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Tento dokument slouží k lokalizování/hledání v "pouze Slovenském překladu" Škola uzdravenia
(DHT) z Kyjeva 2014. Pokud víte, co hledáte, ale nevíte, ve které lekci/v jakém čase se to nachchází,
použijte "Vyhledávání" (kláv. zkratka CTRL+F) pro vyhledání textu. Podle nejbližších souřadnic
zjistíte, ve které lekci a v jakém čase se hledaná věc nachází.
Souřadnice jsou ve tvaru: [Lekce][hodina:minuta] Např. [2][0:22] = 2 lekce, 22 minuta SK záznmu
Příklad: Zajímá mě, kde Curry mluví o vzkřísení své dcery z mrtvých
1) Vyberu v menu "Úpravy > Hledat" (CTRL+F)
2) Napíšu hledaný text (slovensky!): dcéra
3) Proklepám se až na požadovaný text pomocí Další / Předchozí výskyt hledaného výrazu
[6][0:48]
4) Uvidím text:
Mal som prvú dcéru, potom syna, potom ďalšiu dcéru a znovu ďalšiu
dcéru. Takže 4 deti, jedno u Pána a 3 sú už dospelé. Keď moja najmladšia dcéra mala 7 rokov,
bývali sme v 2-posch. dome, vyklonila sa z okna a vypadla z okna. Spadla z výšky
[6][0:48]
5) Ze zjištěného údaje zjistím pozici:
= 6 lekce, 48 minuta :-)
6) Pustím si odpovídající záznam, nebo to můžu někomu poslat, ať si to poslechne ;-)
Upozornění: Časy sedí na "pouze Slovenský překlad" Školy uzdravenia z Kyjeva 2014 (DHT), nikoliv
na Anglicko – Slovenský překlad (Videa) – tam je nutné zhruba 2/3 času připočítat
Skratky: (v rôznych pádoch..)
BK = Božie Kráľovstvo ; BS = Božie Slovo ; DS = Duch Svätý ; JGL = John G. Lake
JK = Ježiš Kristus ; NZ = Nová Zmluva / Nový Zákon ; SZ = Starý Zákon / 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; Žd = List Židom a pod.

Odkazy:
Dokument "Niektoré vlastnosti viery v Boha a svedectvá o jej účinkoch" - prevzaté zo Seminára o
uzdravovaní Božou mocou skrze vieru, v Kyjeve, 2014 (Martin Kapko)
http://www.nove-stvoreni.cz/ke-stazeni-texty#item-919
"Pouze Slovenský" (i Anglicko - Slovenský) překlad Škola uzdraveni 2014 ke stažení v mp3:
http://www.nove-stvoreni.cz/ke-stazeni-audio
Audio / video poslech Škola uzdravenia 2014 online:
http://www.nove-stvoreni.cz/online-curry-blake-skola-uzdravenia-dht-kyjev-2014
Anglicko – Slovenská videa Škola uzdravenia 2014 na Youtube:
https://youtu.be/V7CQIne1JPQ?list=PLjzDHOexKNHXJtyez2Wlpqj_aKvCIXg8j

Škola uzdravenia - DHT Kyjev 2014 - Lekce 1
[1][0:01]

Uzdravovanie

Významná časť Božieho plánu
Len časť Božieho plánu
Naučiť sa viere znamená naučiť sa aj uzdravovať
Viera v mene Ježiš môže priniesť aj
Oslobodzovanie
Prosperitu
Slobodu
[1][0:02]

Svetlá svietia, lebo niekto zapol vypínač a odišiel, a stále to svieti, až pokiaľ to niekto nevypne

Viera rovnako: treba sa naučiť ju zapnúť a nechať ju zapnutú a ona bude stále činná aj keď sa hýbeš tu
a tam
vojdeš do života vediac, že tvoja viera pôsobí, čo umožňuje aby Boh jednal v tvojom živote
nemusíš sa starostiť a modliť sa aby svetlo ostalo zažnuté
odpočívaš, zažneš svetlo, a žiješ vo svetle
[1][0:03]

Viera je jednoduchá, len my sme ju urobili ťažkou

Keď prišiel Ježiš, v tom čase vládol v Izraeli prísny náboženský systém
Ukázal nám živú cestu a bojoval proti vtedajšiemu náboženskému systému
[1][0:04]

Ježiš prišiel aby nám ukázal ako chodiť s Bohom

Ako Adam na začiatku - Písmo vraví, že chodil s Bohom
Nebolo oltára, obetí, dlhých modlitieb, len prosto kráčal s Bohom denne
To je všetko čo od vás Boh chce, aby ste s Ním jednoducho denne chodili
Obete prijíma, ale ležia bokom, čo sa ráta je vzťah s Ním, nemôžte si od Neho nič kúpiť
Nedávate aby ste dostali, čo mu dávate, robíte z vďačnosti, kráčate s Ním
[1][0:05]

Žijete to, čo veríte. To čo veríte o Bohu, určuje ako vyzerá váš život.

Ak veríte, že Boh je nahnevaný, to uvidíte vo svojom živote.
Všetko čo sa k vám dostáva, prichádza cez vašu vieru.

Dostanete to, čomu veríte
Božiu priazeň nezískaš dobrými skutkami, ale cez Ježiša Krista
Tým, že ho jednoducho urobíš svojim Pánom
Jednoducho chodím s Bohom a nepôsobím dojmom, že by som bol obzvlášť nábožný
Netrávim hodiny a hodiny v modlitbe ako si niektorí myslia, že to má byť
Ale hovorím s Bohom po celý deň, ako by sme boli priatelia
Je to ako by sme viedli telefonický rozhovor a nikdy neprerušili hovor
[1][0:06]

Boh je za vás, chce s vami chodiť, má pre vás pripravené úžasné veci

Keď sa rozhodnete tomu veriť, Boh začne vo vašom živote pôsobiť
Nerobím nič zvláštne aby som si vydobil to aby ma Boh používal
Nespolieham sa na nijaké dobré skutky, pritom verím že je dobre konať dobro, ale nesnažím sa získať
Božiu priazeň ich konaním
[1][0:07]

Mám dospelé deti, ktoré už majú svoje deti, slúžia so mnou

Pred pár rokmi mi Pán povedal, "Musíš ukázať svojim deťom aký naozaj som"
Celý život im hovorím aký si dobrý Boh
Jednaj s nimi tak, ako ja jednám s tebou
Boh sa stará o moje potreby, robí pre mňa dobré veci ešte pred tým než o ne požiadam
[1][0:08]

Pýtam si len veci, ktoré Boh zasľúbil a to mi aj dáva, v Kristovi sú áno a amen

To zahŕňa všetko potrebné aby som bol požehnaný aj požehnaním pre iných
Ef1:4 už som bol poženaný každým požehnaním, ale ja sa musím rozhodnúť tomu veriť a potom to
prichádza do môjho života
[1][0:09]

Ježiš prišiel poraziť diabla, zachrániť stratených, ale bolo na to treba znova vstúpiť dovnútra

človeka
Celé Slovo mieri že Kristus v nás je našou nádejou slávy
[1][0:10]

Ježiš ukázal ako chodiť s Bohom, vydal prikázania - ísť do celého sveta a kázať evanjelium
každému stvoreniu a ukázať im čo ukázal Ježiš
Naučiť robiť a učiť to, čo robil a učil Ježiš a učil robiť a učiť učeníkov
Po generáciách sa to stratilo, ale teraz sa to obnovuje

On je ten istý včera, dnes i naveky; čo robil to robí aj dnes a to aj bude robiť, to sú jednoduché veci, je
to evanjelium - moc Božia na spasenie
[1][0:11]

Kresťania stratili vedomie že Boh je v nich, sratili život v Božej prítomnosti

Ale zasľúbenie D.S. hovorí, že "On bude vo vás"; na niektoré veci sa zabudlo, lebo sa hľadelo na niečo
iné
[1][0:12]

Boh nie je vzdialený, urobil si v srdci človeka príbytok, On je v nás, a tak keď kladieme ruky
na chorých tak sú to Jeho ruky
My sme jeho telo, nemá iné telo ktoré by mohol používať, túži žiť v našom tele
[1][0:13]

Ale nie len na to, aby tam iba prežíval, ale aby žil takým istým životom, aký žil tu na zemi, cez
nás do životov iných ľudí
Kristus v nás je naša nádej slávy, spasenia, uzdravenia, oslobodenia
Všetko čo chce Boh pre nás a cez nás urobiť, prichádza cez Krista žijúceho v nás
[1][0:14]

Ste jedno s Bohom, spojení dokopy. Ak ste zmierení s Bohom, tak nie ste od neho oddelení

Slovo Božie hovorí, že ak ste spojení s Pánom, ste s Ním jeden duch, na príklade manželstva
Dvaja prestanú byť dvaja, ale stanú sa jedným. To je príklad pre Cirkev. Sme jedno s Kristom. Má to
tak byť v túžbach, cieľoch, plánoch
Nie že najprv si niečo urobíme ži zaumienime a potom žiadame Boha aby to požehnal
Ale kráčame s Bohom, žijeme ako Kristus, máme spočinutie, lebo vieme, že Boh požehná všetko čoho
sa dotknú naše ruky
[1][0:15]

Už roky sa nemodlím za svoje osobné potreby, len za potreby iných. Keď zistím že niečo
potrebujem tak mi je jasné, že Boh už to zaopatril.
Nerozprávam o tom veľa, netrápim sa tým, nepotrebujem sa za to modliť a modliť. Verím Slovu, že
Boh ma už požehnal, a potom sa to prejaví.
[1][0:16]

Existuje ešte iný aspekt, ktorý Cirkev opomenula, a to, že tu existuje diabol - chodí okolo a
hľadá koho by mohol zožrať
Aby to mohol vo vašom živote robiť, potrebuje aby ste nesprávne verili a podľa toho aj nesprávne
konali
Kvôli tomuto potrebujeme veriť Božiemu Slovu. Ono vraví, že nič nám nijako neublíži.
Keď v to uveríme je ako zapnutie vypínača. To mení všetko a zastavuje pôsobenie nepriateľa v našom
živote.
[1][0:17]

Pokiaľ veríme, že Boh je na nás nahnevaný a používa chorobu aby nás trestal, tak vylučujeme
že Boh je za nás a chce nám dobre

S narodením Ježiša prehlasovali anjeli že Boh má dobrú vôľu naproti ľuďom, Ježiš zaopatril prikrytie
hriechov
Keby bol Boh proti vám, boli by ste už dávno mŕtvi. Ale Boh je za vás a dáva vám viac času zmeniť
svoju myseľ a veriť Slovu
[1][0:18]

Pozrieme si neskôr ako žiť pod ochranou a mimo dosahu toho zlého

Takto žil Ježiš. Nedosiahol to nábožnosťou ani dobrými skutkami, ale poznal pravdu a veril jej. Verte,
Boh je za vás.
[1][0:19]

Dcéra sa narodila s nádorom. Hľadali sme vyučenie, aj fungovalo, ale nie dosť rýchlo. Po 3
rokoch zomrela.
Obvolali sme veľa ľudí, aby sa za ňu modlili, ale nezohnali sme ani jedného kazateľa, všetci boli
zaneprázdnení.
Na pohrebe som sľúbil Bohu: ak ma naučíš pravdu o uzdravovaní, ja tu budem pre iných, aby
nedopadli ako ja teraz
[1][0:20]

Zhromaždil som veľa materiálov. Zmenili všetko. Nebolo treba veľké zásadné zmeny, ale
mnoho malých vecí, a tie priniesli veľké výsledky.
Všetko neviem ani vedieť nemusím.
[1][0:21]

V bojových umeniach som sa učil stovky techník, ale to nie je efektívne, lebo z množstva
vyberať to správne ťa oberá o čas.
Hľadal som najlepšieho majstra tej oblasti. Bol to Bruce Lee. Ale žili už len jeho žiaci. Z množstva
techník sme vybrali len zopár najúčinnejších.
[1][0:22]

A tie sme trénovali poriadne. "Načiahni sa a udri protivnía." Ale predtým to musíš mať poctivo
natrénované.
Keď som začal nasledovať Boha, prišiel som do Cirkvi, a tam ma chceli naučiť tisíce vecí, a na každú
situáciu inú odpoveď
[1][0:23]

Celý život by mi nestačil aby som to všetko v reálnom živote zvládol, a tak som začal hľadať
jeden univerzálny účinný spôsob boja, a našiel
[1][0:24]

A práve toto vás chcem naučiť, začneme v Sk3. Najťažšie je uveriť, že niečo tak jednoduché
môže byť tak účinné. Celý týždeň to budeme trénovať.
[1][0:25]

Sk3:1n; človek bol chromý, ležal a pýtal peniaze, nie uzdravenie. P+J sa uprene zahľadeli na
neho "Pozri na nás"
[1][0:26]
[1][0:27]

Z náboženského pohľadu Peter urobil chybu, lebo správnejšie mal povedať "Pozri na Ježiša"

Ale Peter prežil 3 roky s Ježišom. A jeho spôsob fungoval. Peter vedel že chorý čaká peniaze,
"ale čo mám, to ti dávam"

[1][0:28]

A tu urobil druhú chybu, mal predsa povedať "poďme sa pomodliť", a my keď to robíme, Pán
nerobí nič, ale Peter to urobil inak a fungovalo
"V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" použil to meno a prikázal tomu človeku.
Modlil sa Peter? Nie! Modlil sa predtým a teraz bol nabudený? Nie! Lebo išli do chrámu aby sa
modlili, čiže naopak.
[1][0:29]

"Čo mám, to ti dávam" v Sk2 to dostal, bol to krst D.S.

[1][0:30]

Peter vedel čo prijal v Sk2 a teraz v Sk3 dával to čo mal. Musíš vedieť, čo máš, a že máš právo
rozdávať to.
Peter sa nemodlil k Bohu a neprosil ho aby uzdravil toho človeka, Peter použil to meno, a vedel, že
pred týmto menom sa musí skloniť všetko menované
[1][0:31]

Rakovina má svoje meno, a Ježiš je meno postavené nad týmto menom aj nad menami
všetkých iných chorôb, a tie sa musia skloniť
Keď tomu raz uveríte, potom to zapne-uvoľní moc
[1][0:32]

v7.8. chytil mu pravú ruku, zdvihol ho a hneď mu zmocneli nohy a stál, chodil, skákal, chválil
Boha a všetok ľud to videl a poznali ho, žasli, zhŕkli sa
[1][0:33]

a Peter prehovoril, prečo hľadíte na nás, akoby sme toto vlastnou zbožnosťou urobili (dnes to
nazývame obdarovanie či pomazanie)
[1][0:34]

ale Peter vraví, že nežil dostatočne dobre a tá moc nie je jeho vlastná, ale vo v.13 začína kázať

[1][0:35]

keď niekto niečo urobí a my nevieme ako, tak sa ho opýtame, on nám to povie, ale naše
naučené vedomosti mu odporujú
[1][0:36]

ale Peter potvrdzoval, že to nebolo špeciálne obdarovanie či pomazanie, ale "bolo to meno
Ježiš a viera v toto meno, ktoré uzdravili tohoto človeka"
[1][0:37]

spasení bývame vierou v meno Ježiš, jediné pod nebom, v ktorom sa to dá, aj viera Petra v
meno Ježiš uzdravila toho chromého
[1][0:38]

takže už máte to, čo mal Peter, ale on vedel, že to, čo má, môže rozdávať, jednoduchý spôsob
vyhrať každý boj, lebo každé koleno...
[1][0:39]

duchovný zápas je ako borci v ringu, väčšina kresťanov chce aby keď sa objavia, ten protivník
sa tak vystrašil, že ani nenastúpi, že to vzdá bez boja
[1][0:40]

ale Biblia to takto neurčuje, ale víťaziť nemôžeme bez boja, máme bojovať dobrý boj viery,
čiže ísť do ringu
[1][0:40]

väčšina ľudí si myslí, že máme povedať "v mene Ježiš" a to už bude koniec, a že nebude
žiadny boj

a keď použijú toto meno a diabol pred ním neujde, pozrie sa do tvojej tváre a povie "nie som si istý či
tomu celkom veríš"
väčšina kresťanov skloní hlavu a povie "myslím si, že to nebola Božia vôľa" a oni to vzdajú; vy musíte
presvedčiť diabla, že ste tam na to, aby ste vyhrali
[1][0:41]

a keď vám diabol hovorí "nemyslím si, že veríš", musíte sa mu pozrieť priamo do tváre a
povedať "ten istý Boh, ktorý vtedy podporil Petra, teraz podporuje mňa!"
"ten istý DS, ktorého bol plný Peter, teraz prebýva vo mne, to isté meno, ktoré použil on, teraz
používam ja a ty skloníš svoje kolená, ja sa nechystám skloniť svoje kolená, ty skloníš svoje" vy
musíte o tomto presvedčiť diabla
väčšina ľudí zastane, toto sa volá boj viery, vieru potrebuješ len dokiaľ neuvidíš že sa to stane, keď
uvidíte to za čo ste Bohu verili, tam už nepotrebujete vieru, lebo to, čo ste chceli, už máte
ak potrebujete uzdravenie, použite to meno, a potom stojte pevne, až kým neuvidíte uzdravenie, ale
dovtedy používate vieru, a potom už nie
[1][0:42]

viera potešuje Boha, jediný úsek keď môžete Boha potešiť v chorobe je od momentu keď
vyslovíte "v mene Ježiš" až do momentu keď uvidíte uzdravenie
potom už vieru nepotrebujete a keď vieru nepoužívate, tak už nemáte čím potešiť Boha, toto je miesto,
kedy väčšina ľudí prehráva, chcú sa pomodliť a hneď to uvidieť, nie je v tom žiadny čas na to, aby
priniesli Bohu slávu vierou
musíte byť schopní vzdorovať; roky som počúval vyučovania Kennetha Haggina on povedal, keď ste
pripravení vzdorovať celý deň, tak pravdepodobne tam nebudete musieť byť veľmi dlho
[1][0:43]

diabol vidí vaše odhodlanie, on vie či sa chystáte skončiť o 5 minút, alebo uvidí vo vašich
očiach, že tam budete dovtedy, kým to nedostanete
keď budete mať v očiach takýto výraz, diabol odíde oveľa rýchlejšie; to čo robím, robím ako veriaci kladiem ruky na nemocných a oni sa zotavia
toto je ten rozdiel: keď kladiem ruky na chorých, tak je to vybavené, je to len otázka času kým uvidím
výsledok, diabol ma netrápi, nerozčuľuje pochybnosťami
kresťania ma zvyčajne rozčuľujú pochybnosťami; diabol nemôže spôsobiť to, aby som váhal, alebo
aby som sa vzdal, ale je udivujúce ako veľa kresťanov za mnou príde a hovorí
[1][0:44]

