravenia svietiť. Nemusíš
tlačiť na pílu. Len musíš nechať. Len nechaj. Len chyť človeka za ruky.
Toto chcem vysvetliť, lebo je to jedna z otázok. Keď som začal slúžiť, jedna zo zaujímavých vecí čo sa
stali, bola táto. Na príklade ukážem ako to obvykle robím v rade na uzdravovanie. Nemusí to byť obomi
rukami. Môže to byť jedno potrasenie rukou. Teraz sa pokúsim viditeľne popísať čo sa pri tom deje, takže
nemyslite si že to ja robievam takto, len popisujem čo prebieha. Keď chytím človeka za ruku, je to akoby som
iba dýchol. Len nádych a výdych. Nie je to prosté? Len chytíš človeku ruky. A je to ako by si len dýchol.
Akoby si niečo vzal a povieš "Chcem ti podať toto" a dotyčný odpovie "Dobre", a ty spravíš "Nech sa ti páči!"
Viem že toto znie naozaj duchovne :-) Ale to je to, čo robím. V Sk3, Peter s Jánom idú do chrámu na
modlitbu. Cestou na modlitbu, čo znamená, že sa ešte ani nepomodlili. Takže nemusíš byť dostatočne
namodlený aby si to mohol robiť. Môžeš vnímať potrebu viac sa modliť a uzdravovať chorých keď sa ešte len
ideš modliť. Nemusíš sa najprv modliť a až potom ísť slúžiť uzdravovaním. Môžeš najprv ísť uzdravovať, a
modliť sa až potom. A budeš mať viac ohľadne čoho sa modliť, viac za čo ďakovať Bohu. Ak by záležalo na
tom ako veľa sa modlíš, tak by to bola tvoja práca. Uvedom si, aj Ježiš povedal "Nerobím to ja, ale Duch
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môjho Otca" Idú a vidia toho chromého od narodenia ako pýta peniaze. Nepýtal uzdravenie, ale peniaze. A
Peter prišiel k nemu a vraví "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dávam." Čo mám, to ti dávam. Nech
sa ti páči! Čo mám, to dávam. Nechávam svoje svetlo svietiť. A Peter vraví tomu človeku "V mene Ježiša
Krista Nazaretského, vstaň a choď." A ten človek nevedel ako vstať. Začal sa pomaly hýbať, pre apoštola
Petra to bolo príliš pomaly. A tak ho schytil za pravú ruku a zdvihol. A okamžite, keď je zdvíhaný, jeho
chodidlá a členky prijali silu a je uzdravený a začína skákať a chodiť a oslavovať Boha. Prečo? Lebo letorast
nechal prúdiť cez seba život z kmeňa. Letorast sa nesnažil byť letorastom. Len nechal pôsobiť navonok to, čo
mal v sebe. “To čo mám, nech sa ti páči, tu ti to dávam!” To je to, čo robím. Každý krát. Vidno ako fyzicky
robím "Nech sa ti páči!"? Veľakrát! Ak stojíš blízko, budeš to počuť. Chytím človeka za ruky a niekedy
skloním svoju hlavu alebo zavriem svoje oči alebo aj vzhliadnem hore a príde aj moment keď poviem "V mene
Ježiš, hmm-hmm (nádych a výdych v pokoji)" - a vtedy to prebehne, vtedy On vyrazí, vtedy to prúdi. Nemám
postoj snaženia ani skúšania. "Óóch, Božéé, óóch mocnýý Bože, dotkni sa tohto človeka, Božéé, viem že si to
nezaslúži Pane Božéé, óóch Božéé, ak chceš, v Tvojej nekonečnej milostííí, nájdi si nejako cestičku a dotkni sa
tohto nehodného, óóch Božéé, urob to terááz, urob to terááz, Panééé" Toto nemôžeš robiť. Toto nemôžeš robiť
v nemocnici, lebo ťa vyženú. Vybehnú a zahriaknu ťa "pssst, vystrašíte všetkých ostatných pacientov". Takto
by si ľudí vystrašil. Nie, my neslúžime vrieskaním. Nevravím, že občas zvýšiť hlas je nesprávne. Len vravím,
že sme služobníkmi života. Ježiš vyslovil jednu vec, ktorú máte "Kto má Syna, má život." a "Diabol-zlodej
prišiel kradnúť, zabíjať a ničiť" a naproti tomu "Ja som prišiel, aby ste mali život, a to život v hojnosti" takej, že je to viac ako potrebujete, prebytok na rozdávanie. To je život v hojnosti. Toto mám. A čo mám, to ma
udržiava v zdraví, a mám toľko navyše, že môžem dávať vám dosť na to, aby ste sa aj vy mali dobre. Pretože
mám Syna, mám život, v hojnosti. Takže čo mám, to vám dávam. Hmm-hmm. Už ľahšie to nebude. Môžem to
takto dať dospelému a nebude si myslieť, že som divný. Môžem to takto dať dieťaťu, a nebude sa ma báť. Toto
je život. Len choď a rozdávaj čo máš. Si duchovne bohatý nad mieru. Už si bol požehnaný a stále si požehnaný
všetkým duchovným požehnaním. Každým. Nie iba niektorými. Každým duchovným požehnaním v nebeskej
sfére Ef1:3. Čo by ti mohlo chýbať? Uzdravenie? Je toto duchovné požehnanie? Áno! Tak to máš. Už si tým
bol požehnaný. Pôsobenie silou? Je toto duchovné požehnanie? Tak to už máš. Viera? Je toto duchovné
požehnanie? Tak to už máš. Nie je to prosté? Toto je život, ktorý ti prišiel dať Ježiš. Bez toho, aby čo i len
pripustil možnosť akéhokoľvek nedostatku. Vidíš to?
Keď rastieš v Kristovi, tak čím viac vyzeráš ako On, vtedy myšlienky typu "Mám dosť viery? Som dosť
obdarený? Mám dosť pomazania? Mám dosť moci?", takéto myšlienky sa v tvojej mysli ani len nezrodia.
Všetko na čo myslíš je "milujem tohto človeka, lebo viem, že Otec ho miluje.. tento človek je cenný, lebo Ježiš
za neho zomrel.. Boh tohto chorého určite veľmi miluje, keď poslal svojho Syna, aby za neho zomrel.." Jeho
láska bola vložená do mňa skrze DS. Takže môžem milovať ľudí Jeho láskou. A keď ich milujem Jeho láskou,
tak čo by som im mohol odoprieť? Lebo Biblia nám hovorí, že Boh svojmu ľudu neodoprie nič dobré. Boh
neodoprel nič. Preto vám hovorím všetko čo viem. Ľudia vravia "Ak im povieš všetko, nebojíš sa že jedného
dňa ťa nebudú potrebovať?" Ja sa toho dňa už neviem dočkať. Žijem pre to, aby som zažil ten deň. Keď ma už
nebudete potrebovať. Vtedy, keď ten deň príde, budem môcť tráviť viac času so svojimi vnúčencami. Byť pri
nich ako rastú, nevymeškať ani jedny ich narodeniny, nemusieť počúvať otázky prečo som nebol na ich
narodeninovej oslave... Do toho dňa im budem musieť odpovedať "Lebo sú ľudia, ktorých Ježiš miluje tak
veľmi, že ma požiadal, aby som išiel k nim a rozprával im o Jeho láske a aby som im ju preukázal" Toto musím
hovorievať svojim vnúčatám. Lebo narodeniny ich aj mojej manželky som strávil v inej krajine, s inými ľuďmi.
To je cena, ktorú platím ja aj moja rodina. Aby ste sa mohli dotýkať ľudí a oni aby mohli mať život. Kvôli tomu
to robíme. V mene Ježiš. Amen!