"ako dlho budem musieť toto robiť až kým toto a toto neuvidím, ako dlho bude toto trvať?", a
ja sa na nich pozerám a mám chuť im povedať "vieš čo, znovuzroď sa, lebo toto budeš musieť robiť po
celý zvyšok života!"
v tejto malej knižke mám zhrnuté hlavné veci, ktoré hovorím každý deň, lebo sú to pravdy Božieho
slova; v našej biblickej škole v Texase je to prvá vec, kt. naši študenti robia každé ráno
nikdy nezačneme vyučovanie skôr ako by sme prešli cez toto - vezmú všetky tieto biblické verše a
vyhlasujú ich ako by to už bola pravda, lebo to aj je pravda, takže každý deň ráno hovoríme to, čo
máme v tej knižke

[1][0:45]

lebo to vbudováva Slovo Božie do vášo vnútra, takže každé ráno hovoríme: som veriaci,
kladiem ruky na nemocných a oni sa zotavia, vyháňam démonov, kriesim mŕtvych, kážem evanjelium,
som požehnaný každým duch.poženaním
som uzdravený jeho ranami.. a prejdeme všetky tieto biblické verše; môžem tu stáť zvyšok dňa a
budem len citovať Písmo, ale nie len ako citáty Biblie, ale zosobňujem si to ako pravdu platnú pre mňa
osobne
[1][0:46]

a keď to aj robím, tak sa to pre mňa naozaj aj stane pravdou, a takto to do seba vbudovávam;
prešli sme celý svet, mnohokrát, a na každom kontinente je JK všade rovnaký: jeho slovo platí ako
pravda, jeho moc je prítomná všade kam ideme
nejde o to uzdraviť ľudí, ale aby sme vynútili/nastolili uzdravenie, ktoré sa uskutočnilo pred 2tis.
rokmi, diabol už vie, že je porazený, on vie že ste už uzdravení, on sa okolo teba motá len preto, lebo
ty ešte nie si presvedčený, že si uzdravený
[1][0:47]

takže keď sa niekte ukážem, všetko čo robím je, že presvedčím diabla, že verím Božiemu
Slovu a že vy ste slobodní
diabol vidí na mojom pohľade: ja sa nedomnievam, že je to tak, nedivím sa či to tak je, ani v to
nedúfam, ja verím, že Slovo Božie je pravda; diabol nemá nijaké právo, aby zostal vo vašom tele čo i
len jedinú minútu
a keď už budete z toho znechutení a rozhodnete sa, že už ho máte v živote dosť, tak budete uzdravení
bez toho, že by som sa vás vôbec dotkol; na mojich rukách nie je nič zvláštne, ale zvláštny je ten, kt. je
vo mne
a ak je aj vo vás, tak môžete hnať démonov zo života ktoréhokoľvek človeka, toto je vaše dedičstvo v
Pánovi, máte právo na to, aby ste boli slobodní, a na to, aby ste aj iných oslobodzovali
[1][0:48]

videli sme všelikajé možné durhy chorôb uzdravené Božou mocou, ľudí prinesených na
nosidlách (v našom zbore máme tieto fotky na stenách)
jedného muža poslali z nemocnice domov ako beznádejný prípad, priniesli ho v deke, nejavil už žiadne
známky života, mysleli si, že je už mŕtvy už keď ho priniesli, išiel som k nemu a odhrnul som z neho tú
deku,
položil som naňho svoje ruky, vstal som po tom ako som bol nad ním sklonený, dotkol som sa ho
svojou nohou, nekopol som ho, len som sa ho dotkol, a povedal som: v mene Ježiš vstaň a choď
[1][0:49]

ten muž sa otočil, posadil, vstal a odišiel preč, perfektne uzdravený; necítil som absolútne nič,
nemal som v rukách horúčavu, nenaskočila mi husia koža, nestekal po mne horúci olej, necítil som
vôbec nič, okrem zľutovania
vedel som, že toto nie je správne že sa tomu človeku dialo, vedel som, že Ježiš zomrel aby mohol byť
tento uzdravený, to je všetko, čo som vedel, a tento človek bol úplne uzdravený
[1][0:50]

videli sme všemožné choroby, takme tucet ľudí vzkriesených z mŕtvych, prvým bola moja
vlastná dcéra, ale nie tá čo zomrela vtedy na tú rakovinu

čím ste normálnejší, tým viac slávy dostáva Boh; podstata tohto je veľmi jednoduchá: keby som odišiel
do hôr a ostal tam v modlitbe a pôste až kým by mi tvár nežiarila, potom by som sa vrátil a chorí by sa
uzdravovali,
ľudia by hovorili - ako si získal túto moc? a ja by som im hovoril: získal som to svojim úsilím, prácou,
modlil som sa a postil, až kým mi Boh nedal moc, takže moje modlitby a pôsty spôsobili, že mi Boh
dal moc
pochopte, ja toto nerobím, som príliš zaneprázdnený tým, že sa modlím za ľudí, aby som robil veci,
ktoré si ľudia myslia, že by som mal robiť, a veci kt robím, nie sú také, že by mi Boh za to potom dal
moc
ale veci, ktoré robím, umožňujú, aby Boh uvoľňoval cezo mňa svoju moc, rozumiete tomuto rozdielu?
[1][0:51]

to prvé - pôst a modlitba - bolo akoby Boh čakal, kým budem mať vykonané dosť, a potom mi
za to dá moc, ako odmenu/mzdu, ale takto to nefunguje, lebo by to bolo za moje skutky
ale namiesto toho trávim čas v Božom slove, čítam ho, zameriavam sa naň, trávim čas s Bohom,
kráčam s Ním každý deň, ale tieto veci nespôsobia, že Boh mi dá za to moc, len ma dostávajú do
takého rozpoloženia, kde som sa
zbavil všetkého čo rozptyľuje, vyrušuje, a toto dovolí, aby Božia moc, ktorá je vo mne, zo mňa
vytekala, takže nie je to skutkami, ale jednoducho vierou, keď viem, čo Boh vložil do môjho vnútra,
tak to môžem aj rozdávať
[1][0:52]

to je všetko, čo robím; v cirkvi mám určité postavenie, funkciu, ale to, čo robím pri
uzdravovaní chorých, to nerobím z pozície tej funkcie, ale robím to ako veriaci človek; ak by som to
robil na základe funkcie, tak by
som nemohol učiť vás ako to robiť, iba ak by ste tiež vykonávali takúto funkciu; ale pretože to robím
ako veriaci, tak môžem učiť každéo kresťana ako to robiť, lebo veriaci kladú ruky na chorých a tí sa
zotavia - ak to robia naozaj veriaci
[1][0:53]

toto by mal robiť každý kresťan. A čo duchovné dary - tie fungujú? - Samozrejme áno. Ale to
je na Bohu. Ale ako veriaci môžem klásť ruky na chorých a keď to robím, majú sa zotaviť, uzdraviť
ak Boh chce použiť dar, tak úžasné, ale ak nie, ja som veriaci - kladiem ruky na chorých a tí sa zotavia,
ale Boh si nepoužije duchovný dar, ak nie som už predtým veriaci, toto je jednoduché, len my sme to
urobili ťažkým
[1][0:54]

celý týždeň sa budem snažiť ukázať vám aké je to jednoduché, zodpoviem na Vaše otázky, a
potom sa dostaneme k tomu, že to budete robiť vy; Boh vám žehnaj
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[2][0:01]

Chcem vám priniesiť evanjelium, ktoré funguje. Čím ste bližšie evanjeliu pravdy, tým väčšie
výsledky vidíte ako následok vašich modlitieb.
Ako sa Ježiš modlil za chorých?-Nijako. V Biblii neexistuje jediný záznam, že by sa Ježiš modlil za
chorého. On prikazoval uzdravenie. Povedal čo chcel, aby sa stalo. Nikdy sa nemodlil k Otcovi kvôli
tomu, aby Boh niekoho uzdravil.

[2][0:02]

Hovoril k chorobe, k nemociam a k démonom. Rovnako ku všetkým. Vždy im povedal to, čo
chcel aby urobili. Lebo vedel, že ho budú poslúchať. Totoje základ. Ef4. Možno toto bude odlišné od
toho čo ste zvyknutí počúvať.
Osobitne pokiaľ ide o uzdravenie. Roky sme počúvali že uzdravenie závisí ako sme blízki Bohu, ako
správne žijeme, akí sme svätí. Mali by sme žiť sväto, ale v histórii cirkvi vidno mnoho zlých príkladov,
Božích ľudí mocne používaných Bohom
[2][0:03]

na uzdravovanie a zázraky, ale ich životy vôbec neboli sväté. A toto spochybňuje to vyučované
roky. Ale: Boh si použije kohokoľvek, kto dovolí, aby si ho Boh použil. Bez ohľadu na to, ako svätí tí
ľudia budú.
A bude uzdravovať ľudí cez ich ruky, dokonca aj vtedy keď tí, ktorí takto budú slúžiť, nebudú žiť
sväto. To neznamená, že Boh nechce aby ste žili svätým životom, jednoducho to znamená, že Boh tak
veľmi miluje chorých,
že si použije kohokoľvek na to, aby ich uzdravil. Kohokoľvek, kto sa Ním nechá použiť. Takže prvý
krok je rozhodnúť sa, že sa necháte používať Bohom.
[2][0:04]

Bez ohľadu na to akí ste duchovní, na chyby aké ste v živote urobili. Ak ste ochotní postaviť sa
a ísť ďalej, Boh sa postaví s vami a pôjde s vami.
Nedovoľte aby vám vaše chyby zabránili v pomáhaní iným. Ef4:11 on ustanovil apoštolov, prorokov,
evanjelistov, pastierov, učiteľov. Zmysel týchto je vysvetlení v.12 aby pripravovali svätých na dielo
služby budovať telo Kristovo.
[2][0:05]

Tieto služobnosti tu budú dovtedy, kým sa nenaplní v.13 - až všetci dospejeme k jednote a
plnosti Kristovej. Naše určenie je, aby sme dorástli do takej miery ako Ježiš: mať jeho povahu, postoje,
skutky, moc - v.14.
[2][0:06]

Pokiaľ budete dieťaťom, tak každý vietor učenia bude s vami mávať, ako vietor loďou. Ale
dospelý v Kristovi je pevný, stabilný, nepohnutý, pozná pravdu a kráča v nej, nedovolí každému
závanu učení zmietať ním hore-dole.
Keby ku mne niekto prišiel a vravel "Nemáš pravdu! Uzdravovanie je už minulosťou", tak by som s
ním určite nestrácal svoj čas. Ja sa nedomnievam, nepredpokladám, toto nie je teória. Je to biblický
fakt.
Boh je ten istý. Stále uzdravuje, lebo je uzdravovateľom. Ľudia, kt. hovoria opak, nevedia o čom
hovoria, lebo nevideli to, čo som videl ja. Neboli tam, kde som bol ja. Nekládli ruky na mŕtve telo aby
pozorovali, ako sa mu
[2][0:07]

otvorili oči, ako sa posadil a bol úplne uzdravený. Takže sa nehádam s ľuďmi, kt. tvrdia, že
časy uzdravenia sa už pominuli. Jednám s nimi ako s deťmi. Malému dieťaťu sa nebudem snažiť o
sebe všetko vysvetliť.
Ja len stále chodím s Bohom. On drží moju budúcnosť. Nijaký človek nemá vplyv na moju budúcnosť,
len sám Boh. Pred Neho sa nakoniec postavím. Jeho chcem nakoniec počuť povedať - dobre si to
urobil.

Aj vy sa musíte stať takto pevní a nepohnuteľní, v prvom rade si musíte podrobiť seba, usporiadať a
vycvičiť si myseľ, aby verila pravde a nedovolila inej myšlienke odviesť vás iným smerom. Toto je
najťažšie vybojovať.
[2][0:08]

Tento boj musíte vyhrať. Musíme sa naučiť stáť na Biblii, a nepohnúť sa z nej. Aj keby sme
čelili čomu- a komu- koľvek. V.15 - aby sme verní pravde rástli v láske v Krista, ktorý je hlava. Naše
určenie je podobať sa Ježišovi.
Možno to nevyzerá ako nejaké zjavenie ale podstata je, že musíte posudzovať všetko čo počujete týmto
testom: ak budem robiť to, čo počúvam, budem viac podobný Ježišovi alebo nie?
[2][0:09]

Do srdca máme prijímať len také učenie, kt. bude mať za následok, že budeme viac podobní na
Ježiša. Takže akékoľvek vyučovanie o uzdravení treba testovať týmto testom. Aplikáciou sa budem
podobať na Ježiša viac alebo menej?
Robil toto Ježiš? Alebo to robil jednoduchšie? Väčšina učení o uzdravení, kt. sú dnes rozšírené v
cirkvi, spôsobí, že budeme podobní viac psychológom, alebo psychiatrom, než že by sme viac vyzerali
ako Ježiš.
[2][0:10]

Psychiater sa bude škrabať na hlave a čudovať sa - ako robil Ježiš to, čo robil? Ježiš ale konal
mocou Ducha, nie svojim myslením. Lekári rozumejú mysli prirodzeného človeka, ale nie duchu a
mysli duchovného človeka.
My sme z Ducha a naša myseľ je nástroj. Musí byť usporiadaná a vycvičená na to aby myslela
správne. Na to slúži aj tento týždenný kurz. Obnoviť vašu myseľ, aby ste mysleli správne, v súlade s
Božím slovom, v zhode s Božím Duchom.
Aby ste mysleli Kristovou mysľou. Nie tak, aby nám to trvalo roky, ale veľmi rýchlo. Toto je cieľom
tohto kurzu. Zmení vás veľmi rýchlo. Vo vašom duchu už vyzeráte ako Ježiš, a teraz s tým treba
zosúladiť aj svoju myseľ.
[2][0:11]

Aby Kristus mohol tiecť z vášho ducha, cez vašu myseľ, aby tak prejavil navonok Božiu vôľu.
Toto je náš problém. Náš duch je už v poriadku, lebo tu dnes sedíte. Túži sa učiť Božie veci, ako slúžiť
v moci.
Naším problémom však je to, že máme rozpoltenú myseľ, a vtedy nie ste stabilní, kolíšete, a Jakub
hovorí, že taký človek neprijme nič od Boha. Nehovorí, že Boh vám to nechce dať, ale že vy
nepríjmete.
[2][0:12]

Boh vám neustále ponúka niečo, ale ak máte rozpoltenú myseľ, tak nemôžte prijať veci Božie.
Mojou úlohou tento týždeň je upevniť vašu myseľ, aby bola stabilná, aby ste v myslení boli
jednoznační, mali len jednu myseľ.
Ako Ježiš hovorí, aby sme mali jednu myseľ. Sústredenú a rozhodnú. Vaša vôľa musí byť zosúladená s
Božou. Nehovorím aby ste mali takúto túžbu, ale aby ste mali nastavenú svoju vôľu tak, aby ste mohli
povedať:
toto je Božia vôľa a je to aj moja vôľa. A ja budem konať Božiu vôľu. Ale aby ste toto mohli urobiť,
musíme odhodiť ľudské tradície budované roky. Ježiš uviedol len dva dôvody pre neúspech:

[2][0:13]

Neviera - tá nie je vašim problémom, vy ste veriaci. Nevieru si vyškrtnite a zamerajte sa na
vieru. Rozhodnite sa: keď otvorím Bibliu, tak čokoľvek tam je, je pravda a ja tomu budem veriť, aj
keby som tomu nerozumel
rozhodujem sa najprv tomu veriť, a potom to už bude úlohou D.S. aby ma tomu vyučoval tak, aby som
tomu aj rozumel
[2][0:14]

Druhý dôvod neúspechu spomenutý Ježišom, bola ľudská tradícia. On povedal: vaše tradície
spôsobili, že Božie Slovo je neúčinné, a toto sa deje v cirkvi celé roky, väčšina doktrín bolo
vypracovaných kvôli neúspechu
Napr. niekto sa modlil za chorých a nič sa nestalo, no určite je príčinou hriech v živote toho človeka, aj
keď to nesúhlasí s Božím slovom. Každý koho Ježiš uzdravil, mal vo svojom živote hriech, všetko to
boli hriešnici.
[2][0:15]

Ani jeden z nich nebol znovuzrodený. Takže ak by hriech zastavoval Božiu moc, tak nikto by
nemohol byť uzdravený. A predsa, Ježiš uzdravil všetkých. Ľudia povedia: ale ani Ježiš nemohol
uzdraviť každého.
[2][0:16]

Lenže toto nie je pravda. Aj miesta v Biblii, ktoré títo používajú ako základ pre ich názor,
tvrdia niečo úplne opačné. Čoskoro sa na to pozrieme. Teraz ale poďme do Mk16. Pozrieme si aj
Manuál. Ale kľúčový zdroj je Biblia.
Mk16:9 JK vstal, ukázal sa MarMagd, ona to povedala ďalšim, ale oni neverili. Kto bol prvý človek
určený kázať? Žena! Ježiš ju považoval za dosť dobrú aby rozpovedala čo sa stalo. Y.Cho: ak chcete
začať zbor, pošlite ženy.
[2][0:17]

Ony tú úlohu zvládnu. Dokážu aj prinútiť mužov, aby urobili čokoľvek. Vedia pracovať s
veľkým nasadením. Učeníci neboli superduchovní, skrývali sa, neverili jej. V.12-JK sa zjavil iným
dvom, oni to povedali učeníkom, ani im neuverili.
JK najprv poslal 2-krát poslov a nič, tak nakoniec tam išiel sám a ukázal sa im keď sedeli za stolom a
karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, lebo neuverili tým, ktorých poslal aby im zvestovali.
[2][0:18]

Oni boli najprv užasnutí, prekvapení, možno aj vydesení, ale napokon šťastní a radostní. A
čakali čo im JK teraz povie. A On začal karhaním - vy bezcitná tlupa neveriacich..toto určite nechceli
počuť, ale On im vynadal
[2][0:19]

a napomenul ich pre tvrdosť ich srdca, lebo nechceli uveriť poslom. Toto boli jeho apoštoli. A
boli tak neochotní uveriť tomu, čo im už predtým povedal. Tak ich zvozil, ale potom im prikázal
"choďte po celom svete a kážte všet.stvoreniu"
Ich neviera ho nezastavila v tom, aby ich vyslal. Takže ak máte ešte nejaké nejasnosti, to vás ešte
nezbavuje zodpovednosti kázať evanjelium. Vždy máte poslúchať Slovo, či už to cítite alebo nie, či sa
vám chce alebo nie, či páči či nie.
[2][0:20]

Kážte Slovo. Konajte Slovo. Kladiem ruky na nemocných, lebo je mi to prikázané. Slovo
Božie hovorí, že veriaci budú klásť ruky na nemocných a oni sa zotavia. Ja som veriaci. A tak by som
mal klásť ruky na chorých.

Nepíše sa tam, že možno to budem robiť, ale že budem. Musíme z našich myslí dostať preč našu
predstavu o voľbe. Ja som ako veriaci povolaný, aby som bol vojakom, aby som vykonal to, čo je
potrebné vykonať vôľu veliteľa - JK
[2][0:21]

Na toto sa musíme sústrediť, Jeho príkaz sa stal mojou vôľou, čo On hovorí, to ja robím,
nevypytujem sa, aj keď tomu nerozumiem. A začínam tomu rozumieť počas toho keď to robím.
DS nemá žiadny dôvod vyučovať ma ak nerobím to, čo mi prikázal. Ale keď to robím, potom mi DS
začne vysvetľovať prečo je to. My by sme chceli sedieť a najprv sa všetko naučiť predtým ako to
začneme robiť.
[2][0:22]

Ale keď sedíte a počúvate, to tvorí len 20% toho čo sa naučíte. Zvyšných 80% ste sa naučili
samotným robením. Toto je dôležité si pamätať. Väčšinu sa učíte praxou, konaním vecí.
Poviete mi "ale čo ak urobím chybu?" - "urobíte", ale Boh je väčší ako vaša chyba a vie ju napraviť,
vie toto všetko obrátiť na dobré. Vždy používame túto pasáž, ale ak nerobíte nič, tak Boh nemá čo
obracať na dobré.
Ak nerobíte nič, jednáte v strachu. A Boh nepracuje so strachom. Ak aj urobíte chybu, konáte vo viere,
tým že to skúšate a Boh si to môže použiť a obrátiť to na dobré.
[2][0:23]

Pozrime si zvyšok toho textu. JK ich vyslal do sveta, a teraz im ide povedať podrobnosti. Kto
uverí a bude pokrstený, bude spasený. Tí čo začnú veriť, budú pokrstení ale kto neuverí, bude
odsúdený. Hovorí tu o nasledujúcej generácii veriacich.
V.17 ..a tých čo uveria, budú sprevádzať znamenia a zázraky. Všimnite si o kom tu hovorí - o ľuďoch,
ktorí sa obrátia na kázanie apoštolov. Nehovorí tu o apoštoloch, ale o tých, kt. sa obrátia na ich
kázanie.
[2][0:24]

Takže nasledujúca generácia veriacich bude sprevádzaná tými znameniami uzdravovania a
vyslobodzovania. JK tu hovorí, že tie isté znamenia čo ste robili vy, budú robiť aj tí, čo sa obrátia na
vaše kázanie.
A potom tí čo sa obrátia na ich kázanie. Zámerom bolo šírenie evanjelia znameniami a zázrakmi.
[2][0:25]

Zaujímavé je zamyslieť sa čo tu nie je. napr. tí čo uveria a sú pomazaní, tí čo uveria a majú
nejaké duchovné dary, tí čo uveria a sú špeciálni/zvláštni, tí čo uveria a celé dni sa modlia a postia. Nie
je tu nič také.
Hovorí sa tu, že tí čo uveria budú robiť tieto veci v mojom mene. Najdôležitejšie veci som hovoril
včera. Dal som vám fungujúcu metódu. Meno Ježiš. Táto jedna metóda či spôsob je tu znova
spomenutá ako základ.
[2][0:26]

V mojom mene budete robiť tieto veci: hovoriť v jazykoch, vyháňať démonov, uzdravovať
chorých. Musíte vedieť, že keď poviete v mene Ježiš, tak to nie je nejaké meno, ale je to to jediné
meno.
Na toto meno, všetko ostatné čo má svoje meno, musí a aj skloní svoje kolená pred menom Ježiš. Keď
položíte ruky na chorých, robíte to v Jeho mene. Nie vo vlastnom mene.
Náš problém je, že pozeráme na popredných Božích mužov a ženy a vyvyšujeme ich mená. John G.
Lake, Smith Wigglesworth - vyvyšujeme všetky tieto mená. Akokeby boli nejakí špeciálni.

[2][0:27]

A pritom všetci títo porozumeli tej jednej veci, že je to meno Ježiš, kt. je špeciálne. Ja nerobím
nič v mene Curryho Blakea, moje meno neznamená nič. To čo robím, robím v mene Ježiš, toho ktorý
vyhral každý boj, totálne porazil nepriateľa
je to Jeho meno, Jeho zástava, Jeho autorita. Curry Blake nemá žiadnu autoritu, ja som len v Ňom, len
Jeho meno má autoritu. Nerobím nič čo je založené na mojich schopnostiach. Všetko je založené na
Jeho víťazstve.
[2][0:28]

A kvôli tomu my vyhrávame. Kvôli tomu tí ľudia, na kt. kladieme ruky sa zotavia, nie preto že
by som bol zvláštny, obdarený, mal pomazanie Johna Lakea. Ja by som ani nechcel jeho pomazanie, ja
chcem Ježiša.
On je ten pomazaný, Jeho meno je dôležité. Neustále hovorievame: môj dar, moje pomazanie, moja
služba a týmto sa odrezávame od Krista, je to Jeho dar, Jeho pomazanie, Jeho služba, kt. sme dostali
aby sme v nej chodili.
To čo som objavil je to isté čo objavil Wigglesworth a Lake. Že toto všetko cez nás tečie kvôli jedinej
veci: nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Moja vôľa sa poddala a stala Jeho vôľou, po čom túži On,
túžim aj ja.
[2][0:29]

Ako povedal Ján Krstiteľ - ja sa musím zmenšovať, aby mohol On rásť. Nežijem už viac ja, ale
On. Toto musíte pochopiť. Prestaňte už myslieť na seba. Keď je vaša myseľ zameraná na vás, budete
buď v jednom abo druhom jarku.
Prvý je toto: kto som ja, aby som robil niečo také, nie som hoden byť uzdravený. A nepriateľ ti bude
hovoriť: čo si myslíš že kto si? - ty nie si John Lake, nie si Wigglesworth, nie si nijako špeciálny. Chce
aby si nerobil čo vraví Slovo.
Ale keď už budete počuť pravdu, a začnete v nej chodiť, a začnete mať výsledky, ľudia začnú byť
uzdravovaní, tak potom nepriateľ odíde spred teba, prestane ti hovoriť že toto nedokážeš.
[2][0:30]

Obíde ťa zozadu a začne ťa tlačiť zozadu. Začne ti hovoriť: ty si taký zvláštny, špeciálny, si tak
obdarovaný, veľký, pozri aký si pomazaný, nie si ako iní ľudia. Takže ak vás nemôže zastaviť, dostať
do jedného jarku,
tak vás bude tlačiť do toho druhého, ktorý smeruje nahor. Predtým ste si mysleli že ste ničím, teraz si
myslíte že ste niečo. Obe sú to priekopy. Nie ste to už vy, kto žije, ale je to Kristus vo vás, prestaňte
rozmýšľať nad sebou.
[2][0:31]

Ale ako mám urobiť, aby som nerozmýšľal nad sebou? Začnite rozmýšľať napr. nad týmto: Ak
ste predtým rozmýšľali "asi nemám dosť viery..", "čo ak nemám obdarovanie..", "čo keď je v mojom
živote hriech..",
"možno by som sa mal viac modliť a postiť" - toto všetko znie veľmi zbožne, ale v skutočnosti je to
hriech, lebo stále rozmýšľate o sebe. Ježiš nikdy nespochybňoval či má vieru, nikdy nerozmýšľal o
svojom dare.
Ježiš vedel čo je Otcova vôľa, a videl potreby ľudí. Spojil potreby ľudí s Božími možnosťami. Dovolil
Bohu aby si ho použil k tomu aby tieto Božie možnosti cez Neho prúdili. Jeho myseľ nebola zameraná
na seba.

[2][0:32]

Bol dokonca šokovaný/udivený keď ľudia povedali niečo takéto. Ak by si mohol niečo urobiť.
Ak môžem?-Všetko je možné tomu kto verí. Bez akýchkoľvek pochybností. Keď prehovoril k
figovníku, neodstúpil dozadu
rozmýšľajúc čo sa asi stane. Nečakal tam aby uvidel či ten strom zomrie. Prehovoril k tomu a odišiel.
Pretože vedel, že sa to stane. Chceli by ste aj vy mať takúto istotu poznania? Chceli by ste byť takto
pevní?
Je to jednoduché. Nepovedal som že je to ľahké. Ale jednoduché neznamená ľahké. Odpoveď môže
byť jednoduchá, ale jednanie podľa toho nemusí byť ľahké. Ale to je dôvod prečo vás to dnes učím.
[2][0:33]

Možno sa vám to nepáči, ale je to Božie Slovo. K tomuto sa ešte vrátime. Ale teraz poďme na
miesto z Biblie o kt. sme práve hovorili. Mk16:15-18. Píše sa ta o princípoch platných na všetko. Sú
univerzálne.
Ako veriacim je vám prikázané. Ako veriacim je vám prikázané, že máte hovoriť v nových jazykoch,
vyháňať démonov, klásť ruky na chorých, a oni sa majú zotaviť. Keďže hovoríme o uzdravení, vždy sa
ma pýtajú ako prvú vec:
"ako sa mám modliť za toto?", "ako sa mám modliť za uzdravenie tohto človeka?"
[2][0:34]

Poďme späť k manuálu. V.18 hovorí: budú klásť ruky na nemocných a oni sa zotavia. Kde je
tu spomínaná modlitba? Je tu o tom veľmi ticho. Nie je tam vôbec spomenutá. Toto je náš prvý omyl.
Modlím sa len preto, lebo ľudia odo mňa očakávajú že sa budem. Ale tu sa nepíše, že by som sa mal
modliť, ale že by som mal klásť ruky. A chorí sa zotavia. Keď sa začnete modliť, zvyčajne urobíte
chyby.
Tým že sa modlíte, už ste jednu urobili. A ešte ich bude viac, lebo keď sa modlíte vtedy keď nemáte,
tak sa modlíte nesprávne. Takže prvé čo treba robiť, je nekomplikovať to. Nech je to jednoduché.
[2][0:35]

Keď niekto potrebuje uzdravenie, položte na neho ruky, a ten človek sa zotaví. Toto robíme v
mene Ježiš. Biblia hovorí, že všetko čo robíme, by sme mali robiť v mene Ježiš. Ale nerobíme to vždy
tak, že budeme hovoriť "v mene Ježiš"
Nemusíte povedať "v mene Ježiš". Aby ste niečo robili v mene Ježiš, tak jednoducho to čo robíte,
robíte v mene Ježiš. Robíte to namiesto Neho, robíte to pre Neho. Ježiš sa nemôže dotknúť ľudí
svojimi fyzickými rukami.
Ale vy sa ich dotýkate za Neho. A pretože on žije vo vás, môže žiť aj cez vás. Jeho Duch prúdi cez
vaše ruky a tí ľudia sú uzdravení. Je to takto jednoduché. Ľudia očakávajú odo mňa, že sa budem
modliť.
[2][0:36]

Ale v Biblii nie sú príklady ako sa modliť, ale sú tam príklady toho, že pri každom uzdravení či
už Ježišom alebo apoštolmi Ježiš prikázal. Opýtal sa "čo chcete aby som pre vás urobil"? - Pane,
chcem opäť vidieť. Ježiš sa nemodlil.
Jednoducho povedal "prijmi svoj zrak" - vydal príkaz. Je to takto jednoduché. Za ľubovoľných
okolností: potreba uzdravenia, zamestnania, zdaru vo financiách, robte toto: hovorte čo chcete aby sa
stalo a to sa aj stane.