Znova začneme, s úsilím zodpovedať niektoré z tých otázok pre vás. "Čo by si povedal na tabuľky a
grafy, kde ľudia popisujú dôvody rôznych chorôb a metódy ako na ne? Môžeme veriť takýmto informáciám?" Nie. Nedá sa tomu veriť. Nevravím, že na tom nemôže byť troška pravdy. Len vravím, že Boh vás nepovoláva
ich nasledovať. Poviem prečo. Ak máš zoznam chorôb, a ich hriešnych príčin, tak keď niekto príde za tebou a
povie akú má chorobu či problém, tak už ich nevidíš ako núdznych ľudí, ale stávaš sa sudcom a rozhoduješ,
akým hriechom sa previnili. Našim príkladom je Ježiš a nikto iný. Ježiš nikdy neriešil koreň choroby. Koreňom
nemusí byť tvoj hriech. Koreňom choroby je v každom prípade diabol. Je to takto prosté. Takže je diabol, je
možno nejaký hriech a je choroba. Neriešim to čo je uprostred. Riešim koreň. Koreňom je diabol. Ježiš
nepovedal, že hriech prichádza zabíjať, kradnúť a ničiť. Ježiš povedal, že to diabol prichádza robiť tieto veci.
Vieme, že odplatou za hriech je smrť. Ale, vravím znova, nikde nevidíme, že by Ježiš riešil čokoľvek z tohoto.
Čím viac musíš vedieť o chorobách dotyčného človeka, tým menej pôsobíš v Božej moci. Čím menej musíš
vedieť, tým viac pôsobíš v Božej moci. Keď máš moc poraziť čokoľvek a keď to vieš, tak nepotrebuješ žiadne
finty ani špeciálne recepty. Našim poslaním nie je pomáhať človeku, aby sa uzdravil, ale odovzdať mu
uzdravenie, odovzdať mu vyslobodenie. Väčšinou ľudia zmenia uzdravovanie na poradenstvo a povedia
chorým "Keď sa zbavíš tohto hriechu, tak budeš uzdravený.." takže sa usilujú radiť. Nie k tomuto ste povolaní.
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Ježiš ľudí vyslobodzoval a potom ich vyučoval k zrelosti. Veľakrát sa Cirkev snaží ľudí doviesť k slobode
poradenstvom. Ježiš ich najprv vyslobodil a potom ich vyučoval. Cirkev sa snaží vyslobodiť ľudí vyučovaním.
Pri Ježišovi boli ľudia oslobodení na úplnom začiatku. Dnes mnohí nie sú slobodní roky. Toto nevyzerá ako
Ježiš. Potrebujú ľudia učeníctvo? Samozrejme. A poradenstvo môže byť toho súčasťou. Ale, odovzdajte im
vyslobodenie a nech potom učeníctvo im ukáže ako majú kráčať. Boli sme narodení znova do BK, ale namiesto
toho sa pokúšame opakovať príbeh Mojžiša a Izraelitov. Zaberá nám 40 rokov v pustatine, kým ľudí dovedieme
do zasľúbenej zeme. Toto nie je Ježiš. Keď začínaš brať ohľad na knihy určujúce ktorá choroba má za príčinu
aký hriech, tak sa začínaš stávať sudcom a ani nevieš či máš pravdu. Ak ideš niekoho súdiť, radšej by mal mať
istotu či máš pravdu. Lebo ak súdiš nesprávne, aj ty budeš takto súdený. Boh ťa nepovolal aby si bol sudcom,
On ťa povolal aby si bol vysloboditeľom. Keď vieš, že dokážeš niečo poraziť, tak sa netrápiš tým, ako sa to tam
dostalo. Máš človeku najprv pomôcť a potom ho učiť víťaziť. Toto mi teda nesedí na tých tabuľkách a
schémach. Viem, že mnohí ich majú. Aj ja som si všimol nejaké možné súvislosti či prepojenia. Ale musíme si
pamätať, našim príkladom je JK a nikto iný. Nestarám sa kto s tým prichádza, koľko doktorátov či akú veľkú
službu majú. JK je náš príklad. Nasledujte Jeho! Nenasledujte ľudí, ktorí nenasledujú príklad JK. JK sa nikdy
nepýtal človeka aký mal hriech. On len odpúšťal. On len vyslobodzoval. Keď JK išiel do synagogy a vyučoval
a prišla tam žena ohnutá tak, že sa nemohla narovnať, On keď ju uvidel, tak si ju zavolal a povedal "Žena, si
oslobodená od svojej nevládnosti." Žiadny pohovor, žiadne hrabanie sa v jej minulosti, žiadne otázky rôzneho
druhu, len prehlásenie, že je oslobodená. Vo väčšine sitácií súčasnosti, by slúžiaci vravel "Žena, je dnešok
tvojím dňom? Ako veľa viery máš? Je v tvojom živote nejaký hriech? Sú na tebe nejaké generačné kliatby?
Toto vyzerá ako reuma, čo znamená, že máš ducha horkosti, takže keď sa zbavíš horkosti, tak budeš
oslobodená" Ježiš toto nerobil. Toto sa Neho vôbec nepodobalo. Ježiš povedal "Žena, si oslobodená od svojej
nevládnosti". Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Toto je Ježiš.
Potrebujeme sa vrátiť späť k Ježišovi. Poskytnem vám usmernenie, ktoré môžete uplatniť pri každej
kázni, ktorú budete počuť. Bez ohľadu na to, kto hovorí. Keď sa kázeň skončila a si pripravený odísť, mal by si
si položiť otázku: Ak uverím v to, čo som počul a uvediem to naozaj do praxe vo svojom živote, budem sa
podobať na JK viac či menej? Každé kázanie, ktoré počuješ, ak podľa neho jednáš, by malo spôsobiť, že sa
budeš podobať na Ježiša viac, a nie menej. Amen? Je to takto prosté. Biblia vraví, že máme byť formovaní do
podoby Krista. Nie do podoby akýchkoľvek ľudí, ani takých ako boli John Lake, Smith Wigglesworth, alebo
dnes sú Benny Hinn či Curry Blake, ale do podoby Krista. Všetci rastieme, aby sme vyzerali ako Ježiš. Nikto
iný. Pavol vravel "Nasledujte mňa ako ja nasledujem Krista". Ak vás ja vediem ku Kristovi, aby ste vyzerali
ako On, tam potom ma počúvajte. Ak v mojom živote vidíte veci zodpovedajúce Kristovi, tak to napodobňujte.
Čokoľvek počujete a neznie ako Ježiš, alebo vidíte v mojom živote a nevyzerá ako Ježiš, to ignorujte.
Nasledujte len to, čo znie a vyzerá ako Ježiš. Takto žijem svoj život. Takto sa rozhodujem koho počúvam. A
zoznam nie je dlhý. Takže musíme sa rozhodnúť ako budeme žiť. Pred Bohom budeš stáť sám. Nie ako člen
skupiny. Budeš musieť zodpovedať za seba.
Teraz chcem odpovedať na niektoré ďalšie otázky. “Použije Boh chorobu, aby zachoval ľudí od
hriechu? Poznám kresťana, ktorý zamýšľal hrešiť..” -OK, toto vyzerá, že on nebol kresťan, inak by neplánoval
hrešiť, osobitne podvádzať svoju manželku. Mohol to byť cirkevník ale nie kresťan. Kresťan je ako Kristus.