[2][0:37]

Viem že je to veľmi jednoduché, ale je to spôsob, akým pôsobil Ježiš. Nemal špecifické
modlitby za špecifické choroby. Jednoducho vždy povedal čo sa má stať. Robil to isté pri démonoch vždy len povedal "choď!"
Jednoducho povedal démonom čo chcel aby urobili. Povedal im "choď a už sa nikdy nevracaj",
povedal figovníku "nikto už z teba nebude jesť ovocie". On vždy povedal konečný výsledok. Tento
princíp úplne zmení celý váš život.
[2][0:38]

Pretože sa naučíte hovoriť výsledok a hovoriť Božiu vôľu, Božiu túžbu ohľadom tej situácie.
Ak ste tu boli včera a ak som vám slúžil, ak si spomeniete, tak som sa nemodlil, ale hovoril som čo sa
má stať.
Povedal som rakovine aby odišla. Hovoril som k nej. Veľmi jednoduché. Hovoril som k chorobám,
hovoril som k telu. A to je všetko. "Rakovina, choď!", "Telo, buď uzdravené!", "V mene Ježiš!", občas
poviem "Otec, ďakujem Ti!"
Ale nikdy nežiadam Boha, aby uzdravil človeka. Mk16 nehovorí, že by som si to mal pýtať od Boha,
ale že mám klásť ruky, a tak kladiem ruky na nemocných a potom hovorím tak ako Ježiš.
[2][0:39]

Musíte porozumieť tomu, kým ste. Ako Boží služobník. Koľkí ste tu služobníci Boží? Mala by
sa vlastne zdvihnúť každá ruka, lebo každý kresťan je Božím služobníkom. Keď vám slúžim,
nemôžem k vám hovoriť ako človek.
Lebo nereprezentujem človeka, ale Boha. Preto vám musím hovoriť Božie slová. Musím k vám
hovoriť tak, ako by k vám hovoril On. Nehovorím ako človek k človeku. Zastupujem tu Boha, preto
musím hovoriť tak ako by tu stál Boh.
Nerobím nič iné, len tu prinášam Jeho slová. Ak by som sa modlil k Bohu za vás, potom by som musel
hovoriť ako človek smerom k Bohu. Pretože by som zastupoval ľudí smerom k Bohu. Ale ja som Jeho
vyslancom, zastupujem tu Jeho.
Preto musím hovoriť Jeho slová tak ako by to hovoril On keby tu bol. Odovzdávam vám posolstvo ako
Jeho zástupca. Nemám žiadne právo, aby som vám tu podával svoje názory, alebo moje slová.
[2][0:40]

Moje jediné právo je to, aby som sem prinášal Jeho myšlienky, Jeho Slovo. Písmo učí, že ak
niektorý človek hovorí, nech hovorí tak, ako by hovoril Božie výroky. Takže ja vám tu neprinášam
ľudské tradície, ľudské názory.
Hovorím jedinú vec: "Je napísané" - to je to na čom naozaj záleží. A všetko ostatné je len názor - to čo
je napísané je pravda, na to sa môžete plne spoľahnúť.
ak budete jednať tak, že "je napísané", tak budete viac podobní Ježišovi, ako ste boli pred tým než sme
začali, aj vaše výsledky budú podobné tým Ježišovým
uzdravenie je jednoduché, pravé evanjelium je vždy jednoduché
[2][0:41]

Ježiš neprišiel vyprodukovať teológov, ale spojiť Boha s človekom, aby nás priviedol späť k
Bohu, aby sme s Ním mohli kráčať v jednoduchosti a pravde
Pavol povedal, že je udivený, že Galaťania sa tak rýchlo odklonili od jednoduchosti, ktorá je v Kristovi

som užasnutý z kresťanov, ktorí tak rýchlo prebehnú k veľmi komplikovaným teológiám, radšej než by
sa držali jednoduchosti, ktorá je v Kristovi
[2][0:42]

to nie je vôbec ťažké, nemusím vás učiť nijako veľa, najťažšia práca pre mňa je to, aby som
odstránil všetky ľudské tradície, zložité teórie, kt. sme priniesli do cirkvi
krásna jednoduchosť evanjelia je v tom, že JK je ten istý, včera, dnes a navždy; víťazil v prvom storočí
a víťazí aj dnes, nezmenil sa, jeho vôľa sa nezmenila
vtedy uzdravoval všetkých, postaral sa o uzdravenie všetkých cez jeho zmierenie, a aj dnes uzdravuje
všetkých, nie je to jeho vôľa, aby ktorýkoľvek človek zostal chorý,
ale aby všetci boli uzdravení, aby boli smelými svedkami nie nejakých ideí, ale svedkami pravdy
[2][0:43]

pevní ľudia, kt.sa nekolíšu sem a tam, pevní v pravde - nepohnuteľní, bez ohľadu na to, komu
alebo čomu budú čeliť, nebojácni, vediaci že Boh je s nimi, za nich a že žije cez nich, v mene Ježiš
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[3][0:01]

Všetko, čo sa týka Evanjelia, vyžaduje disciplínu. Mučeníci boli vždy vysoko disciplinovaní
ľudia. Mali pevne nasmerovanú myseľ a vôľu. Tak, aby nezmenili svoje presvedčenie. Títo ľudia
neodstúpili od toho, čomu verili.
Keď ste sa rozhodli, že daný smer je správny a chcete ním ísť, ale potom kvôli ťažkostiam ste sa
rozhodli, že svoju cestu zmeníte, tak je to určitá forma zbabelosti.
V Zjavení sú bojazliví-zbabelci v rovnakej skupine s modloslužobníkmi, cudzoložníkmi. Toto nám
objasňuje duchovné korene zbabelosti. Evanjelium JK vloží do vnútra človeka levovi podobnú
schopnosť čeliť nebezpečenstvu.
[3][0:02]

Dáva vám schopnosť nasmerovať svoj život podľa Božieho Slova a držať sa ho, nezmeniť ho.
Toto prichádza cez disciplínu. Keď som na začiatku začal študovať BS, bolo to moje rozhodnutie.
Keď som mal 17 mesiacov, tak ma zrazilo auto. To auto šoféroval môj otec. Nevidel ma a zacúval cezo
mňa. Auto mi odtrhlo pravé ucho, kožu na hlave od jedného ucha až po druhé, celú kožu z hlavy mi
stiahlo dopredu.
[3][0:03]

Viselo mi to ako maska na očiach. Mal som holú celú lebku. Ležal som tam a bol som na
hranici smrti. Prišiel môj starý otec a zdvihol ma. Vzal ma do nemocnice a tam povedal lekár, že
zomriem.
Moja mama mala vtedy 16 rokov. A otec mal 17. Mama bola letničná kresťanka a tak sa začala modliť.
Povedala Bohu: "odovzdávam svojho syna Tebe, ak ho necháš žiť, tak ho vychovám tak, aby
nasledoval Teba, a dám Ti ho"
[3][0:04]

Potom sa lekár vrátil a povedal: "možno že bude žiť, ale ak bude žiť, bude z neho žijúca
mŕtvola (vegetable), nebude schopný rozmýšľať, bude mentálne zaostalý celý život" lekár odišiel robiť
svoju prácu a mama sa vrátila modliť

povedala: "Pane, to nie je dosť dobré, ak ho necháš žiť, tak nech je normálny" neskôr sa vrátil lekár a
povedal: "nemôžme nájsť nijaké znaky poškodenia mozgu, ale aj keď bude v poriadku, nikdy nebude
počuť na pravé ucho to je to ucho, ktoré bolo odtrhnuté, a nikdy nebude mať vlasy", doktor odišiel, a mama sa zase išla
modliť, povedala: "Pane, ani toto nie je dosť dobré.." Operaovali ma 6 hodín, mal som 172 stehov,
dnes ešte vzadu na hlave sú jazvy
[3][0:05]

a malú jazvu okolo ucha, ale testovali ma, a mám perfektný sluch, veľa vlasov, a keď som
vstúpil do Armády Spojených Štátov, tak mi robili mentálny test a povedali že mám tak vysoké IQ, že
si môžem vybrať, kam chcem byť zaradený
Boh ma úplne uzdravil, ale keď som bol malé dieťa, mama ma začala učiť čítať, a to cez Bibliu. V čase
keď som začal chodiť do školy, už som mal Bibliu prečítanú 4-krát. Ako som rástol, tak mi čítala
Bibliu aby som zaspal.
Teraz ja čítam Bibliu ľuďom, aby tiež zaspali. Keď som bol v Armáde, tak Boh začal so mnou jednať,
aby som mu začal slúžiť. Vedel som, že som bol odovzdaný Bohu. Znovuzrodil som sa ako 9-ročný a
čítal som si Biblu sám
[3][0:06]

a začal som ju aj študovať. Počas niekoľkých rokov som zvykol študovať Bibliu. Začal som
hneď ráno po zobudení. Vzal som Bilbiu a konkordanciu. Slová z veršov som si vyhľadával v
konkordancii, a som presne vedel ich význam.
Študoval som 16 až 18 hodín denne. Za posledné roky som strávil nad BS okolo 100tis. hodín. Bol som
hladný po BS. Ale v živote sa mi dialo mnoho iných vecí, a musel som sa rozodnúť čo je dôležité.
[3][0:07]

A pre mňa učenie sa tomu, čo presne BS hovorí, bola priorita č. 1. Bol som už ženatý, a mali
sme prvé dieťa. To dieťa sa narodilo s nádorom. Bol veľký ako moja päsť. Keď sa dievčatko narodilo
tak ho mala na jazyku.
Takže jazyk jej visel von z úst. Bol na ňu strašný pohľad. Tak sme začali vyhľadávať uzdravenie.
Študovali sme všetky materiály, ktoré sme len zohnali. Vedel som, že Boh ma uzdravil ako dieťa.
Vedel som, že uzdravil iných.
Ale nevedel som, ako ho mám presvedčiť na to, aby uzdravil moju dcéru. Tak som začal študovať
všetko, čo som len našiel. Vypočul som si všetky audio-vyučovania o uzdravení. Prečítal všetky knihy
o uzdravení.
[3][0:08]

V dome mám veľkú knižnicu. Sú v nej všetky knihy o uzdravení, ktoré som našiel. A všetky
boli dobré. Do určitého stupňa. Dnes by som si ich už nekúpil. Pretože je v nich len polovičná pravda.
Študovali sme to, lebo sme chceli zistiť
akým spôsobom môžme uzdraviť našu dcéru. Začali sme robiť čo tam bolo napísané a prichádzali aj
výsledky. Nádor sa zmenšoval, ale trvalo to príliš dlho. Keď mala 3 roky, tak nám odišla. Keď
zomrela, tak nie kvôli nádoru
[3][0:09]

ale preto, lebo dostala zápal pľúc. Okamžite som začal obvolávať Božích služobníkov, ktorých
som poznal, ľudí ktorých materiály som študoval. Nepoznal som ich osobne, ale prijímal som ich
učenie. Ale pretože boli tak veľmi

dôležití, tak boli aj veľmi zaneprázdnení. Takže som ich nemohol dostať k telefónu. Snažil som sa
nájsť niekoho, kto vie ako vzkriesiť človeka z mŕtvych. Ale nenašiel som nikoho. Takže sme dcéru
pochovali, a ako som stál pri jej hrobe,
tak som zložil Bohu takýto sľub: "Bože, keď som potreboval niekoho aby mi pomohol, tak tu nebol.
Ale ak ma vyučíš uzdravovaniu, tak ja budem tým človekom pre niekoho iného. A okamžite som začal
študovať uzdravenie ešte viac.
[3][0:10]

Mal som otázky, na ktoré mi nik nedokázal odpovedať. Tak som začal vyhľadávať ľudí, ktorí
mali výsledky pri modlení sa. Ale tí, čo mali najlepšie výsledky, už boli všetci mŕtvi. A potom som
počul o Johnovi Lakeovi.
A zistil som, že aj on je mŕtvy. Ale tento človek mal úžasné výsledky. Tak som sa obrátil na jeho
rodinu. Začali sme spolu komunikovať a zdieľať informácie. Začali mi posielať Lakeove materiály.
Povedali mi mená ľudí, ktorých
vytrénoval. A ja som ich potom kontaktoval. Bolo to asi 100 ľudí. Hovoril som s nimi, pýtal som sa, a
začal som dostávať odpovede. Nakoniec ma zoznámili s jedným človekom v domove dôchodcov.
Tento mal manuál, ktorý JGL
používal pre ľudí, ktorých vyučoval. Napokon som ten manuál získal, a začal som ho študovať. A
okamžite, som zistil, že sa tam píše presný opak všetkého toho, čomu som bol vyučovaný. Pomyslel
som si, tento človek vie o čom píše
[3][0:11]

lebo mal výsledky. Budem to robiť tak ako to robil on. Neboli to veľké zmeny, bolo treba
zmeniť len zopár vecí, prestal som hovoriť Bohu o probléme a začal som hovoríť k tomu problému o
Bohu. Začal som hovoriť k chorobe, k hore,
ktorej som čelil, aby mi odstúpila z cesty. Zmenil som spôsob, akým som sa modlil. A okamžite sa
moje výsledky zlepšili. A potom v mojom dome, po dobu 9 mesiacov, nebol som kazateľom, len
kresťanom, začal som sa
[3][0:12]

modliť za ľudí. A po okolí sa roznieslo, že začínam mať výsledky. A tak ľudia začali
prichádzať do môjho domu a prinášali chorých. Po dobu 9 mesiacov som sa modlil za ľudí len u mňa
doma. Ľudia prichádzali v ktorúkoľvek hodinu.
A počas 9 mesiacov, každý človek, ktorý mi prišiel do domu, bol uzdravený. 100%-ná úspešnosť. Bez
ohľadu na to, v čom bol problém. Nezáležalo na druhu choroby. Ani na tom, ako tú chorobu dostali.
Lebo som si uvedomil,
že všetko sa musí skloniť pred menom Ježiš. Teraz skočím v čase riadny kus dopredu. Pred pár rokmi
sme boli v cirkvi vo Vancouveri. Bola to ruská cirkev, tam je pastor Sergej. Veľká cirkev. Niekoľko
stovák ľudí. Slúžil som tam.
[3][0:13]

A v poslednú noc, bola to sobota, sme zavolali dopredu ľudí, ktorí potrebovali uzdravenie.
Zdalo sa, že celá cirkev išla dopredu. Bolo už veľmi neskoro. Začal som sa modliť, a môj prekladateľ
bol zavolaný preč. Oni nevedeli anglicky
a ja neviem rusky. Vedel som, že nemôžem čakať na tlmočníka. Tak som si len pomyslel: bez ohľadu
na to, čo mi tí ľudia povedia, budem robiť stále to isté. Pri každej chorobe robím stále to isté, tak som
si pomyslel

"nepotrebujem prekladateľa". Skočil som dole z pódia, medzi ľudí, a natiahol som ruky. Nemohol som
im povedať, čo majú robiť, nemohol som sa opýtať čo je s nimi v neporiadku, tak som vystrel ruky a
oni ich vystreli tiež.
[3][0:14]

Vzal som ich za ruky a uvoľnil som do nich život. Povedal som " buď uzdravený v mene
Ježiš". Od hlavy až po päty. Lebo som nevedel aký problém majú, len som nechal nech zo mňa prúdi
Boží život. Potom som toho človeka pustil
a išiel k ďalšiemu. Prešiel som takto celým zástupom. Nepoznal som ani jediný problém za ktorý som
sa modlil. Ale nasledujúce ráno sme išli do cirkvi. Pastor Sergej povolal ľudí, ktorí mali svedectvo to
tom že boli predošlý večer
uzdravení. Vyzeralo to, že dopredu prišla celá cirkev. Tak ich zastavoval slovami "nevolám tých, za
ktorých sa Curry modlil, poďte dopredu len tí, čo ste boli uzdravení", a všetci ľudia prikyvovali. a išli
vpred, všetci išli dopredu
[3][0:15]

V ten deň sa Boh v mojich očiach stal väčším a prišlo toto zjavenie: keď odpoveď je vždy tá
istá, tak na otázke naozaj vôbec nezáleží. Nemusím vedieť aký máte zdravotný problém. Je tu
napísané, že budem klásť ruky na nemocných
a oni sa zotavia. Žena s krvotokom sa dotkla lemu Ježišovho rúcha. JK ani nevedel kto sa ho to dotkol.
Alebo aký je jej problém. Ale vedel, že z neho vyšiel život. Obrátil sa, aby zistil kto to bol. Nemodlil
sa. Dokonca ani nič neprikázal
ani sa jej nemusel dotknúť, ale ona sa dotkla jeho. Strčili sme Boha do príliš malej krabice. Boh je o
toľko väčší, o toľko silnejší, o toľko viac milujúci a pôsobí ďaleko za naše ohraničenia. On uzdravuje
ľudí, ktorých by sme my neuzdravili.
[3][0:16]

Pomáha ľuďom, ktorých by sme sa ani nedotkli. Pretože ich miluje viac, než ich milujeme my.
V ten deň bol Boh pre mňa veľký. Takže som sa naučil, že nemusím klásť ruky na ľudí, nemusím sa
modliť za ľudí.
Nie je to v mojich rukách. Je to v mojej viere, v presvedčení. Hovoril som slová, ktoré prikazovali
celým zástupom ľudí, bez toho, že by som sa ich dotkol. Prikazoval som bolesti, aby odišla, chorobe
aby odišla, aby ľudia boli uzdravení.
Bez toho že by som poznal ich problémy, a Boh ich uzdravil priamo tam, kde boli. Viem že mnohí z
vás prišli, aby som na vás kládol ruky. A budem to robiť, nemám s tým problém. Ale chcem aby ste
pochopili toto:
[3][0:17]

Vy by ste mali byť tými, ktorí začnú klásť ruky. Nie je to o Curry Blakeovi, je to o Ježišovi vo
vás. Základ kresťanstva je, že už nepotrebujeme žiadneho človeka, aby sme cez neho mohli ísť k Bohu,
ale že my sme v priamom spojení s Bohom.
Jeho život, Jeho moc, prúdi priamo z Neho do nás, ak sme kresťania. Keď to pochopíme, tak potom sa
staneme svetlom sveta. Aby svet uvidel Ježiša. Je to o Ježišovi vo vás. Jediný rozdiel medzi vami a
mnou sú skúsenosti.
[3][0:18]

Mám 55 rokov a povedal som svojej žene, keď som mal asi 25 rokov: "nechystám sa v
štyridsiatke skončiť tak, že budem sedieť na verande, v hojdacom kresle, rozmýšľajúc čo by bolo keby
bolo, keby som uveril Biblii, vykročil, skúsil to"

Rozhodol som sa, že budem veriť BS - buď pravdivé je alebo nie je. Ak je pravdou, tak ho budem žiť.
Ak by pravdou nebolo, tak ho odložím preč a pôjdem žiť do sveta. Ale zistil som, za 30 rokov
študovania a tera aj žitia BS,
[3][0:19]

že BS funguje - všade a pre každého. Jeho slovo je pravdivé a dá sa naň spoľahnúť. Potrebujete
skúsenosti, a získate ich tým, že vykročíte. Ale potrebujete odísť z tohto miesta s tým, že nepoviete
"CurryBlake povedal", ale odísť so
slovami "JE NAPÍSANÉ!" - toto je BS - pevné a pravdivé. Nemôžete žiť na základe môjho svedectva,
to vás môže len povzbudiť. Ale čo vás povzbudí ešte oveľa viac, je vaše vlastné svedectvo. Aj vy
musíte byť v stave povedať:
"Bol som tam, urobil tom toto a Boh urobil toto..je to moje svedectvo, nie je to svedectvo iného
človeka, toto som ja videl, držal, je to pravda, bol som tam" - toto musí byť vaše vlastné svedectvo, ale
to budete mať len vtedy
[3][0:20]

keď vykročíte, a necháte sa otestovať, lebo z veľkých skúšok vychádzajú veľké svedectvá.
Veľké svedectvo nezískate tým, že budete sedieť v kresle, želajúc si to. Ale tak, že vykročíte, azda aj
naslepo, ale vo viere, že BS je pravda.
Každé slovo v tejto knihe je pravdivé. Na tomto musíte stáť. Ale musíte sa podrobiť disciplíne, že
vojdete do tejto knihy a budete ju študovať, strávite v nej čas, a nebudete ho míňať tým, že budete
robiť niečo iné.
[3][0:21]

Mk4n JK učil pri mori, cez podobenstvá, rozsievač, kraj cesty - vtáci pozobali, skaly vystrelilo bez koreňa a uschlo, tŕnie - udusilo, dobrá zem - vzisli, vyrástli, vydali úrodu 30-60100násobok, uši na počúvanie
[3][0:22]

potom ho žiadali o vysvetlenie a JK im hovorí: Vám je dané poznať tajomstvo BK ale tým
vonku sa všetko podáva v podobenstvách, ak nerozumiete tomuto podobenstvu tak ako pochopíte
všetky ostatné a ďalej im vysvetľuje
[3][0:23]

semeno je BS, sú 4 druhy ľudí ako 4 druhy pôdy, a iba jeden prináša úrodu, teda len 25% ľudí
uvidí výsledky. To isté semeno je zasiate medzi všetkých ľudí, takže ak semeno BS neprináša ovocie
vo vašom živote, nie je problém v semene
neznamená to, že semeno zlyhalo, a nie je to ani vina rozsievača, je to zlyhanie pôdy. Takže vy sa
musíte rozhodnúť akým druhom pôdy budete. Vo v.15 JK opisuje 4 druhy pôdy:
[3][0:24]

Prvý - kraj cesty - počúvajú a prichádza satan a hneď berie - tí ľudia zisťujú, že sa to nezhoduje
s tým, čo dovtedy počuli, tak to radšej rýchlo odhodia, aj napriek tomu, že to, čo robili predtým,
neprinášalo žiadne výsledky.
Nepriateľ okamžite prichádza a kradne. Obvykle tak, že príde s rovnakým problémom o ktorom hovorí
siate slovo. Nap. ak sa vyučuje o prosperite, zrazu máte plno účtov. Peniaze odchádzajú a nemáte nad
tým kontrolu.
[3][0:25]

Keď sa učí o uzdravení, tak okamžite sa diabol snaží, aby všetci okolo vás boli chorí, aby ste
nerozmýšľali nad uzdravením, ale aby vám ukázal aká je choroba reálna. Takže vždy na vás pošle
protiklad toho čo ste počuli.

A mnohí ľudia sa na tomto potknú. V.16 - druhá sorta pôdy - skalnatá pôda - počúvajú a prijímajú BS s
radosťou, takže s tým súhlasíte: je to dobré slovo, je to pravda, ale nemajú v sebe koreňa - V SEBE nie sú pevne zasadení.
Sú zmietaní sem a tam, a pretože nemajú koreňa v sebe, chvíľu vydržia a potom, len čo príde súženie
alebo prenasledovanie pre Slovo, ľudia okolo vás budú hovoriť: "ty veríš v uzdravenie? ja v to
neverím, poznal som jedného čo v to
[3][0:26]

veril, a zomrel chorý, ty si blázon, že takému niečomu veríš, uzdravenie je vecou minulosti, ak
by to bolo reálne, tak prečo nikoho nevidíme uzdraveného" A kvôli tomuto súženiu a prenasledovaniu
vycúvate z BS a vrátite sa k tomu
aby ste žili ako všetci ostatní. Ale ja nežijem ako všetci ostatní, ja nie som bežný v porovnaní s ľuďmi
v cirkvi. Pre väčšinu ľudí v cirkvi je normálne keď vidia ako ich milovaní zomierajú, je pre nich
normálne byť chorými, pochovávať príbuzných
[3][0:27]

ale ja nie som bežný, nebývam chorý, nepochovávam už svojich príbuzných, stojím na BS,
bojujem s nepriateľom našich duší, rozhodli sme sa stáť na pravde. Nie som bežný, a nikdy ani
nechcem byť bežný. Ja chcem byť biblický.
Chcem žiť podľa BS, nad chorobami. Poviete si: a nepriateľ sa ťa nepokúša napadnúť? - Kedysi to
skúšal oveľa viac než teraz, ale už ho unavilo to, že bol vždy zbitý. Takže už na mňa viac neútočí.
Môže sa pokúsiť zaútočiť na moju
rodinu, ale vie, že aj tam pôjdem po ňom. A tak ide odo mňa ďalej a ďalej, lebo vie, že moja rodina
takisto pozná toto posolstvo a vedia v tom chodiť. Ak majú nejakú potrebu, som tu, aby som im
pomohol, ale ja nechcem byť bežný
[3][0:28]

Chcem byť normálnym kresťanom, takým ako ho opisuje Biblia že má byť, ale nie bežným
cirkevným človekom. Je to správne žiť zdravý. Pre kresťanov je normálne aby žili v zdraví. Potom je
ľahšie pre nás byť svedkami.
Môžem cestovať kamkoľvek do sveta a nemusím rozmýšľať, či mám so sebou vyplnené lekárske
predpisy. Boli ľudia, kt. chceli so mnou cestovať, a tí sa ma pýtali "ja musím brať lieky, zoženiem tam
svoje lieky?" A ja som im odpovedal:
prečo sa radšej neuzdravíš? a potom som im slúžil. A potom mohli cestovať so mnou, bez obáv.
Veľakrát, keď ste chorý, v inej krajine nezoženiete pre seba liek. Tu je pravidlo podľa ktorého žijem.
Čokoľvek vám zabraňuje napĺňať
[3][0:29]

veľké poslanie, tak to nemôže byť od Boha. Ak budete na to potrebovať lieky, alebo nebudete
môcť vôbec cestovať, tak je jasné, že tá choroba nie je od Boha, a ak to nie je od Boha, tak to vyhoďte,
odmietnite, prikážte tomu odísť
Ale vy musíte urobiť rozhodnutie: už mám tej choroby dosť. Choroby a nemoci nebudú mať nijaké
miesto v mojom živote. Vy musíte vidieť choroby a nemoci ako nepriateľa. Nie ako nepriateľa,
ktorému sa musíte vyhnúť,
ale ako nepriateľa, ktorý musí byť zničený, pod vašimi nohami. Lebo vy ste telo Kristovo a vaša noha
je Jeho nohou. Musíte zaujať taký postoj, že čo ak len trochu pripúšťate takú predstavu, že Boh sa vás
cez chorobu snaží niečo

[3][0:30]

naučiť, alebo vás ňou za niečo tresce, že choroby a nemoci sú nejako Božou vôľou, tak musíte
tento názor zahodiť, zničiť. Keď mal Izrael vojsť do zasľúbenej zeme, mal príkaz zničiť každého
nepriateľa, Boh ich mal hnať pred nimi
nesmiete im dovoliť aby zostali, lebo sa vrátia späť a budú vás trápiť. Musíte ich zničiť, úplne. Nech už
máte akúkoľvek pochybnosť, akýkoľvek názor, kt. spôsobuje, že si myslíte, že choroba môže byť
nejakým spôsobom od Boha
[3][0:31]

tak diabol si to bude používať ako trójskeho koňa, aby sa do vás dostal a potom, keď budete
nejakým ľuďom slúžiť, diabol k vám začne hovoriť cez nich, alebo aj cez niekoho iného, a povie vám,
to sa stalo preto, lebo toto a toto
a že musíte vedieť ako to prišlo a prečo to prišlo. Vy to nemusíte vedieť prečo a ako to prišlo, ale
diabol vám bude hovoriť, že vy to potrebujete vedieť. Lebo nie je ani tak dôležité prečo a ako, ale
podstatná je odpoveď.
A tá znie: JK vyhráva, On je vždy víťazom. A vy nikdy nepočítajte s neúspechom. Neexistujú nijaké
výhovorky, jediným zdrojom zlyhania je vaša neviera. Lebo vy sa musíte rozhodnúť, čo je potrebné
urobiť pre to, aby ste mohli veriť.
[3][0:32]

V.17 - nemajú koreň v sebe, sú chvíľkoví, len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre
Slovo, hneď sa pohoršia; a iné, do tŕnia zasiate sú tí, ktorí počúvajú slovo a starosti tohto sveta, klam
bohatstva a iné rozličné žiadosti
udusia Slovo, takže ostáva bez úžitku. Väčšina ľudí, ktorí sa modlia za chorých, keď sa pomodlia a nič
sa nestane, okamžite sa snažia zistiť prečo. A v cirkvi máme množstvo dôvodov prečo sa to nestalo.
[3][0:33]

Možno ten človek má vo svojom živote hriech. Možno nemá dostatoťk viery..mnoho
rozličných dôvodov. Ale hlavný dôvod pre neúspech a zdroj problému je priamo tu: starosti sveta,
klamstvo bohatstva a túžba po iných veciach prevládli nad BS
[3][0:34]

Toto potom zadusí BS a nevidíte žiadne výsledky. Ale ako viem, že to je môj prípad? Odpoveď
je jednoduchá: ako tráviš svoj čas? Premýšľaním o starostiach tohto sveta? Starosti v gr.orig. =
rozptýlenie, odvedenie prozornosti
Svet odvádza tvoju pozornosť, toto zadusí BS. Vždy bude niečo, čo bude chcieť odvádzať vašu
pozornosť. V našom dnešnom svete je toto tak veľa, čo chce odvádzať pozornosť. Ale vy sa musíte
rozhodnúť, či takého odvedenie pozornosti
bude fungovať a j na teba, či sa necháš chytiť svetu: TV programy, hocičo tam vonku, aj také veci,
ktoré sú súčasťou sveta kde žijete. Je v poriadku keď chcete vedieť o veciach okolo seba, ale iné je keď
vás tieto veci chytia.
[3][0:35]

Je jednoduché zistiť to: o čom premýšľaš? Čo máš väčšinu času vo svojej hlave? Je to tvoj
biznis? Nový dom? Nové auto? Osobný rozvoj v živote? Ak je to to o čom rozmýšľaš, k čomu s
priviazal svoje srdce, musíš sa odovzdať BS-u.
BS musí byť na prvom mieste - ak chceš skutočné výsledky. A keď už prídu prvé výsledky, neznamená
to, že tam budú potom vždy. Musíš zostať v BS. Nie je prípustné naučiť sa to a potom od toho odísť.

Starosti sveta, klam bohatstva, túžba po iných veciach sú tu vždy. Ako výjazdy z diaľnice. Idete po
diaľnici a môžete sa rozhodnúť. Každých pár minút. Že odbočíte z diaľnice. Vy sa musíte rozhodnúť.
Nepôjdem týmto výjazdom.
[3][0:36]

Budem si držať svoje priority. Budem zameraný. Zostanem na diaľnici. Pôjdem stále vpred.
Vaše priority sú to, čomu sa oddávate. Nepriateľ sa bude snažiť oklamať vás. Ale vy musíte myslieť
disciplinovane. A keď už budete zameraní,
diabol prestane pracovať na vašej hlave, a začne sa snažiť vás rozptyľovať cez iných ľudí. Veľakrát cez
rodinu, cez to, čo potrebujú a bude sa snažiť dostať vás k tomu, starať sa o tie veci v okolí, namiesto
vášho zamerania.
Takže keď nemôže zasianuť vás, pokúsi sa zasiahnuť vašu rodinu, priateľov, milovaných, aby vás
odviedol z cesty, aby ste začali pochybovať. Použije si dobrých ľudí. Sú ľudia, ktorých vám do cesty
poslal Boh.
[3][0:37]

Lebo chce aby ste im pomohli. Ale sú aj ľudia, ktorých vám pošle do cesty diabol. Ktorí sa
budú snažiť ukradnúť vám váš čas, vašu mentálnu energiu, vašu emocionálnu energiu. Zamotať vás do
svojich problémov.
A vy sa budete snažiť im pomôcť. Všetci asi poznáte takéto typy ľudí. Celý ich život je jedna veľká
dráma. Poviete im čo majú robiť, aby vyriešili svoje problémy, a okamžite prídu s ďalším problémom.
Nikdy sa nenaučia čo majú robiť.
Ale vždy sa vám snažia vziať čas a energiu. Musíte sa naučiť byť ako JK. Dáte zo seba to, čo máte, ale
potom sa musíte naučiť ako sa stiahnuť. Aby ste mohli odísť do ústrania a stráviť tam čas s Bohom.
Aby ste týchto ľudí
[3][0:38]

mohli odovzdať Bohu a nezamotali sa do ich životov. S týmto je spojený ešte jeden problém.
Sú ľudia, ktorí prídu a bude to vyzerať tak, že sa pokúšajú pomôcť iným ľuďom ale skončí to tak, že
vám zas budú rozprávať o problémoch
iných ľudí. A onedlho ste zapletení do klebiet. A vtedy si zrazu uvedomíte: ako som sa mohol dosať až
sem. Musíte vedieť ako zastaviť tieto veci. Jedno z najväčších nebezpečenstiev, ktorým čelí
kresťanstvo je to, že ľudia
[3][0:39]

využívajú slušnosť a zdvorilosť aby sa pokúsili chytiť vás. Zvykli sme si byť veľmi zdvorilí, a
voči ľuďom sa správame vždy veľmi slušne a pritom im takto dovoľujeme aby nám hádzali smeti a
hnusné odpadky do našich uší
A my im to dovolíme. Lebo nechceme byť drzí. Ale ak chcete byť disciplinovaní, kráčať v moci,
musíte sa naučiť ako zastaviť ľudí. Uprostred vety. A jednoducho im povedať, týmto smerom
nepôjdeme. V čom je problém? Tu je odpoveď!
Žiadne ale. Už sa o tom nebudeme baviť. Pozrieme sa do BS. Toto o tom hovorí BS. Oni povedia: áno,
ale vieš ako to je... A vy musíte odpovedať: nie je nijaké viešakotoje! Musíte sa naučiť byť silnými.
[3][0:40]

Keď som bol v blízkosti ľudí, ktorých mocne používal Boh, tak sa mi nikdy nestalo, že by boli
tak zdvorilí, takí slušní, ktorí by dovolili, aby sa všetko okolo nich dialo len tak samo. Stretol som sa s
Božími mužmi, ktorí ma učili ako sa

správať. Keď sa s nimi ľudia rozprávali a potom začali hovoriť o veciach, ktoré vôbec neboli dôležité,
tí ľudia sa postavili a odišli. Začali robiť radšej niečo dôležitejšie. Zobrali si knihu a začali ju čítať,
alebo radšej išli na miesto, kde sa
budú môcť sami modliť. Vy sa musíte rozhodnúť, čo je najdôležitejšie. Budete počúvať to čo vám
rozprávajú ľudia, alebo radšej strávite čas s Bohom a budete s Ním hovoriť o BS. Mňa trénoval
Dr.LesterSumrall. On bol v tomto pre mňa
[3][0:41]

najlepším príkladom. Vedeli ste že s ním sa nemáte rozprávať o veciach, ktoré nie sú dôležité.
Rozprávali ste sa s ním osobne zoči voči a v okamihu keď ste prestali rozprávať niečo naozaj dôležité
hneď na to ako ste začali hovoriť
o veciach, ktoré neboli naozaj dôležité, pozrel na vás a povedal: no dobre.. a odišiel. Mohli ste byť
uprostred vety a on odišiel. Toto bol jeho spôsob ako vám ukázať, že to čo rozprávate nie je dôležité.
Ale vy si poviete: čo ak toto bolo
dôležité pre mňa? Toto bol jeho spôsob ako vám povedať, že ani pre vás by to nemalo byť dôležité.
Musíte byť zameraní. Keď sa naučíte otočiť sa a odísť od ľudí, je to ako zavretie dverí. Jedna lekcia a
naučia sa to. Nemrhaj môj čas!
[3][0:42]