Cirkevník je ako nadpis nad dverami... Bolo tam napísané, že si zlomil nohu, takže nebol fyzicky schopný... :-)
Boh mu to neurobil, ale keby Boh povolal mňa, tak by som to urobil za Neho... Takže teraz je tu otázka,
spôsobí Boh niečo fyzicky, aby ti zabránil hrešiť? Nie. Dôvodom je, že predovšetkým v tomto prípade, podľa
Ježiša, ten muž už zhrešil. Lebo to už zamýšľal urobiť. Takže už sa previnil. Amen? A za druhé, ak by také
niečo urobil pre neho, aby mu zabránil hrešiť, a Boh nikoho neuprednostňuje, tak potom to Boh musí urobiť
pre každého. Boh chce, aby si sa ty sám rozhodol nehrešiť. Ako som povedal skôr, ak by vás Boh nútil, tak by
schmatol každého hriešnika a dotiahol ho dopredu na kolená aby prijal spasenie, lebo je Božou vôľou aby všetci
boli spasení. Takže ak Boh neurobí toto, tak ani tamto. Treba, aby sme sa rozišli s tou predstavou, že Boh
pôsobí tieto veci. Boh môže použiť čokoľvek čo sa dá. Počul som ako ľudia vraveli "Utekal som od Boha a mal
som infarkt, a keď som sa zotavoval v nemocnici, tak som prijal spasenie, takže Boh si použil ten infarkt, Boh
mi daroval ten infarkt, aby ma priviedol k spaseniu." To nie je pravda. Je rozdiel medzi "Boh daroval" a "Boh
môže použiť". Vravíš svojmu dieťaťu "Neutekaj.." a ono ti vybehne. A spadne a oškrie si kolená a dlane, krváca
a plače. A čo robíš ty? Chceš ho objať, zastaviť jeho bolesť. Ale tiež povieš "Vravel som ti aby si nebehal,
však? Keď takto beháš, tak sa stane toto.." Čo si práve urobil? Použil si situáciu na poučenie. Ale priblížil si sa
odzadu a skopol si svoje dieťa? Určite nie! Nespôsobil si to, ale využil si situáciu, aby sa dieťa mohlo z nej
poučiť. Takže Boh ti neublíži, ale ak má tvoju pozornosť, tak to môže využiť, aby si sa mohol poučiť. Ale aká
je múdrosť Božia? Neutekaj! Vravím ti, neutekaj! Dieťa si myslí "Nechceš aby som behal, lebo nechceš aby
som sa zabával.." Ale Boh hovorí "Nechcem aby si utekal, lebo vidím čo sa stane, spadneš. Poraníš sa." Lebo
Boh má múdrosť, ktorú dieťa nemá. Takto Boh vraví "Nehreš, hriech má dôsledky, vidíš, vravel som ti, nerob
to, lebo to má dôsledky" - to je múdrosť. Amen? Je to takto prosté. Len preto, že sa niečo prihodí, to ešte
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neznamená, že to urobil Boh. Len preto, že Boh niečo prorocky povie, to ešte neznamená, že On chce aby sa to
aj stalo. Je rozdiel medzi tým keď Boh chce aby sa niečo stalo a tým keď Boh vie čo sa stane. Keď to vie, to
ešte neznamená, že to aj chce. Amen? Niekto môže povedať "Tvrdíš, že nie všetko čo sa deje, je Božia vôľa?" Nie. Božia vôľa sa nie vždy plní. Lebo vieme, že Boh chce, aby všetci boli spasení, ale nie všetci aj budú
spasení, že? Takže Božia vôľa sa nedeje vždy. Ježiš povedal "Modlite sa takto..buď vôľa Tvoja na Zemi ako
aj na Nebi.." Ak sa Božia vôľa deje vždy, automaticky, tak by sme sa nemuseli modliť, aby sa diala. Keďže sa
to musíme modliť, Boh si naše modlitby používa, aby sa diala. Takže On chce aby sme sa modlili, ale BS vraví,
nie každý, kto hovorí Pane, Pane, vojde do NK, ale len, kto koná vôľu môjho Otca na Nebi. Takže nie každý
koná Božiu vôľu. Amen? Preto nám Biblia vraví v Rim12 "Obnovte si myseľ, aby ste mohli rozoznať Božiu
vôľu" Ale ak Božia vôľa sa deje vždy automaticky, tak nemusíš obnovovať svoju myseľ, aby si chápal čo sa
deje, ak všetko čo sa deje je vôľa Božia. Ale ak máme obnovovať svoje mysle, tak to znamená, že Božia vôľa
obvykle je opačná ako myslievame prirodzene, a naše mysle sa musia meniť, aby sme mysleli v súlade s Božou
vôľou. Každá nezodpovedaná otázka či problém v Cirkvi pochádza z neobnovenej mysle. Obnovenie vašej
mysle je proces. Môže byť pomalý alebo rýchlejší. Do akej miery je tvoja myseľ obnovená, to určuje ako
duchovný si. Aký duchovný si, nie je založené na tom ako duchovne sa správaš. Ako duchovný si, závisí na
tom ako obnovená je tvoja myseľ, do akej miery myslí podľa Krista. A keď sa tvoja myseľ obnovuje podľa
Krista, tak rastieš do podoby Ježiša. Ako sa tvoja myseľ obnovuje, aj tvoje jednanie sa mení. Rovnako ako
správanie dieťaťa keď dospieva. Hlavným prejavom vyspelosti je ako veľa zodpovednosti unesieš pri
zachovaní vlastnej bezúhonnosti. Viem že tak veľa kresťanov si myslí, že sú takí duchovní, chcú prorokovať,
chcú robiť zázraky a pritom nechcú niesť žiadnu zodpovednosť. Chcú byť osamelí vlci. Jednotliví ľudia
pobehujúci sem a tam, bez zodpovednosti, bez vzťahov s ľuďmi v ich vlastnom prostredí. Bez toho, že by
dovolili komukoľvek hovoriť do ich života.. Mierou duchovnej zrelosti nie je ako dovolíš ľuďom aby ti
prorokovali. Mierou tvojej duchovnej zrelosti je komu dovolíš vidieť tvoj život a korigovať ťa. Nie len
prorokovať. Je veľa "vankúšových" prorokov. Keď prorokujú z márnivosti svojej mysle. Je úžasné, keď ti Boh
ukáže niečo o nejakom človeku, možno z neho má byť ďalší Reinhard Bonnke, ale je veľmi nešťastné, keď v
prípade nového kresťana jednáš tak nezrelo, že to všetko naňho rovno vychŕliš a ešte so slovami typu "Takto
hovorí Pán, budeš veľkým evanjelistom. Na tvoje zhromaždenia budú prichádzať milióny ľudí. Budeš Božím
nástrojom účinnejším ako ktokoľvek v dejinách" A myslíš si, že dotyčnému to musíš všetko vysypať na hlavu
ako ti to Boh ukázal, ale neuvedomuješ si, že pred tým človekom otváraš diablovu pascu, že sa tohto nového
kresťana môže zmocniť pýcha a zničiť celý jeho život. Povieš "Ale veď Boh mi to takto ukázal.." To áno, a ak
si zrelý, tak by si bol povedal "Óch, Pane, ak toto je tvoje predurčenie pre tohto človeka, tak bude potrebovať
veľa príhovorných modlitieb. Bože, ochráň tohto človeka, zachovaj ho od zlého. Nedovoľ aby zablúdil vo viere.
Bože, prosím aby bol chránený, aby rástol, aby sa učil, a pôsobil tak ako si ho povolal. Daj nech je obklopený
úprimnými ľuďmi, čestnými, poctivými, ktorí pomôžu držať jeho ruky zdvihnuté" Preto ti to Boh povedal. Nie
aby si ich len nechal tak, lebo akože takéto veci nepotrebuješ zdieľať s novým veriacim. V Cirkvi sa také stalo
veľakrát. Niekto slávny prijme spasenie a hneď ďalší týždeň mu dávame priestor na svedčenie a kázanie, lebo
ho chceme ukazovať ako trofej, a vravieť "Aha, čo sa stalo v našom zbore!" namiesto toho aby sme ho chránili.
Aha, dosadíme takého do nejakej pozície a kvôli vlastnej nezrelosti padne a nepriateľ to ukáže a ten pád je
verejná kauza. Musíme sa naučiť, že musíme mať Božiu múdrosť, že keď spasenie prijme celebrita a opýta sa
"Čo tu môžem pre vás robiť?", aby sme vedeli s miernosťou odpovedať "Nuž, potrebujeme upratovača." "Upratovača?! Chcete aby som tu umýval záchody? Zametal podlahu?" -"Hej!" -"Ale ja som slávny" -"Nie v
BK! Iba v kráľovstve tmy. Tu sa slúži." Takto máme ľudí trénovať. Takto zistíme či sú naozaj spasení. A
začínať od základov slúženia.