Ak mrháš mojim časom, niekto tam vonku zomiera, za koho by som sa mal modliť. Namiesto
počúvania tvojich drám. Tvoje drámy zajtra už nebudú pravdou, ale ten človek zajtra už možno bude
mŕtvy. My nie sme povolaní na to, aby
sme žili bežný život. Ako kresťania sme povolaní zameriavať sa na to, čo je dôležité. Dr.Sumrall mi
vravieval: si len tak veľký, ako veľký bol posledný problém, ktorý si premohol. Povedal mi: pokiaľ ťa
nejaký problém zastaví, tak potom
si len o trochu menší ako ten problém. A vravieval mi, že je dôležité si pamätať, že Boh nikdy nie je
menší než problém. Ale keď dovolíte problému, aby vás zastavil, a vy zastupujete Boha na zemi, tak
potom dovolíte tomu problému, aby bol
[3][0:43]

bol väčší než Boh. Neutekajte pred ním a nedovoľte aby vás tĺkol. Vy tĺčte ten problém,
premôžte ho a takto ukážete diablovi a ľuďom, ako veľký je Boh. A odmietnite prijať nie ako
odpoveď. Všetky zasľúbenia Božie sú v Kristovi sú áno+amen!
nie je tam miesto pre nie / nie čakaj. Ale: ÁNO. Božia odpoveď je áno a amen. Všetko ostatné čo
počujete, prináša diabol. Ak on hovorí počkaj, ty povedz nie - teraz! Prikáž tomu odísť teraz. Nehovor
k hore: odíď kam len chceš.
[3][0:44]

Ak poviete toto, nikdy nebude chcieť odísť, povedzte hore toto: zdvihni sa, zmizni mi z cesty,
choď a skoč do jazera a takto sa to stane. Nemienim tým "možno", myslím tým "teraz". Musíte sa
naučiť hovoriť k svojim horám.
K Ježišovi prišla žena, ktorá bola Sýrofeníčanka=Kanaánka. Jej dcéra mala démona. Nebola to
Izraelitka, nebola v zmluve s Bohom. Ale prišla k JK a povedala: Majster, moja dcéra má démona. A
JK jej povedal: nie je v poriadku
[3][0:45]

dať psom chlieb, ktorý patrí deťom. Toto neznie príliš milo. Toto nie je zdvorilé, ale JK musel
priniesť Evanjelium najprv Židom. Nemal s ním ísť k pohanom. Tá žena to uznala: nepatrí sa dať psom
chlieb, čo patrí deťom, ale aj psi

jedávajú omrvinky zo stola svojich pánov. Toto je jemný spôsob ako povedať: počujem Ježiš čo mi
hovoríš, ale ja neodídem, kým moja dcéra nebude uzdravená. My by sme si pomysleli, že toto bolo
drzé, veď JK povedal "nie" - ale tá
žena povedala "toto nie je dosť dobré, ja nepríjmem nie ako odpoveď, dostanem od Teba tie omrvinky,
moja dcéra bude uzdravená a neodídem dovtedy, kým sa to nestane"
[3][0:46]

Vás by napadlo, že JK by sa na to asi nahneval, ale On sa nenahneval, lež povedal: žena, toto je
veľká viera. Takže čo je veľká viera? Chcete veľkú vieru? Je to prosté: jednoducho neprijmite nie ako
odpoveď.
Lebo teraz už chápete, že Boh nemôže povedať nie na uzdravenie. Budeme o tomto ešte hovoriť
neskôr. Ak bolo uzdravenie obsiahnuté v Ježišovej obeti, tak Boh nechce a ani nemôže povedať nie,
lebo je to zasľúbenie, a všetky
zasľúbenia Božie sú v Kristovi áno a amen. Boh nehovorí nie. Takže ak počujete "nie", tak pochopte,
že je to od diabla. Neprijímajte "nie" ako odpoveď. Musíte už byť znechutení chorým stavom a nebrať
"nie" ako odpoveď.
[3][0:47]

S.Wigglesworth povedal: musíte jednať s diablom a nemocami ako by ste jednali so psom.
Poviete psovi s milým prívetivým postojom a hlasom "choď domov" - a nebude vás počúvať - bude
tam ďalej sedieť a vrtieť chvostom.
Nemôžte to takýmto priateľským spôsobom prosit "choď preč..", nebude vás počúvať. Musíte sa
rozhodnúť, musí vás to začať štvať. Musíte dupnúť nohou a zaháňajúco skričať "CHOĎ!!!" - a vtedy
utečie. Takto musite jednať s diablom.
Žiadne také, že "rakovina, prosím ťa, choď, prosím ťa, odíď.." Bude sa len pozerať na teba... Takisto
nehovorte k diablovi "démon, prosím ťa, odíď, prosím ťa choď preč, netráp toho človeka viac", pozrie
sa na teba a povie: nie, nejdem preč..
[3][0:48]

Musíte sa pozrieť na toho démona, na tú chorobu, a musíte ich presvedčíť, že nemá nijakú inú
možnosť, len odísť. Policajt nehľadí na zločinca a nevraví mu "prepáčte mi pán zlodej, prosím vás,
odišli by ste z tohto domu, prepáčte,
mohli by ste odložiť tie peniaze späť a odísť?" - policajt sa nespráva takto, ale nastoľuje, presadzuje
vôľu vlády, chytí toho zločinca a eskortuje ho preč, zavrie ho do väzenia a jedná s ním ako s človekom,
ktorý porušil zákon.
[3][0:49]

Nepýta sa zločinca, či s tým súhlasí alebo nie, on vyžaduje a násilne presadzuje poslušnosť. Vy
ste Boží policajti, ochrancovia zákona. Diabol a jeho choroby to sú zločinci. Oni nevykonávajú Božiu
vôľu, oni ju porušujú. Vaša úloha je
násilím presadiť Božiu vôľu. Zatknúť ich a zastaviť aktivity diabla, chorôb a nemocí. A vyhodiť ich
von. Nie je tam napísané, že ich dostaneme von poradenstvom. Ale že ich budeme vyháňať. Znamená
to vyhodiť ich silou. Nerobí sa to tak, že
sa pozriete a poviete "ó prosím ťa, choď.." ale budeš hovoriť k tomu démonovi, k tej chorobe, a povieš
mu "CHOĎ!!!" Nemôže to povedať takto prosíkavo "choď, choď preč.." - vy by ste poslúchali keby
vám niekto takto prikazoval? Ja nie!

[3][0:50]

A ani diabol nebude poslúchať! Musíte prikazovať s autoritou. Prikazujúcim hlasom. Byť si istí
tým čo hovoríte. Ak vy sami nie ste presvedčení, tak určite nepresvedčíte diabla. Ak vy nie ste
presvedčení že musí odísť, tak ani diabla nepresvedčíte,
že musí odísť. Tomu ma učil Dr.Sumrall, musíte hovoriť s autoritou. Možno neviete kým ste, ale keď
objavíte kým ste, začnete hovoriť s autoritou. O Ježišovi povedali: tento muž nehovorí ako naši
náboženskí vodcovia, nerozpráva ako fariz. a zák.
ale hovorí ako ten, ktorý má autoritu. Kde sme toto stratili? Začali sme rozprávať ako politici. Chceme
aby všetci boli spokojní. Nechceme nikoho nahnevať. Ale vy musíte hovoriť s autoritou. A keď
začnete hovoriť s autoritou, tak prvá skupina,
[3][0:51]

ktorú nahneváte, sú démoni. A zvyčajne to spozorujete tak, že prví sa naštvú, budú náboženskí
ľudia = ktorí majú náboženských démonov. Pretože náboženstvo chce všetko tak kľudné, pokojné, ale
JK hovoril s autoritou. Len dvom ľuďom
povedal, že majú veľkú vieru. Jedna bola tá Sýrofeníčanka a druhý bol Rímsky stotník. Len títo dvaja!
A predsa, ani jeden z nich nebol v zmluve s Bohom. Riman nemal žiadnu zmluvu s Bohom, ani tá
Sýrofeníčanka. A aj tak sú to jediní dvaja
[3][0:52]

o ktorých JK povedal, že majú veľkú vieru. Jediní dvaja ľudia o ktorých JK takto hovoril, boli
nenáboženskí ľudia. Títo sú jediní, o ktorých povedal, že majú veľkú vieru. Rímsky stotník nám ukázal
ďalšie tajomstvo veľkej viery. Povedal Ježišovi
"ak by si len prehovoril, ak by si len vydal príkaz, môj sluha bude uzdravený, pretože horúčka, ktorú
má, poslúchne tvoj príkaz, lebo aj ja som človek pod autoritou a mám autoritu - keď poviem tomuto
človeku choď, tak pôjde, ak poviem tamtomu
prídi, tak príde. Rozprávam s autoritou, rozumiem autorite, keď prehovorím, tak sa veci stanú. A vidím
v tebe, že aj ty máš autoritu, a ak prehovoríš, tvoje príkazy budú poslúchnuté. A tá horúčka odíde."
[3][0:53]

Ježiš sa otočil, ku všetkým svojim následovníkom - dobrým, nábožným ľuďom, a povedal:
"nenašiel som takýto druh viery vo vás, a tento človek pritom nie je nábožný, nemá zmluvu s Bohom,
ale ja som našiel väčšiu vieru v ňom, než vo vás.
A vy máte zmluvu s Bohom." Predstavte si to. Stotník nehovoril nič o viere, nepovedal "mám vieru,
verím Bohu, verím že ak povieš tak sa stane" nikdy nespomenul vieru, spomenul autoritu, a JK
povedal, že ak pochopíte autoritu, tak pochpíte vieru
lebo viera je chodenie v autorite. Chcete veľkú vieru? - Tak choďte v autorite. Prikazujte, vediac koho
zastupujete a predstavujete. A stane sa. Musíte toto pochopiť. Cirkev to stratila, zabudla že sme vo
vojne medzi Kráľovstvom Božím a diablovým.
[3][0:54]

Ale Boh vyhral túto vojnu. Len sú ešte bitky, ktoré musia byť vybojované. Nepriateľ bol
porazený, nemá žiadne právo, aby spôsoboval, že ľudia budú chorí. Nikdy také právo nemal. Choroba
je kliatba. Je zlá. Nie je dobrá. Nie je to Božia vôľa.
A nikdy nie je dobré, keď robíš zlo. Diabol nikdy nie je v práve, keď spôsobuje aby ľudia ochoreli.
Nikdy! Nikdy nemal takéto právo. Ale my sme boli presvedčení, že ak urobím toto, diabol má právo
urobiť toto. Nikdy to takto nebola pravda.

[3][0:55]

Diabol je zlodej. Pokoj a kľud v mene Ježiš. Nezabudnite, diabol bude chcieť rozptýliť vašu
pozornosť. Autorita je to, čo je považované za vieru. Ak chcete rozumieť viere, musíte rozumieť
autorite. Počúvajte, viera nikdy nežobre. Viera prikazuje.
Policajt nežobre, má autoritu, prikazuje a vy ho poslúchnete. Keď kráčate v autorite, prikazujete a
diabol poslúcha. Toto je viera. Keď Božie dieťa hovorí, nebesia počúvajú. A súhlasia. Keď Božie dieťa
hovorí, peklo počúva a poslúcha.
[3][0:56]

Vy ste Božie deti. Ste Božími synmi alebo dcérami. Ste diablovými pánmi a služobníkmi ľudí.
Sme synovia Boží, služobníci ľudí, a vládneme nad diablovými skutkami. Toto je vaše dedičstvo, toto
je to, kým ste. Rozmýšľajte nad tým do ďalšej lekcie.
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[4][0:01]

Sú 2 dôležité otázky: Je uzdravenie Božou vôľou? Prikázal Boh veriacim aby uzdravovali
chorých? To je všetko, takže príkaz máte, môžte ísť. Teraz záleží už len na tom, aby ste ničomu
delovolili aby vás zastavilo. Musíte sa rozhodnúť, že toto je príkaz.
A že ho budete plniť za každú cenu. Nekladiem ruky na chorých pre to, že vidím, že to prináša
výsledky. Robím to preto, lebo mi to je ako veriacemu prikázané. Môžem to robiť dobre, a môžem to
robiť aj zle. Ak budem postupovať podľa ľudských
[4][0:02]

učení, tak to nebudem robiť dobre. Ak to budem robiť podľa Biblie, tak to potom bude dobre.
Čím bližšie sa dostaneme k štandardu Biblie, tým lepšie to funguje. Okolo tohto bolo povedaného už
tak veľa. Je v tom tak veľa rôznych predstáv,
že môžete ostať zmätený celý zvyšok svojho života. Ak sa dáte vykývať každým vetrom nového
učenia aké sa vám dostane do uší. Ale len čo uvidíte pravdu a uveríte jej, potom sa to stane tak
jednoduché, a budete sa čudovať, na čo ma vlastne
ľudia potrebujú. Čítam Bibliu, vidím čo hovorí, a vidím aké je to tam všetko jednoduché. Niekedy
žasnem prečo ma ľudia volajú, aby som im rozprával čo je tam napísané. Som tu, aby som vám
povedal, že to, čo čítate v Biblii, je pravda.
[4][0:03]

To funguje. Všetko čo treba urobiť, je odstrániť ľudské náboženské tradície. A kvôli tomuto
som sem prišiel. Aby som tie učenia identifikoval, a aby som ich odstránil. Zistil som, že problém nie
je v tom, čo dostatočne neviete, ale problém je v tom,
že viete príliš veľa. Ale nesprávnych vecí. A tie musíme odstrániť. Roky som strávil štúdiom
uzdravovania, a potom som našiel pravdu. Potom som strávil roky tým, aby som odstránil všetko to zlé
a nesprávne, čo som sa naučil, a vrátil sa späť
[4][0:04]

k jednoduchosti pravdy. Boh si používa prostredie, z ktorého ľudia prišli. Keď k nim hovorí,
tak používa ilustrácie z prostredia, v ktorom žijú, aby mu dobre rozumeli. Keď JK vyučoval rybárov,
tak hovoril o rybačke. Hovoril, BK je ako obrovská sieť.
Keď učil farmárov, hovoril: BK je ako farmár keď seje semeno. Keď učil pastierov, tak hovoril že
dobrý pastier opustí stádo, aby našiel stratenú ovcu. Takže Boh používa prostredie, v ktorom ľudia
žijú, aby im vysvetlil Evanjelium. Ja pochádzam z

prostredia armády a bojových umení. A preto mňa Boh učí cez takéto veci. Sú to také časti Evanjelia,
na ktoré cirkev zabudla. Najväčší kompliment, ktorý Boh človeku povedal bolo vojakovi: pretože
rozumie autorite, tak rozumie viere a má veľkú
[4][0:05]

vieru. Takže budem používať príklady z mojej minulosti a dúfam, že vám pomôžu. Keď som
začal bojové umenia študovať a trénovať, najprv som pozoroval ľudí čo to praktizovali. Videl som, že
jeden udiera do druhého alebo kope. Nevedl som
rozoznať aký druh úderu alebo kopu to bol. Bolo to pre mňa iba udieranie. A potom som to začal
študovať. A naučil som sa rozdiely medzi priamym úderom, hákom, spodným úderom, úderom
prstami, úderom dlaňou. A učil som sa špecifiká.
[4][0:06]

Učil som sa predný kop, bočný, zadný. Takže keď som potom pozoroval ako tí ľudia trénovali,
už to pre mňa nebolo len to, že sa nejako kopú či udierajú. Poznal som každý kop a úder a vedel som
ho popísať. A v tom som už bol odborník.
Čím viac som sa učil, a čím viac som vedel, tým viac možností a volieb som mal pred sebou. Keď som
sa učil ako sa brániť pred úderom, tak ma učili: môžeš to urobiť takto, takto, alebo sa môžeš ochrániť
takto. Čím viac volieb som mal, tým
[4][0:07]

dlhšie mi trvalo, aby som sa rozhodol, ktorú obranu si mám vybrať. Takže čím viac viete, tým
pomalšie to viete používať. Takže som musel tie techniky trénovať znova a znova, a potom nájsť tú
jednu, ktorá pre mňa fungovala najlepšie.
A potom som tú jednu musel vydrieť tisíce krát. Prvých sto krát len viete že to existuje. Ale neovládate
ju dobre, ak ste ju nepoužili aspoň desať tisíc krát. Takže kľúčom efektívnosti bolo nájsť to, čo funguje
a potom to trénovať a dostať do krvi.
[4][0:08]