Jeden mladý muž odo mňa chcel, aby som ho učil a trénoval. Niektorí mali potenciál v Kristovi väčší
než ktokoľvek koho som poznal. Ale nechceli zniesť výcvik. Nechceli znášať disciplínu, ktorú treba na
vybudovanie takého charakteru, ktorý unesie ich dar. Čo osoží človeku keby získal aj celý svet a svoju dušu
stratil? V Cirkvi je to rovnaké. Čo osoží ak sa niekto stane veľkým známym kazateľom a pritom padne do
pýchy, do jednej z 3 vecí, pred ktorými nás varoval Dr.Sumrall. Ten vravel nám všetkým mladým kazateľom čo
sme sa u neho učili, že sú 3 veci, ktoré dokážu zboriť akúkoľvek službu. Akákoľvek služba, ktorá padne, je za
tým jedna z 3 príčin. Boli sme tam vtedy len sami muži. Ale to celé platí v princípe všeobecne. Vravel nám
"Nebehaj za babami, nenaháňaj prachy, a neprijímaj slávu. Nesiahaj na ženu, nesiahaj na zlato, nesiahaj na
slávu. A ak sa zachováš od týchto troch - ak nepadneš do nemravnosti, ak ťa nepolapí zvod bohatstva, a ak si
nezačneš prisvojovať slávu a ctihodnosť - tak sa nemusíš obávať diabla, lebo toto sú jeho zbrane." Preto, skôr
než som vôbec vstúpil do služby, urobili sme určité rozhodnutia ako budeme robiť veci. Keď to bola ešte len
moja rodina, ktorú som len nútil, aby ma počúvali. Skôr než sme mali zástupy poslucháčov, tak sme prijali
určité rozhodnutia a povedal som, že nikdy nepôjdeme nikam podľa počtu ľudí, alebo podľa zbierky, ktorú nám
sľúbia, alebo čo i len potenciálnej zbierky. Povedal som, že nikdy nebudem cestovať sám, ale niekto z mojej
rodiny bude cestovať so mnou, obvykle to bola moja dcéra, alebo manželka, čím sa môže stále udržiavať odstup
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od iných žien. A zaistili sme, že vždy uznáme, že keby som to nerobil ja, tak niekto iný by to robil. Nie som
výnimočný, každý jeden človek je nahraditeľný. A tak zámerne zdôrazňujeme, že všetci sme rovnakí. Lebo,
úprimne, keby som veril polovici z toho čo mi o mne hovoríte, tak moja hlava by bola tak veľká, že by som sa
nepomestil do tejto sály. Som rád, že oceňujete čo robíme. Ale všetka sláva ide Jemu (smerom hore), a my sa
len delíme o to, čo vieme. Amen! Do našej služby už prišlo zopár ľudí, ktorí chceli byť niekým. Chceli sa
pridať, aby neskôr mohli odísť a povedať, že boli u mňa, alebo že sú niekým. Pokúšali sa stať 'Regionálnym
riatieľom' alebo 'Národným riaditeľom'. A tak sme to zmenili. Riaditeľov už nemáme. Zmenili sme
názvoslovie. Teraz máme 'sluhov v národe', teraz máme 'sluhov pre daný štát', a je úžasné ako veľa ľudí sa
prestalo o to uchádzať. Ale ukázalo to, čo je v srdci človeka. Niektorí ľudia mi vraveli, že proroctvá, ktoré
priniesli rôzni ľudia, mohli byť o nich, a chceli byť niekým. Počul som ako si nárokovali určité pomazania a
obdarenia a tak som ich zavolal do mojej kancelárie a povedal som im “Ak si ja nedovolím toto nárokovať, tak
ani ty. V tejto službe, ak by toto mal niekto niesť, tak by som to bol ja. A ak nie ja, tak ani ty. Ak mám byť
sluhom ja, tak máš byť sluhom aj ty. Takže ak chceš byť slávny, tak radšej choď inam. Ak chceš ľuďom slúžiť,
tak si tu vítaný.” Väčšina takýchto záujemcov odchádza. Lebo väčšinou chcú byť niekým. A ja nechcem byť
napodobeninou nijakého človeka ani s nikým súťažiť o popularitu, chcem len rásť do podoby Ježiša, a je tu ešte
stále veľa mňa, a to treba aby zomieralo. A mám dobrú pomoc pre uvedomovanie si, ktoré časti starého človeka
vo mne potrebujú zomrieť. Moja manželka mi to hovorí pravidelne. Takže, prídem domov zo zhromaždenia,
hovoríme o uzdraveniach, o ľuďoch čo tam prijali spasenie, úžasné zázraky, a moja manželka povie "To je veru
úžasné! Sláva Bohu! A teraz bež vyniesť smeti.." :-)
V rýchlosti skúsim zvládnuť ešte zo dve veci. "Je pravda, že muži majú klásť ruky na mužov a ženy na
ženy?" Znova, toto nie je pravidlo. Je to len múdre. Takže, ak sú k dispozícii ženy, tak by muži nemali klásť
ruky na ženy. Je to tak vhodné. Chceme robiť veci správne. Ak nie je taká možnosť dostupná, tak môžete, lenže
robte to vhodne. Pamätaj, môžeš sa dotknúť hlavy alebo ruky. Nemusíš klásť svoje ruky na ich telo. Pamätaj si
toto: Ak ťa bolí koleno, môžem ťa držať za ruku a uzdravujúca moc poputuje do tvojho kolena. Takže ak si muž
a ideš sa modliť za ženu, a tá má rakovinu pŕs, tak nemusíš klásť ruku na jej hruď.. Amen? Nemusíš sa jej
dotýkať. Používaj múdrosť. Chovajme sa vhodne. Preukazujme si úctu. Ako brat voči sestre. Ak ti to vadí, tak
treba aby sme sa za teba modlili. Amen? Takže nie je to pravidlo, len bystrosť.
"Prečo Ježiš pristúpil len k jednému chorému pri rybníku Bethesda?" OK, najprv pamätajte, že fakticky
sa tam nepíše, že On uzdravil iba jedného človeka. To je náš dojem z dostupného textu. Ale nemôžeme tvrdiť,
že Biblia to takto píše. Toto sú všetky údaje, ktoré máme. Ale podstata tej otázky je: Prečo uzdravil iba jedného
človeka a nechal všetkých ostatných ľudí chorých? 2 body v rýchlosti. Je tam, že keď Ježiš spoznal, že ten muž
bol takto už dlho, išiel k nemu. Nevidno ako sa to JK dozvedel, ale vedel to. Mohol mu to niekto povedať,
mohlo to byť slovo múdrosti. Tak či onak, toto vedel. Ak poznáte príbeh toho rybníka, bolo určité obdobie v
roku, keď zostúpil anjel, rozčeril hladinu a prvý človek, ktorý sa tam dostal po tom rozčerení, bol uzdravený z
čohokoľvek. Vieme, že to obdobie bol čas Pesachu. Lebo sa tam píše, že Ježiš tam išiel na Pesach - Veľkú
noc. Takže každú Veľkú noc boli ľudia uzdravovaní, čím sa spája uzdravenie so zmierením. A keď išiel Ježiš k
tomu mužovi, položil mu 1 otázku: Či chceš byť uzdravený? Ten muž na tú otázku neodpovedal. Bol ako
typický kresťan. Neodpovedal, len sa začal sťažovať, a prvé na čo sa sťažovať začal boli bratia a sestry okolo.
Prvé čo povedal bolo "Nemám kto by mi pomohol" Ale nie na toto sa Ježiš pýtal. On povedal "Chceš byť
zdravý?" -"Nikto mi nechce pomôcť, vždy keď sa tam skúšam dostať, niekto ma predbehne a nemôžem sa
dostať k uzdraveniu. Presne ako teraz títo, skočia predo mňa, dostanú sa tam a ja to už nedostanem. Na toto
sa JK nepýtal. Ale uzdravil ho. A píše sa tam, že Ježiš videl zástup a všetok zhon a tak sa vytratil. Prečo sa
takto vytratil? Vieme, že musel odísť pre zástup. Ježiš vedel, že tí ľudia, keby videli čo sa tam deje, by Ho
urobili kráľom, čo by prekazilo Jeho plán smrti na kríži. To by bolo narušenie, lebo oni nerozumeli, že Jeho
kráľovstvo je duchovné. On odišiel, ale teraz si všimnite, ľudia vravia, že Boh si vyberá koho uzdraví. A
používajú ten príklad a neuvedomujú si, že celé to Písmo vraví opak. Píše sa tam, že Boh posielal anjela,
rozčeril vodu a prvý človek, ktorý sa tam dostal, bol uzdravený z čohokoľvek. Všimnite si, Boh si nevyberal
kto sa tam dostane, ale uzdravenie bolo dostupné pre kohokoľvek. Bolo jedno akú mal ten človek chorobu, bol
uzdravený. On si nevyberá ani osobu, ani chorobu, ani čas. Kto rozhodol keby bude ten človek uzdravený?
Ktokoľvek sa tam dostal prvý. Ten človek určil čas svojho uzdravenia a nezáležalo akú mal chorobu. Bohu je
jedno kto si, je Mu jedno čo ti je. On chce aby si bol vyslobodený a je na tebe určiť čas a miesto. Prestaň
ukazovať prstom na Boha, a otoč ten prst späť na seba. Ježiš povedal: čo dovolíš na Zemi, bude dovolené na
Nebi, a čomu zabrániš na Zemi, tomu bude zabránené na Nebi. Prestaň zabraňovať uzdraveniu zvaľovaním
zodpovednosti na Boha. Dovoľ svoje uzdravenie. Príjmi to a rozhodni sa "Dnes je deň spasenia, dnes je deň
uzdravenia, dnes je deň slobody" O tom rozhoduješ Ty! A Boh hovorí: Áno a nech sa stane! Ježiš za to
zaplatil pred 2 tis. rokmi! Na čo teraz čakáš? Chop sa toho dnes! "Patrí mi to, v mene Ježiš!" Je to takto prosté. Amen? -Amen!
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Poznať vôľu Otca, byť vedený Jeho Duchom
Dobré predpoludnie, je dobré byť tu s vami teraz. Ospravedlňujem sa že nie som lepšie vyobliekaný,
zdá sa že koľkokoľvek šiat si donesiem, vždy sa minú. Pastor to ešte nevie, ale nechal som si nejaké šaty u neho
v kancelárii v taške, a dúfam že mi dovolí si ich tu nechať, aby som si ich sem nemusel nabudúce nosiť toľko. Amen? -Amen! Sme odhodlaní cestovať sem toľko, koľko budete chcieť. Pokiaľ ide o toto posolstvo, ako som
sa modlil čo priniesť miestnemu zboru tento týždeň, Boh ma priviedol do 2 miest. Prvé je Jz5. Možno to bude
neobvyklé posolstvo, spočiatku nemusí znieť príjemne, osobitne pre mužov, ale ku koncu sa zlepšuje. Jz5 v.1:
"Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západe za Jordánom, a všetci kanaánski králi pri mori počuli,
ako Hospodin vysušil pred Izraelitmi vody Jordána, až kým neprešli, zmalomyseľnelo im srdce a stratili pred
nimi odvahu." Tu vidíme výsledky Božieho pôsobenia pre Izrael. Kvôi tomu, čo Boh urobil pre Izrael,
pohanskí králi počuli o Božej moci a ako On jednal v prospech Izraelitov, a stratili odvahu. Začali sa Izraelitov
báť kvôli ich Bohu. Tento týždeň sme hovorili s nejakými z našich Izraelských súrodencov. Ukázali nám video
o raketách vypálených na Izrael. Za 50 dní boli denne vystreľované rakety na Izrael. Stovky rakiet, a nezabilo to
ani jedného Izraelca! Amen! A nakoniec ich nepriatelia povedali "Nemá zmysel páliť rakety na Izrael, lebo ich
Boh ich ochraňuje!" Dokonca aj v súčasnosti uznávajú Boha Izraela. O čo viac by mali ľudia uznávať ľud
Novej Zmluvy a to, ako ich Boh ochraňuje lebo sú Jeho ľud. Ten istý Boh Abraháma, Izáka a Jákoba! -Amen? Amen! Toto by malo byť vaše svedectvo. Takže tu vidíme, že tí králi sa báli Izraela. Takže keď ich nepriatelia
sa ich báli, Boh povedal, že je vhodný čas niečo konať. V.2 píše: "Vtedy povedal Hospodin Jozuovi: Urob si
kamenné nože a znova zaveď obriezku Izraelitov." Boh využil tento čas a povedal Jozuovi, aby pripravil ostré
nože, pretože zatiaľčo nepriatelia sa Izraela báli, Boh chcel aby Jozua obrezal všetkých tých mužov Izraela,
ktorí neboli obrezaní. A On povedal: Jozua, urob ostré nože.
Keby som mal dať názov dnešnej dopoludňajšej kázni, bolo by to "Tvoj pastor má právo nosiť nôž"
Pamätajte si to. Každý pastor by mal nosiť nôž. Ja so sebou nosím nôž. O chvíľu uvidíte čo tým mienim. Keď
niekto zbadá, že nosím nôž, zdá sa byť prekvapený. Vždy sa ma pýtajú -Prečo nosíš nôž? -Možno nájdem
niečo, čo treba orezať.. Pastori môžu vždy nájsť niečo, čo treba orezať. Otázka znie, či si ochotný dať sa
orezať? Ak si uvedomíte čo vlastne robil Jozua, všeci ktorých Mojžiš obrezal už v tom čase pomreli na púšti. A
teraz, ľud ktorý nasledoval Jozuu do Zasľúbenej zeme, uvidel znamenie Zmluvy - Jozua mal obrezať všetkých
mužov. A môžete čítať čo urobili. Takže chcem, aby ste mali na mysli princíp obriezky ako zásah na tele na
znamenie Zmluvy s Bohom. O NZ vieme, že podstatná nie je obriezka tela, ale obriezka srdca. Takže vás
vovediem do ďalšieho verša. Každý má rád He11 - to je tá kapitola o viere, sú tam veľké svedectvá a
životopisy. Takže môžete si to nalistovať na He11 a povedzte mi, keď tam budete. Dobre, a teraz otočte o 1
stranu ďalej. Lebo pôjdeme do He12. Väčšinou ľuďia nevedia o He12. A tí, ktorí túto kapitolu poznajú, ju
nemajú nejako zvlášť radi. Ale chcem, aby ste mali na mysli Jz5, keď budeme teraz čítať He12. Verš 1 "Preto
aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov" - tí svedkovia, to sú tí z He11 a prizerajú sa ako bežíme
ten pretek, povzbudzujú vás .. "odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý
máme pred sebou." Ako bežíme ten pretek? Bežíš to tak, že hľadíš na vedľa-sediaceho alebo na suseda z
vedľajšieho domu či vchodu a vravíš si "Som lepší kresťan ako on.."? Ale nie toto máme robiť. Verš 2
"Upierajme zrak na Ježiša.." - na Neho máte hľadieť. To je váš príklad. Do Jeho podoby máte dorastať - ",
pôvodcu a završovateľa našej viery." O svojej viere by si nikdy nemal hovoriť zle - "neviem či moja viera bude
fungovať.. neviem či mám dosť viery.." - tu nehovoríš o niečom svojom, tu hovoríš o Ježišovi - On je
pôvodcom tvojej viery a jej završovateľom. Tvoja viera pochádza z Neho. Nikdy o nej nehovor zle.