Takže keď vás potom niekto napadne, nemusíte už rozmýšľať, automaticky budete správne
reagovať. Bol to proces, cez ktorý ste museli prejsť. Zo začiatku neviete nič, potom už viete dosť na to,
aby vás to spomalilo, lebo musíte rozhodovať
čo a kedy použiť. A ak budete pokračovať v tomto tréningu, napokon vyjdete z tohto druhého štádia, a
prejdete do tretieho štádia. Tam už nerozmýšľate, ktorý druh kopu alebo úderu použijete. Automaticky
budete robiť správnu vec. Lebo to už
nie je niečo, nad čím rozmýšľate, len jednoducho správne reagujete a je to pre vás prirodzené. Vediac
toto som si všimol, že rovnako to platí aj v kresťanstve. Ľudia nevedia nič o uzdravení, ale počuli, že
JK to robil, a tak si myslia, že takto by
[4][0:09]

to malo byť. A potom prídete do cirkvi, a tam vás naučia všetky dôvody, prečo Boh nechce
uzdravovať. Potom sa začnete učiť všetky veci, ktoré vás spomalia a zabrzdia. A potom počujete
pravdu. A zistíte, čo je naozaj skutočné. Potom sa
sústredíte, aby ste tréningom túto pravdu dostali do krvi. Potom prejdete z 2.stupňa na 3. keď sa táto
pravda stane súčasťou vašej osobnosti. A potom rozdávate okolo seba uzdravenie. Viete veľa, ale teraz
vás to poznanie nebrzdí, nespomaľuje.
[4][0:10]

Lebo si uvedomujete, že je to jednoduché. Vrátili ste sa späť k originálnej čistote,
jednoduchosti. Prvý stupeň: ste jednoducho veriaci. Druhý: začnete byť teológom. Tretí: ste naozaj
kresťanom. A toto je proces. Moja úloha: rýchlo vás previesť

cez 2. stupeň, aby vás vaše doktríny už nezdržiavali v tom, aby ste milovali Boha a ľudí okolo vás. JK
nemal nijaký problém s teológmi. Ale mal problém s takými teológmi, ktorí dovolili aby ich teológia
oddelila od potrieb ľudí. My ako kresťania
[4][0:11]

máme byť známi tým, ako pomáhame iným ľuďom. Nie aby sme boli známi svojimi
vedomosťami. Musíme sa navrátiť k tejto originálnej čistote. V tomto proces návratu k originálu
budeme hovoriť o zopár veciach. Väčšina ľudí bola vyučená
veciam, ktoré im zabraňujú veriť pravde. JK povedal: ak budete veriť s celým sdrcom, ak nebudete
pochybovať. Takže by sme mali veriť a nepochybovať. Vieme že je správne veriť, a že je zlé
pochybovať. Tak sa pozrieme na vieru a na pochyby.
[4][0:12]

Mt17 toto popisuje podrobne: v.14 prišli k zástupu, jeden padol na kolená a povedal: zmiluj sa
nad mojim synom námesačným, priviedol k učeníkom a nemohli ho uzdraviť. JK odpovedal: neveriace
a prevrátené pokolenie, dokedy budem s vami
dokedy vás budem trpieť, prineste ho sem. JK pohrozil démonovi a ten vyšiel z neho. Chlapec ozdravel
v tú hodinu. Učeníci sa spýtali JK prečo ho nemohli vyhnať oni. On odpovedal priamo a
jednoducho:kvôli vašej neviere. Keby ste mali
vieru akko hroč.zrnko a povedali by ste vrchu "prejdi odtiaľto tam" tak prejde, nič vám nebude
nemožné. Toto je opis tej udalosti. Pozrime sa na niektoré detaily. Ježišovi čeníci sú pokope ale bez
Ježiša. Rozprávajú sa medzi sebou,
[4][0:13]

prichádza muž a privádza svojho námesačného syna, oni sa pokúšajú vyhnať démona, ale
nepodarilo sa im to. Potom k skupine prichádza Ježiš, muž sa obracia k Nemu, a začne sa s ním
rozprávať. Muž hovorí: Pane, zmiluj sa nado mnou
a uzdrav mi syna. Priviedol som ho k tvojim učeníkom ale oni nemohli vyhnať toho démona. Ak by sa
toto stalo tu, predstavte si, že by sem niekto priviedol posadnutého človeka. Ľudia by sa snažili vyhnať
toho démona, ale nič by sa nestalo.
[4][0:14]

Väčšina ľudí v dnešnej cirkvi by začala hovoriť: to určite nebola Božia vôľa, toto určite nebol
Boží čas na to, možno je to následok hriechu jeho otca, možno že Boh sa snaží toho chlapca takto
niečo naučiť. Boli by tu povedané všetky tieto veci.
Pretože tí ľudia, čo vyháňali toho démona, boli neúspešní. Ale pozrime sa na ten príbeh očami Ježiša.
Muž porozprával Ježišovi príbeh svojho syna, ako ho zobral k Jeho učeníkom. Ježiš im nepovedal:
samozrejme že ste ho nemohli vyhnať,
lebo ste nemali dosť moci, nepovedal: to nebola Božia vôľa, aby ste ho vy vyhnali, ale Božia vôľa bola
aby som ho ja vyhnal, preto priveďte toho chlapca ku mne, nestalo sa ani to, že by Ježiš pozrel na
svojich učeníkov a povedal: chlapci,
[4][0:15]

neveadíže sa to nepodarilo, hlavne že ste to skúsili. Nepovedal nič z tohoto. Keď počul, že
učeníci boli neúspešní, tak prvá vec čo im povedal, bolo: vy neverné a skazené pokolenie, ktoré nevie
veriť, nemá žiadnu veru. Prevrátené, zvrhlé.
Tento výraz znamená prekrútiť niečo na svoju osobnú výhodu. Čo učeníci prekrúcali? Nie je to tu
napísané, ale možno hovorili niečo takého: možno že to nie je Božia vôľa aby si bol uzdravený, možno
že Boh má stanovený čas pre tvoje uzdr.

Nedozvieme sa čo povedali, ale niečo prekrúcali. A tu môžme vidieť spôsob ako odhaliť ľudské
tradície. Tie vždy zhodia vinu za zlyhanie, za neúspech na Boha: nie je to Jeho vôľa, nie je to Jeho čas,
alebo na chorého človeka: určite je v jeho
[4][0:16]

živote hriech, určite sa udialo niečo v rodinnej histórii. Ľudské tradície vždy zhodia vinu na
Boha alebo na človeka, ktorý je chorý, ale nikdy nie na toho, ktorý sa modlí a ktorý by mal oslobodiť
toho človeka. Pozrite čo Ježiš povedal svojim
vlastným učeníkom. Spýtali sa: prečo sme to my nemohli urobiť. Odpovedal: kvôli vašej neviere,
povedal im že príčinou neúspechu boli oni, oni za to mohli, nebola to vina Boha, nebola to chyba toho
chlapca, ani to nebola chyba jeho otca.
[4][0:17]

Bolo to zapríčinené nevierou učeníkov. Vieme, že uzdravenie bolo Božou vôľou, lebo JK
nakoniec chlapca oslobodil. Vieme, že Božie načasovanie bolo práve vtedy. Lebo JK uzdravil práve
vtedy. Takže neúspech učeníkov neurčil to aká bola
Božia vôľa. Takto sa na to dívame my dnes. My sme sa pokúsili, nefungovalo to, tak určite to nie je
Božia vôľa. Nikdy sa nepozeráme na seba a nepovieme: je to kvôli našej neviere. O chvíľu budeme
hovoriť o pochybách a neviere.
Keď sa znovuzrodíte, tak vierou. Všetky fakty svedčia proti vám. A predsa ste sa rozhodli veriť
pravde. V okamihu, keď ste v to uverili, tak ste sa znovuzrodili, takže si môžete zvoliť, či budete veriť.
[4][0:18]

Možete si zvoliť to, že nebudete súhlasiť s faktami, a uveríte Slovu Božiemu nadovšetko iné.
To isté platí ohľadom uzdravenia a čohokoľvek čo má do činenia s Bibliou. Ježiš povedal, že mali
nevieru. Ale oni už predtým vyhnali démonov.
Je to v Mt9 a Mt10. Takže oni už mali takúto skúsenosť za sebou. Ježiš ich tam vyslal a poveril ich aby
to robili. Uzdravovali chorých, videli ako Boh robí úžasné veci. Ale teraz boli v neviere. Takže to, že
ste niekedy niečo videli a verili tomu,
neznamená, že to bude takto vždy automaticky. Vaša viera môže ísť dozadu. Môže sa zmenšovať.
Neviera neznamená, že neveríte. Neviera znamená veriť nesprávnym veciam. Toto je dôvod, prečo
chlapcov otec napokon povedal: Pane, verím.
[4][0:19]

Pomôž mojej neviere. Takže na jednu stranu veril, ale na druhú stranu veril niečomu inému.
Tieto dve sily sa navzájom neutralizovali. A keď sa navzájom vyrušili, tak neviera napokon vyhrala. A
veci zostali rovnaké. Mk11:20n vtedy už JK prehovoril
k figovníku, poveal nech z neho už nikto neje ovocie, otočil sa, išiel do mesta, do chrámu, prevrátil
stoly zmenárom, vyšiel z mesta, strávil tam noc a toto sa ide udiať nasledujúce ráno. Išli popri tomu
figovníku, videli že vyschol odkoreňa.
[4][0:20]

Takže trvalo zopár hodín, kým ten strom naozaj vyzeral mŕtvy. Keď JK prehovoril, zastavil
život v tom strome. Ale život je v koreňoch. Zastavenie života v tom strome už začalo. Ale trvalo tak
dlho kým ten život zo stromu úplne vyprchal.
Ak by si sťal strom, tak zopár dní bude vyzerať ešte živo. Prvé začnú hynúť listy. Pretože z nich začne
odchádzať život. Keď hovoríte k chorobe/nemoci, tak nehovoríte k tomu, čo vidíte na povrchu, ale k
jadru tej choroby. Keď prikážete
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rakovine, aby zomrela, aby odišla z človeka, tak život tej rakoviny sa zastaví. Niekedy to trvá
určitú chvíľu kým ten život z nej úplne vyschne. To, ako dlho to trvá, je veľmi premenlivé. Niekedy
ten nádor odpadne skôr než sa človek dostane
ku svojmu miestu v lavici. Obzvlášť ak je to niečo na povrchu. Niekedy to môže trvať zopár hodín
alebo aj zopár dní. Ale človek, ktorý verí, ktorý sa modlí za to uzdravenie, musí vedieť, že zastavil
život v tej veci. Nemôže hľadieť na to a povedať:
[4][0:22]

nevyzerá to, že by sa niečo stalo, rozmýšľam, či mám dosť viery na takúto vec. V tom okamihu
takíto ľudia začali váhať. Stiahli svoju vieru späť, a pretože majú rozpoltenú myseľ, nedostanú to, čo
povedali. Ale na druhej strane, ak poznáte BS,
tak vieš, že keď hovoríš, tak si zabil život v tej veci. A bez ohľadu na to, čo ktokoľvek okolo teba
povie alebo čo si myslí, uchopil si túto záležitosť svojou vierou, spojil si svoju vieru s touto situáciou,
a nestiahneš svoju vieru späť až kým neuvidíš
[4][0:23]

želaný výsledok. Pevne si držíš svoju vieru, tak nad tou vecou už nemusíš ani rozmýšľať. Je to
ako kdeď máš rybu na háčiku. Je to len vec času, kedy ju nakoniec vytiahneš. Niekedy tú rybu uvoľníš,
aby plávala hore-dole, a tak si vybila energiu
a už viac nebojovala s tebou. Od okamihu keď ste položili ruky až do momentu kým neuvidíte toho
človeka uzdraveného, toto je pre teba čas, aby si vzdával Bohu slávu tým, že chodíš vo viere. Toto je
časové obdobie keď zistíš, kto s tebou stojí
vo viere. Lebo väčšina ľudí chodí tým, čo vidí. A neuvedomujú si, že uzdravenie je proces, ktorý
prebieha vo vnútri, namiesto toho hľadia na to, čo sa deje vonku. Zvyčajne hovoria - veď ten človek
vyzerá ešte horšie, bolesť ešte narástla. Je úplne
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jasné, že to nefunguje. Toto je čas kedy vy musíte ostať pevní, a povedať: keď títo ľudia budú
uzdravení, všetci budeme vedieť, že to nebolo tvojou vierou, ale bolo to mojou vierou. Pretože ty
pochybuješ. Toto je šanca pre teba aby si ukázal Bohu
že mu dôveruješ, a namiesto toho mu ukazuješ svoje pochybnosti. Takže najlepšie čo môžeš urobiť, je
zavrieť ústa. Ja som už musel takéto niečo ľuďom povedať. S.Wigl. raz povedal jednému človeku.
Modlil sa za určitého človeka a tomu bolo
ešte horšie, vyzeralo že zomiera. Udrel toho človeka a ošetrujúci lekár mu povedal: vy ste ho zabili.
S.W. sa pozrel na toho človeka a povedal: zavri ústa, ja viem čo mám robiť. Otočil sa a odišiel. Modlil
sa za iných ľudí a za pár minút ten človek
[4][0:25]

ktorý bol na nosidlách, vstal, vyskočil, nádor bol preč, a bežal za S.W. oslavujúc Boha. Teraz
sa lekár cítil ako hlupák. Pochybnosti vždy spôsobia, že sa budete cítiť ako hlupák. Viera sa spôsobí,
že sa budete cítiť ako šampión. Buďte víťazmi
nebuďte hlupákmi. Ak neviete, radšej zavrite ústa. Nikto nebude vedieť, že vy neviete. Ale ak viete,
hovorte, a hovorte ako šampión, ako víťaz. Pretože vďaka Bohu, ktorý vždy, vždy nám dáva
triumfovať v Kristovi. Nikdy neprehráte, len ak sa vzdáte.
[4][0:26]

Pamätám si, ako som sa prvý raz modlil za smrteľne chorého človeka. Išiel som do nemocnice,
urobil som všetko, čo som vedel, išiel som domov, chodil som dokola a modlil som sa. Keď som
prišiel domov, tak zazvonil telefón. Povedali mi, že

ten človek zomrel. Bol som z toho zdrvený. Chcel som sa vzdať. Na dlhý čas som prestal s modlitbami
za uzdravenie. Až napokon mi zavolali niektorí ľudia a chceli aby som sa za nich pomodlil. Súhlasil
som s tým, a keď som tam bol, opisoval
som im tú situáciu. A vtedy Boh ku mne prehovoril. Nevedel som v tom čase čo mám robiť. Ale Boh
mi povedal, čo mám robiť: Keď sa modlíš za človeka a on zomrie, to nie je čas skončiť, to je čas na
prehodenie rýchlosti. Skonči s modlitbami
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za uzdravenie, a preraď na to, aby si sa modlil za vzkriesenie z mŕtvych. Vždy zostaneme
šokovaní keď ľudia zomrú, a máme chuť skončiť. Teraz príde hlboké zjavenie: keby nikto nezomrel,
tak by ste nemohli kriesiť mŕtvych. Takže nebuďte
šokovaní, choďte za tým, aby ste priniesli Bohu ešte väčšiu slávu. Pretláčajte sa vpred a choďte za tým,
aby bol ten človek vzkriesený z mŕtvych. Všetko sa deje Božou mocou. Pre Boha nie je vzkriesenie
ťažšie ako uzdravenie z bolesti hlavy.
[4][0:28]