Tu vidíme reč o Ježišovi "Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol
potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu." Nie že by sa bol radoval z bolesti, ale z toho čo malo prísť po
nej. On je našim príkladom. Treba aby ste si pamätali, že nemáte hľadieť na mieru radosti toho čo sa práve deje
- keď žiješ disciplinovane, ale na svetlú budúcnosť, ktorú tá disciplína vypôsobí. Píše sa tu, že pohrdol potupou
a teraz sedí po pravici Boha. V.3 "Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie" On
Bol najdokonalejší a najčistejší človek všetkých čias, bezhriešny, svätý, spravodlivý pred Bohom, a predsa boli
hriešnici, ktorí Ho obviňovali zo zlého. Tento verš nám vraví, že keď si pokúšaný unavenosťou na svojej ceste
viery, keď stále robíš dobre, usiluješ sa pomáhať ľuďom, robiť čo je správne, a ľudia vravia o tebe zlé veci,
nepravdy, keď falošne odsudzujú tvoje srdce, tvoje zámery a motívy, tak pamätaj na Ježiša - On bol oveľa lepší
ako ty a hovorili o Ňom oveľa horšie ako o tebe. A keď to mohol zniesť On a udržať jazyk za zubami, tak
môžeš aj ty. Potrebuješ sa to naučiť. V.4 "V boji proti hriechu ste neodporovali až do krvi." - inými slovami,
hriechu ste sa ešte nevzopreli tak, že by ste museli potiť krv. "A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám
prihovára ako synom" Tu je časť, ktorú ľudia nemajú radi ale ani jej nerozumejú, je tu povzbudenie, prevzaté z
Prísloví 3 "Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou,ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho
prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna." V tomto sa to ľuďom nepáči. Kvôli tomu ako boli
vyučovaní, že čo vlastne ten verš vraví. Počul som ako na tento verš niektorí kázali, že vraj "rakovina je Božie
trestanie.., že choroba, strata zamestnania je Božie karhanie.." - nie o tomto je tu reč. Vo v.7 "Vytrvajte v tom,
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čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?" A
v.8 vraví "Ak ste bez takej výchovy, akú podstupujú všetci, potom nie ste synovia, ale ako nemanželské deti."
Takže tu nám hovorí aké dôležité je byť karhaný. Vynára sa tu problém v dvoch veciach. Boh je duch. On je
Otcom duchov. Pozemskí otcovia tu zmieňovaní sú otcovia podľa tela. Čo je narodené z tela, je telo. Čo je
zrodené z ducha, je duch. Musíme si uvedomiť, čo znamená karhanie, trestanie. Znamená to trénovať, učiť
disciplíne, dokonca aj vzdelávať. Neznamená to biť, nevyhnutne trestať ranami. Takže keď čítame "karhať,
trestať", tak musíme rozumieť dvom veciam. Boh je duch a ak bude karhať, trénovať či vychovávať, tak to bude
robiť v duchu a Duchom. Tvoj duch je znovuzrodený. Boh je Otec v duchu. On vychováva v duchu. Nie v tele.
Tvoja choroba, nemoc, strata zamestnania, to všetko sa týka tela, nie ducha. Boh s tebou jedná v duchu. On
netrestá telo. On vychováva ducha. Ako Boh učí disciplíne? Vidíme to v tejto pasáži, je prostá, vraví nám vo
v.9 "Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi" - naši otcovia v tele nás vychovávali.
Celá pointa tejto pasáže nie je v tom, že keď ťa Boh zrazí k zemi, tak by si to mal znášať. Nie je to o
tom, že Boh na teba uvalil chorobu a teraz to máš znášať. Ale vysvetľuje sa tu účel naprávania. Všimnite si, že
aj otcovia podľa tela naprávali, aby obnovili správny vzťah. Robili to kvôli náprave. O čo viac chce váš Otec na
Nebi, aby ste napravili svoj vzťah s Ním, nie zabiť vás, nie raniť vás, ale docieliť nápravu. Takže, ako Boh
napráva? Robí to rakovinou? Nie! Ako by mohol?! Veď Ježiš niesol rakovinu za teba. Ak by Boh mal použiť
rakovinu, musel by ju znova uvaliť na Ježiša, lebo ju nemôže uvaliť na teba, lebo Ježiš ju niesol za teba. Takže
ako Boh napráva? Stojí za to opýtať sa Pavla alebo Timoteja. Lebo Pavol napísal Timotejovi, v 2Tim3:16 toto
"Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti" Počuli
ste tie 2 slová? Na karhanie a nápravu. Je správne používať Písmo pre karhanie, aj pre nápravu. Pavol učil
Timoteja: Všetko Písmo je tiež dobré pre výchovu v spravodlivosti. Slovo karhať/trestať znamená učiť,
naprávať, trénovať, napomínať. Takže ak Boh karhá a je duch, tak to robí Duchom voči nášmu duchu, keďže
sme duchovia žijúci v tele. Robí to tak, že nás karhá, napráva, vychováva, trénuje, cvičí, a to používaním Písma
ale nie rakoviny. Rakovina je zaradená pod prekliatia, nie pod nástroje výchovy. Toto je hlavné nedorozumenie
v Tele Kristovom. Vravím to znova, Boh je Duch, ty si duch, Boh napráva v duchu, nie v tele. On trénuje, cvičí,
usmerňuje - v duchu. Biblia vraví, že DS je náš Učiteľ, náš Sprievodca. Ak On je náš Učiteľ, tak rakovina nie
je náš učiteľ. Choroba ani nemoc nie je naším učiteľom. DS je náš Učiteľ. Čo robí DS? Uvalí na teba rakovinu?
Nie. Ježiš povedal "DS vám pripomenie všetko, čo som vám povedal" - slová Písma. Takto nás DS učí, trénuje,
cvičí. Preto keď robíš niečo nesprávne, tak hneď sa v tebe ozýva Písmo a vieš, že by si to nemal robiť. Takto ťa
DS karhá. Ak toto dokážeš pochopiť a pevne v sebe uchovať, tak nepriateľ ti nebude môcť klamať, že touto
chorobou sa Boh snaží ťa trénovať, niečo ťa naučiť, alebo ťa za niečo trestať a rozpoznáš čo to je - je to útok
nepriateľa. Nie je to dar od Boha. Od Otca zhora pochádza každý dobrý a dokonalý dar. Rakovina nie je
dokonalý dar. Pri rakovine zlyháva funkčnosť bunky v tvojom tele. Pri rakovine sú bunky v neporiadku. Boh je
Bohom poriadku. Boh nepoužíva neporiadok na to, aby vytvoril poriadok. Rakovina nie je od Boha. Je to útok
nepriateľa a BD ti pomáha poznať slová JK a pamätať si ich, aby si ich mohol použiť v boji proti skutkom
nepriateľa. Vráťme sa k princípu karhania a spojme to s Jz5. He12 vraví, že každý syn (vo význame syn a
dcéra), ktorý má otca, toho bude Otec poúčať, naprávať, vycvičovať. Nebude to robiť rakovina ani nič iné. Je
napísané, že Otec bude naprávať, trénovať, poúčať - každé skutočné dieťa. Je napísané, že naprávanie sa
nedostane iba takému dieťaťu, ktoré nie je pravé, ktorí nie sú skutoční synovia, ale Biblia ich nazýva
cudzoložňatá, bastardi.
Takže musíš sa rozhodnúť, ktoré dieťa si. Si pravý syn alebo ten druhý? To sa treba rozhodnúť. Väčšina
ľudí automaticky povie "Ja som pravé dieťa". Nikto si nevyberá to druhé. Povieš "Ako sa dá rozhodnúť"? Je to
ľahké. Vyberieš si to keď ťa Otec skúša karhať, naprávať, napomínať, trénovať, vycvičovať. Rozhodneš sa, že
to budeš počúvať, prijímať, a podľa toho meniť svoj život. Ak sa rozhodneš nepočúvať, zavrieť svoje uši, keď
si vyučovaný Písmam, keď príde za tebou pastor s Písmom a vraví "Ži takto .. prestaň spávať s kadekým, ži so
svojou manželku, rob čo je správne, ži správne.." a vtedy sa musíš rozhodnúť, áno či nie. Budem to počúvať
alebo nie? Ak áno a prestaneš robiť zle a začneš robiť dobre, tak to dokazuje, že si pravý syn. A nie cudzoložňa.
Overí sa to tým ako prijímaš naprávanie. Povieš, ale toto je od Otca. -Áno, a On nasadil do Tela pätoro
služobností, aby prinášali tieto veci: poúčanie, nápravu, napomínanie, vycvičovanie, trénovanie. To je našou
úlohou a vy sa máte rozhodovať či budete počúvať alebo nie. Treba sa ti rozhodnúť. Či si pravý syn alebo nie.
O tomto hovorí táto kapitola 12. A vo v.9 je napísané "veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi
vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život?"
Takže to nám tu dokazuje, že reč je o duchu. V.10 "Otcovia nás krátky čas vychovávali prísne a tak, ako sa im
to videlo dobré, no On nás vychováva pre naše dobro, aby sme mali účasť na jeho svätosti." Takže vidíme, že
všetko karhanie od Otca nás má priviesť ku svätosti, takže hovoríme o tom ako žiť správne a nie v hriechu.
Hovoríme nie o telesnosti, ale o živote v Duchu, a už nie v tele. Ak DS prebýva v tebe, tak žiješ v duchu. A ak
si v duchu, tak duchom aj kráčaj. Povieš “A ako mám kráčať v duchu?”
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Pred rokmi som bol na jednom zhromaždení a hovoril ku mne jeden veľký Boží muž. Nikto nevedel kto
som, vtedy som ešte nebol v službe. Vedel som, že už som mal byť, ale ešte som do toho nevstúpil. A položil
som tomu mužovi otázku. Keď ju zodpovedal, potom povedal: -"Ako rýchlo dokážeš prísť tam kde bývam?" "Čo najrýchlejšie sa mi len dá!" -"Keď tam budeš, prídi ma navštíviť". A tak som povedal svojej rodine "Musím
sa presunúť na druhý koniec krajiny, lebo tento Boží muž chce, aby som ho prišiel navštíviť. Nemal som
peniaze, ani auto, mal som manželku a deti: bábätko, dve ďalšie veľmi malé deti. Nemali sme nič iné. Moja
manželka a deti bývali u mojej švagrinej. Musel som ich tam nechať. Nemal som ich kde inde nechať. A
nasadol som do autobusu a cestoval na druhý koniec USA, len aby som sa mohol učiť od tohto Božieho muža.
Povedal som svojej manželke: Musím nájsť odpovede na 2 otázky. Musím vedieť čo znamená byť vedený
Duchom, rozumieť keď ma Duch vedie. A musel som vedieť čo znamená poznať vôľu Božiu. Veril som, že
keby som sa dopátral týchto dvoch vecí (Čo je Božia vôľa. Ako môžem vedieť kedy som vedený Duchom.), tak
všetko ostatné pôjde správne. A tak som nasadol do autobusu a prišiel do zboru toho muža - Dr. Lestera
Sumralla. Mal som batožinu a zastavil som sa v tom zbore. Vošiel som a hovoril som so sekretárkou -"Prišiel
som navštíviť Dr. Sumralla" -"Máte dohodnuté stretnutie?" -"Nie, ale on ma očakáva, lebo mi povedal, aby som
ho prišiel navštíviť" Povedala mi aby som išiel do jeho kancelárie, a tak som išiel k dverám a zaklopal. Začul
som hlas -"Vstúpte!" Tak som otvoril dvere a vstúpil. Bola to dlhá kancelária. Keď som vkráčal dovnútra, bol
som na opačnom konci tej miestnosti. Niečo písal. Nepovedal mi ani slova. Stál som tam a čakal kým to bude
mať hotové. Nakoniec zdvihol oči a povedal: "Aby si poznal Božiu vôľu, čítaj Bibliu. Aby si bol vedený
Duchom, konaj Bibliu." A potom pokračoval v písaní. Pomyslel som si: "Teraz môžem ísť domov. Dotrepal
som sa sem, aby som sa dozvedel iba toto." Ale ostal som tam, zamestnal som sa tam, dostal som bývanie pre
rodinu, išiel som pre nich. A tak sme sa tam presťahovali a slúžili u Dr. Sumralla. Niekoľko rokov, robili sme
čo bolo v našich silách, aby sme mu pomáhali. Chcem, aby ste si uvedomili toto: Kráčanie v Duchu, pod
vedením Ducha, je prosté. Ak si znovuzrodený, tak je ti to prirodzené. Nemusíš úporne hľadať, aby si sa
dopátral. Ako znovuzrodený, narodený z BD, už máš v sebe poznanie dobra a zla. Vieš čo je správne a čo nie.
A ako žiješ kresťanský život, tak budeš poznať Božiu vôľu. He5:12-14 píše "Veď hoci by ste už po toľkom
čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stali ste sa
takými, čo potrebujú mlieko, a nie tuhý pokrm. Lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slová
spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých," - akí sú to dokonalí? Vysvetľuje to hneď
tu - "pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého." Píše tu, že viete čo je
správne a čo nie. Lebo máte svoje zmysly vycvičené. Cvičili ste. Biblia káže, aby sme sa cvičili v zbožnosti.
Máš sa cvičiť. Musíš mať disciplínu. Neustále robiť čo je správne. A keď sa cvičíš v zbožnosti, tak sa učíš
rýchlo. Toto je správne, tamto je chybné. Toto je dobré, tamto je zvrátené. Toto je zdravie, tamto je choroba.
Toto je život, tamto je smrť. A si schopný rozoznať rozdiel. Toto je Boh, tamto je diabol. Ako rozoznáš tieto
veci? Lebo sa cvičíš v BS, konáš BS. JK povedal: "Kto koná vôľu Božiu, ten rozpozná to učenie." Kto usiluje
o konanie Božej vôle, ten bude poznať to správne učenie. Keď som to čítal, pomyslel som si: Niečo tu nesedí.
Nemalo by to znieť takto. Malo by to vravieť "ak poznáš správne učenie, tak potom budeš poznať Božiu vôľu, a
budeš ju môcť konať". Ale Biblia to tak nepovedala. Píše sa tam, že ak konáš Božiu vôľu, tak budeš poznať to
správne učenie, budeš vedieť čo je správne, budeš vedieť čo je chybné. Musíš si uvedomiť, že Biblia vraví, že
ak si nedospelý duchovne, tak budeš zmietaný sem-tam každým závanom učenia. Lebo si duchovne
nedospelý. Ale ak porastieš a vyzrieš, tak si stabilný, pevný, kráčaš úzkou cestou, nič ťa nezmieta sem-tam. Ak
počuješ chybné učenie, povieš "toto je chybné a ja to viem, lebo to nie je Božia vôľa" Dovoľte mi uviesť rýchly
príklad. Ak by niekto prišiel za mnou a povedal mi "Uzdravovanie pominulo, Boh už neuzdravuje" - ako si
myslíte, že ma to ovplyvní? Ani štipku. Prečo? Prichádza s tým neskoro, už som to zažil. Už som to robil.
Nedokáže ma zavádzať. Lebo už s tým mám reálne skúsenosti. Moje zmysly boli vycvičené rozlišovať medzi
správnym a chybným učením. Ak nebudeš žiť ten život, ak nebudeš praktizovať učenia, ktorým ťa vyučujú z
Biblie, ak budeš len chodiť do kostola, počúvať kázanie, a potom doma v telke či rádiu začuješ niekoho hovoriť
pravý opak, tak budeš zmietaný sem a tam. “Nuž, henten povedal hento a tamten povedal tamto a navzájom si
to odporuje...” Ale z oboch máš pocit, že to dáva nejaký zmysel. Nebudeš vedieť čo je správne a čo chybné,
lebo to nerobíš ani tak ani onak, lebo to všetko je pre teba iba teória. Ale keď to konáš, tak rýchlo spoznáš, čo je
pravda a čo teória. Aby si mohol rásť, tak musíš konať. Amen?
Dovoľte mi uviesť ešte jeden rýchly príklad. Bol som v Armáde USA. Musel som sa naučiť strieľať z
rôznych zbraní. Musel som sa kvalifikovať na presnú streľbu a potom som ich mohol používať. Takže som
kvalifikovaný, som zdatný, dobrý v určitých zbraniach. A potom ako som odišiel od vojska, chodil som hrávať
biliard po baroch. Nikdy som nepil, neochutnával alkohol, ale rád som hrával gulečník. A nájsť dobrých hráčov
sa dalo iba po baroch. Takže som šiel, trávil nejaký čas v baroch, hraním biliardu, občas som si tým niečo
zarobil. Znova, prepáčte, som nové stvorenie, staré pominulo, všetko je nové... Už niet odsúdenia! -Amen? Amen! -OK! Ale zatiaľčo som bol v tých baroch, začul som ako ktosi hovorí o jednej zo zbraní, z ktorých som
predtým strieľal. A hovoril o nej aj veci, o ktorých som vedel, že nie sú pravda. Ale ostatní, čo tam boli
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naokolo, boli očarení z tých vymyslených príbehov. Ale vedel som, že ten človek buď klame, alebo sa mýli.
Ako som to vedel? Ako som mohol vedieť to, čo iní nevedeli? Lebo sám som strieľal z tej zbrane. Každý kto z
toho strieľal, by vedel, že ten chlapík sa mýli. Ale ľudia, ktorí to nerobili, tí to nevedeli, dali sa ľahko zavádzať,
oklamať. Lebo oni to nikdy nerobili. Pre nich to všetko bola iba teória, ale pre mňa, pretože som to robil, poznal
som fakty, mal som reálne skúsenosti. Dokiaľ nerobíš čo si počul, môžu ťa vždy zmiasť. Ale konanie prináša
presvedčenie. Musíš konať. Keď konáš, tak ťa neoblbnú. Je dôvod prečo mám také presvedčenie o tom, čo
kážem. Nechodím nikam diskutovať ani prinášať teórie. Neprinášam svoj názor. Oznamujem čo som konal, čo
som zažil. Ako písal apoštol: Čo sme videli, čo sme počuli, čo sme konali vlastnými rukami.. Preto moje
kázanie má silu. Nehádam. Neprišiel som s nikým diskutovať. Zdieľam čo viem, že je fakt. Zdieľam pravdu. A
nedokážete ma prinútiť, aby som z nej ustúpil. Lebo som ju reálne konal. Nehádam. Každý v tejto sále, kto sa
narodil znova z DS, želáš si v duchu mať rovnaké presvedčenie, rovnaké uistenie. A jediný spôsob ako to
dosiahnuť je nie svedectvom mňa alebo kohokoľvek iného, ale tvojim vlastným svedectvom. Prekonáš diabla,
prekonáš svet krvou Baránka a slovom tvojho svedectva. Nie slovom môjho svedectva, ale slovom TVOJHO
svedectva. Ak chceš premáhať, tak získavaj reálne svedectvá, povstaň a konaj BS. Aby si sa do toho pustil,
pamätaj si: Nepohŕdaj karhaním od Otca. Osobitne pokiaľ ide o slová pastora. Je postavený dohliadať na vaše
duše, starať sa o vás, vychovávať vás, motivovať vás k rastu.
Nie vždy to musí byť príjemné, ale je to potrebné pre tvoj rast, lebo jeden dobrý pastor, akého máte aj
vy, je dobrý tréner, burcujúci kouč. Keď si myslíš, že už nezvládneš ďalšie opakovanie cviku, keď držíš
naložené všetky tie činky a urobil si všetko čo vládzeš, a myslíš si "To je koniec", a máš dobrého kouča a
možno znie drsne keď ti vraví "Toto ešte zvládneš, ešte raz to zdvihni, ešte o jeden krát viac to dokážeš..
Kristus je v tebe, zvládneš stáť silný, ešte raz, vzopri sa pomysleniu, že skončíš, zatlač ešte raz.." - a keď to
urobíš, tak budeš vedieť, že bolo dobré všetko to poúčanie vycvičovanie, lebo budeš vedieť, že to robil pre tvoje
dobro. Mohol robiť niečo iné. Ale namiesto toho vlieva svoje všetko do vás. Neopovrhujte tým. Prijímajte
naprávanie Pánovo, a slúžte Bohu. Rasti a poznaj čo je správne a čo chybné. Konaj BS. Buď činiteľom, nie len
poslucháčom. Lebo BS je Božia vôľa. A ten, kto koná vôľu Božiu, vytrvá na veky. -Amen? -Amen! -Boh vám
žehnaj!
Modlime sa: “Otec, ďakujeme Tebe. Tvoje Slovo je pravda. My vieme, že z pravdy si vyslovil, že Tvoj
Syn Ježiš niesol každú chorobu, každú nemoc, všetku mentálnu stiesnenosť i strach, za nás, aby sme to my už
nemuseli niesť. A tak Otec, ďakujem Ti práve teraz. Veríme, že Tvoje Slovo je pravda, a tak teraz hovoríme v
mene Ježiš: Každá choroba, každá nemoc je prekliatím, ktoré bolo z nás sňaté, a tak Ti teraz ďakujeme Otec, že
každý človek v dosahu môjho hlasu, ktorý bol sužovaný nejakou chorobou, nemocou, bolesťou, bol Tebou,
Otec, vyslobodený zo všetkých súžení. Veríme v to Slovo a hovoríme v mene Ježiš: Prijímame naše uzdravenie
z rúk Božích. A, Otec, ako Tvoj poslaný, práve teraz hovorím ľuďom v mene Ježiš: Buďte oslobodení,
uzdravení, budte zocelení, v mene Ježiš, práve teraz. Choroba a nemoc, strach a bolesť, BER SA PREČ! V
mene Ježiš! Uteč od týchto ľudí! Nemáš tu žiadne miesto! V týchto ľuďoch vládne Boží Duch, v mene Ježiš!
Buďte uzdravení, buďte slobodní, v mene Ježiš! Amen! Nech je tak!”
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* Víťaziacu Cirkev tvoria jednotliví veriaci
* Boží zámer pre každého veriaceho
* Rozhodnutie veriť Božiemu Slovu, veriť v Boha, veriť Bohu
* Od spočinutia v Bohu k spoločenstvu s Bohom
* Od prirodzeného k duchovnému
* Od záväzku k zasväteniu
* Zjednotenie s Kristom a Jeho zámerom
* Viera
Činy
Rast
* Konečné víťazstvo sa rodí v oddanosti za každých okolností
* Objavovanie potenciálu darovaného znovuzrodením
* Myseľ Kristova je ponížiť sa a slúžiť, potom znamenia iba nasledujú veriaceho
* Cesta pravej slobody
* Zjednotenie vôle
* Zjednotenie viery a poznania
* Zjednotenie v prijatí Otcom a v Jeho spokojnosti
* Zjednotenie v rovnosti a vernosti
* Identitu veriaceho určuje Božie Slovo, a veriaci ju prejavuje životom podľa Ježiša
* Uveriť a konať môže aj dieťa, aj dlhoročný kazateľ, aj ‘radový’ kresťan
* Nový človek je ospravedlnený, je priamo spojený s Bohom, a s Ním ide k ľuďom
* Výcvik pre účinnú službu
* Sila osobného svedectva a váha reality
* Uzdravovanie v štyroch štádiách duchovného rastu
* Nový človek žije s Otcom, a preto žije v láske, a preto premáha strach aj ostatné skutky zlého
* Nový človek akceptuje a napĺňa svoje postavenie a poslanie spoludediča, kráľa a kňaza Bohu
* Stotožnenie s Kristom: v bičovaní, v ukrižovaní, aj vo vzkriesení
* Nadradenosť Božieho Slova a mena Ježiš
* Spoznávanie, uznávanie a potvrdzovanie toho, čo je v nás
* Tajomstvo ukryté a odhalené
* Tajomstvo dôvery
* Tajomstvo lásky
* Tajomstvo záväzku
* Tajomstvo vytrvalosti
* Tajomstvo investovania v duchu
* Tajomstvo odhodlania
* Tajomstvo skromnosti
* Najväčšie tajomstvo všetkých čias: Kristus v nás - nádej slávy!
* Uplatňovanie Božieho Slova v praxi čoraz mocnejšie
* Duchovná obnova posunom bližšie k Božiemu Slovu
* Aktivácia túžob podľa srdca Otca
* Ako a prečo uvoľňovať Božie uzdravujúce pôsobenie
* Poznať vôľu Otca, byť vedený Jeho Duchom
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