Je to väčšie len v našich očiach. Prestaň hľadieť svojimi očami, začni hľadieť očami Božími.
Pozeraj sa na to zo správnej perspektívy a napokon ži to, o čom hovoríš, že veríš. Spievame piesne o
tom ako nič nie je pre Boha príliš ťažké, ale potom
čelíme nejakej situácii a myslíme si: ach, toto bude pre Boha istotne veľmi ťažké. Je čas na to, aby sme
mali tvrdohlavú, bezohľadnú vieru. Ak nebudeš niečo robiť inak ako si to robil predtým, tak nemôžeš
získať iné výsledky ako si získal predtým.
Nič sa nezmení, pokým sa ty nezmeníš. Vy sa musíte zmeniť a uveriť, že BS je pravdivé. Vy musíte
uveriť, že to, čo hovorí, je pravdou pre vás. JK nehovoril len k svojim učeníkom, k svojim apoštolom,
len k tým 11tim, že len oni majú klásť ruky
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na chorých. Povedal: tí, ktorí uvedia - to som aj ja. Aj ja kladiem svoje ruky na nemocných a
oni sa zotavia. Toto slovo musí byť pravdou pre vás. Je pravdou pre každého, kohokoľvek. Nie len pre
tých výnimočných, obdarovaných.
Je pre rozhodných. Chcete byť v skupine ľudí, o ktorých sa píše v liste Židom11? Musíte mať v sebe
pevné rozhodnutie. Nemôžete len tak lekvárovo povedať: dej sa Božia vôľa. Toto nie je to, čo JK
hovoril. On povedal: modlite sa takto, príď
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kráľovstvo tvoje. Buď tvoja vôľa ako je v nebi, tak aj na zemi. Toto nebola prosba, JK nežobral
o niečo, nehovoril svojim učeníkom, že sa majú snažiť uprosiť Boha, ale aby hovorili Slovo Božie, a
prehlasovali Božiu vôľu, aby prikazovali Božiu vôľu.
Vy neprikazujete Bohu aby niečo urobil, ale prikazujete tej situácii aby sa zosúladila s Božou vôľou.
Vy nehovoríte: tvoja vôľa nech sa stane. Ale hovoríte: tvoja vôľa staň sa. Tu ako je to tam. Budú v
nebi barly? Budú v nebi invalidné vozíky?
[4][0:31]

Budú tam slepí, chromí? Je v nebi niečo takéto? Ak to nie je Božia vôľa tam, tak to nie je ani
Božia vôľa tu. Môžete sa spýtať: ale prečo sa nedeje tu na zemi? No toto sa pýtam ja vás. Boh dal túto
úlohu nám. Nepovedal: stojte vzadu a pozerajte
sa. Povedal: prehlasujte to, vy skladajte ruky na nemocných, do ktoréhokoľvek mesta vy vojdete,
uzdravujte chorých, ktorí sú tam. Nepovedal: vyberte si niektorých. Nepovedal: vyberte si kresťanov.
Povedal: uzdravujte chorých. Mk16 sa netýka

kresťanov. Netýka sa toho, ako majú byť uzdravovaní kresťania. V Mk16 máte 2 skupiny ľudí:
veriacich a chorých. Veriaci kladú ruky na nemocných. Takže veriaci by nemali byť chorí. A my by
sme vlastne ani nemali vždy klásť ruky na chorých,
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ktorí sú medzi veriacimi. Mk16 hovorí ako získať svet. Idete do sveta, vyháňate démonov vo
svete, uzdravujete chorých vo svete. Takto necháte vaše svetlo žiariť. Neskrývate ho niekde pod
strechou. Nechávate vaše svetlo, aby žiarilo svetu, ktorý
potrebuje svetlo. Ľudia uvidia vaše dobré skutky a budú oslavovať vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A
potom sa rozhodnú, že budú veriť v Ježiša. Mk16 hovorí o tom, ako získať stratených. Je to spôsob ako
získať celé mesto. Boh nenávidí
[4][0:33]

choroby a nemoci. Lebo spadajú pod kategóriu smrti. Jn10:10 JK povedal že zlodej - diabol
prichádza aby kradol, zabíjal a ničil, ale ja som prišiel aby som vám dal život, a to život v hojnosti. Je
tam deliaca čiara. Diabol je na jednej strane: zabíja
kradne, ničí, šíri smrť. Na druhej strane: Ježiš, život, hojnosť. To znamená zdravie, uzdravenie,
sloboda. Je to takto jednoduché. Boh nenávidí choroby a nemoci. Lebo zabíjajú a ničia Jeho
stvorenstvo. Vy sa musíte naučiť nenávidieť ich tiež.
[4][0:34]

Boh tak miloval svet, že poslal svojho jediného syna, aby svet nemusel zahynúť. To znamená,
že Boh miluje ľudí. Nie len kresťanov. Ale všetkých ľudí. Boh necháva svietiť slnku na spravodlivých
aj nespravodlivých. Robí dobre všetkým,
dúfajúc, že Božia dobrota pritiahne všetkých k pokániu. To zlé, čo vidíte: zabíjanie, kradnutie, ničenie,
choroby, nemoci, takmer všetko z tohoto prichádza cez sejbu a žatvu. Vy máte na starosti sejbu a
žatvu. Vy ste zodpovední za to, čo ste
[4][0:35]

zasiali. Boh nie je zodpovedný za vašu žatvu, keď vy ste zodpovední za sejbu. Čo človek
zasieva, to isté bude aj žať. To je dôvod prečo by kresťania mali žať dobré. Lebo my by sme nemali
zasievať zlo. Boh tak miloval svet, že pripravil cestu
na to, aby dokonca aj svet bol uzdravený. A Jeho spôsob na udravenia sveta je cez veriacich, ktorí
kladú ruky na nemocných. Všimnite si tie dve kategórie: veriaci, a chorí. Od chorých sa nevyžaduje,
aby verili, lebo keď uveria, tak už viac
[4][0:36]

nepatria do kategórie chorých, ale do kategórie veriacich. Je to tak? Ale čo robí cirkev? My
hádžeme zodpovednosť za to, aby človek mal vieru, na toho chorého. Oni vykonávajú svoju časť z
Mk16. Oni sú chorí. Oni svoju úlohu robia. Ale veriaci si
neplnia svoju časť z Mk16. Veriaci by mali klásť ruky na chorých. Ale máme tak veľa vyučovania,
ktoré nám hovorí, prečo to asi nebude fungovať. Takže po určitom čase s tým jednoducho radšej
skončíme. Nás dokonca ani nenapadne, že by sme
mali klásť ruky na chorých mimo cirkvi. Rozmýšľame takto: ak ani ľudia v cirkvi nie sú uzdravení a to
sú veriaci, tak je veľmi nepravdepodobné, že tí mimo cirkvi budú uzdravení. A predsa, to sú práve tí, o
ktorých nám Ježiš prikázal, aby sme na
[4][0:37]

nich kládli ruky. To sú dokonalí kandidáti na to. A to sú práve tí, za ktorými by sme mali ísť,
aby sme ich zasiahli. Mk4 popisuje 4 rôzne druhy pôdy. Každý z nich predstavuje určitý druh, typ ľudí.
Pozrime sa na nich. Začnime od tých, kt. nevedia

a postupujme k tým, ktorí vedia. Prvý typ je v Mk16. Chorí, o ktorých sa tam píše, to sú chorí zo sveta.
Nepoznajú Boha, nie sú spojení s Bohom, nemajú voči Bohu nijakú vieru. Takže to je tá najnižšia
skupina ľudí. Vedia najmenej. Ale potom ten
[4][0:38]

človek uverí. Ale všimnite si, že ešte pred uverením existuje cesta k uzdraveniu. Boh miluje
ľudí tak veľmi, že pripravil spôsob, ako uzdraviť všetky 4 skupiny. Mk16 je pre neveriacich. Druhú
skupinu nachádzame v liste Jakuba. Sú to veriaci,
a Jakub píše: ak je niekto chorý medzi vami, nech si zavolá starších, starší k nemu prídu, pomažú ho
olejom a pomodlia sa modlitbu viery. A tá modlitba viery uzdraví chorého. Kto sa modlí modlitbu
viery? Starší cirkvi. Nie chorý človek. Čo uzdraví
toho chorého? Modlitba viery. Je to Jk5:14,15. Takže starší musia mať vieru na to, aby uzdravovali
chorých. Toto by mala byť požiadavka na starších. Akási ich kvalifikácia. Toto vidíme v knihe
Skutkov. Muži plní viery a DS.
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Čo sa týka toho človeka v Jk, tak starší majú vieru na to, aby bol ten človek uzdravený. Je to
vec ich viery. Hovorí sa tu o úplne nových veriacich. Sú tak čerstvo obrátení, že ani nevedia čo
nevedia. Oni len vedia to, že nevedia. Toto sú prvé 2 kategórie.
Potom máte tretiu kategóriu a do nej patrí väčšina kresťanov. O nich sa píše v 1Kor11. Je to miesto
Písma, ktoré hovorí o večeri Pánovej. A vidíme to opísané v celom liste Kor. Keď Pavol písal do
Korintskej cirkvi, povedal im: vy ste telesní.
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Prirodzene, telesne zmýšľajúci. Stále rozmýšľate ako telesní ľudia. A kresťania by nemali
rozmýšľať ako bežní ľudia. Lebo my máme myseľ Kristovu. Rozmýšľať ako bežný človek znamená,
že rozmýšľate ako hriešnik, stále potrebujete vidieť
aby ste tomu mohli uveriť. Telesne zmýšľať znamená byť ovládaný, riadený vašimi zmyslami.
Znamená to, že chodíte, žijete podľa toho čo cítite, vidíte, čo počujete. Toto je presným protikladom
človeka, ktorý zmýšľa duchovne. Duchovne
[4][0:41]

zmýšľajúci človek riadi svoj život a svoje presvedčenie podľa BS. Telesne zmýšľajúci človek
hovorí: och, toto bolí, určite som chorý. Duchovne zmýšľajúci človek povie: och toto bolí, ale nemá
právo na to aby to bolelo. Preto bolesť, choď preč!
Nemoc, odíď! Diabol, choď! V tomto tele ti nepatrí ani kúsok miesta! Ty nevlastníš toto telo. Ja
nepatrím sám sebe. Bol som kúpený za drahú cenu. Toto telo patrí Ježišovi. Som Božím vlastníctvom.
Diabol, nemáš tu žiadne miesto, a odídeš teraz!
[4][0:42]

Takto rozmýšľa duchovný človek. Pred mnohými rokmi som skákal na trampolíne. A pri tom
som si zlomil nohu. A práve vtedy som vyučoval skupinu ľudí o uzdravení. Zlomil som si nohu, celé
mi to napuchlo, zafarbilo sa to na rozličné farby,
nemohol som si obuť topánku, lebo moja noha bola príliš veľká, musel som si nohu položiť na stoličku
s kolieskami a takto sa posúvať. Všetci naokolo mi hovorili: musíš s tým ísť do nemocnice, musia ti
napraviť nohu, lebo inak sa ti môže
zrásť nakrivo. Kvôli tomuto môžeš ochromieť. Povedal som: nemám na to povolenie, lebo toto telo
nepatrí mne. Ak nejaké auto nepatrí mne, nemám právo priviesť ho niekde na predaj a zaplatiť si za to
svoje účty. Takže moje telo nepatrí mne
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a tak na to nemám povolenie. Boh povedal, že On je mojim uzdravovateľom. Takže musím s
tým ísť k Nemu. A tak som povedal: noha, buď uzdravená. A ona neposlúchala. Nič sa nezmenilo, ale
vedel som, že by sa to malo zmeniť.
Vedel som, že má poslúchať Slovo Božie. Ale nechcela to poslúchať. Čo urobíte s dieťaťom, keď
nechce poslúchať? Musíte mu capnúť. A tak som musel svoju nohu capnúť. Hoci aj bola zlomená. A
tak som sa sklonil a capol som po nej.
Bolesť vystrelila z nohy až do hlavy. Takmer som z toho omdllel. Toto ešte nebolo to najťažšie. To
najťažšie prišlo, keď som ju musel capnúť druhýkrát. Pretože už som vedel, čo bude nasledovať. A
musel som sa veľmi prinútiť, aby som to
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urobil. Udrel som ju, ešte dva alebo tri krát. Slzy mi tiekli dolu tvárou, pred očami som videl
len čierne, ale neprestal som prikazovať, až kým noha nezačala fungovať správne. A v priebehu zopár
dní bola noha dokonale uzdravená. O 6 mesiacov
som sa jedného rána zobudil a necítil som si nohu, úplne znecitlivela. A okamžite som začul diablov
hlas, ktorý znel úplne rovnako ako hlas jedného môjho priateľa. Povedal mi: ak si nedáš tú nohu
napraviť, tak budeš chromý. Ale vedel som, že
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toto bol diablov hlas. Tak som vstal z postele, svoju nohu som si stále necítil, a začal som
prikazovať svojej nohe aby fungovala správne, poriadne. A začal som oslavovať Boha vo svojej izbe.
Až kým som tú nohu necítil opäť normálne.
Stalo sa to potom ešte 2-krát behom nasledujúcich dvoch rokov. Zakaždým som nad tým zvíťazil, a
dnes som dokonale uzdravený. Ak by som sa bol tomu poddal, dnes by som bol chromý. Ale ja som
odmietol poslúchať svoje telo, odmietol som
poslúchať diabla, odmietol som poslúchať svojich priateľov, a zvolil som si, že budem poslúchať
Boha. Nech je každý človek klamár a Boh hovoriaci pravdu. Musíte sa rozhodnúť čo budete považovať
za pravdu. Podobných príbehov je veľa.
[4][0:46]

Bol som v Colorade v USA. Mali sme tam takéto vyučovanie ako tu teraz. Zatelefonoval mi
nejaký muž. Mohli ste počuť paniku v jeho hlase. Vďaka Bohu brat Curry, že si zdvihol ten telefón.
Moja mama zomiera. Lekári jej dali už len 24 hodín života.
Povedal som mu: upokojte sa. V čom je problém. Opísal mi ten problém. Povedal som: dobre,
pomodlím sa priamo teraz a bude to hotové. - Ďakujem ti brat Curry. Začal som prikazovať: v mene
Ježiš, ty budeš žiť a nezomrieš! V mene Ježiš,
telo začni fungovať normálne, rob svoju úlohu, v mene Ježiš! Potom som tomu človeku povedal, o
rovnakom čase zajtra mi zavolaj a daj mi vedieť čo je nového. Povedal: dobre. Volá späť, hovorí
hystericky: ó, brat Curry, nefunguje to, nemá sa dobre.
[4][0:47]

Vyzerá to dokonca ešte horšie. Nefunguje to. Povedal som: zavri ústa, včera si mi povedal, že
má menej ako 24 hodín života, a už je to 28 hodín, už vyhrávame! Zostal ticho. Povedal: ale ona
nevyzerá vôbec lepšie. Ja mu na to: ja ju nevidím.
Jediné čo vidím je BS. Povedal: dobre. Znova som prikazoval: ty si ma počul, choď preč! Odíď z nej
teraz! Telo, buď uzdravené! Povedal som: dobre, zavolaj mi zajtra. Zavolal nasledujúci deň: brat
Curry, nerozumiem tomu, nefunguje to, prečo nie je

[4][0:48]

uzdravená? Povedal som mu: zavri ústa a netvrď mi tu, že Boh je klamár. Jemu verím viac ako
tebe. Ale ona vôbec nevyzerá lepšie. Nezáleží na tom, ako vyzerá. Nemôžeš vidieť korene. Ty si mi
povedal, že jej ostáva 24 hodín života. Ale už je to 48.
Vyhrávame každý deň. Prečo nevidíš že vyhrávame? Prečo hľadíš len na to, čo máš rovno pred očami?
Zostal ticho. Modlil som sa znova. Prikázal som uzdravenie a potom som mu povedal, aby zavolal
zajtra. Nasledujúci deň zavolal. Bol nadšený:
brat Curry, všetko je v poriadku, odpojili ju z prístrojov, ona bude žiť, všetko je v poriadku. - Ja to
viem! - Ako to vieš? - Videl som to od prvého dňa. Lebo som nechodil podľa toho čo si videl, ale
podľa BS. Teraz jej telo doháňa to, čo vidím v BS.
[4][0:49]

Je hanba, že veríš len tomu, čo vidíš. A žiaľ vidíš nesprávne veci. Musíme sa stať ľuďmi, ktorí
veria, že toto je reálnejšie, skutočnejšie, než to, čo vidíte na tele, ktoré je pred vami. Keď prídete za
mnou aby som vám pomohol, nepozerám sa na
vaše telo. Nepozerám na vašu bolesť, na vašu chorobu. Možno si to nevšimnete, ale keď sa pozerám na
vás, tak hľadím na vás cez toto slovo. Jediné čo vidím je toto slovo. Vidím to, čo Slovo hovorí o vás:
Jeho ranami ste boli uzdravení.
[4][0:50]

Diabol hovorí: nie nebol si; pozri, vidíš toto? - Ja sa na toto nepozerám. Ale keď hľadím na JK,
tak vidím toto: vidím ako bol priviazaný ku kolu, kde Ho bičovali, vidím tie rany od biča. A keď vidím
toto, keď vidím ako ten bič zasiahol jeho telo, tak
počujem slová "si uzdravený" toto je to čo ja vidím. Vidím ten nádor ako mizne, vidím vaše pľúca
uzdravené, lebo som si zvolil uveriť tomuto. Ak aj vy tomu veriť nebudete, tak ja tomu budem veriť,
že tí, na ktorých zložím svoje ruky, sa zotavia.
[4][0:51]

Nepíše sa tam, že aby som ťa uzdravil, tak ťa musím presvedčiť na to, aby si tomu veril. Boh
povedal, že je to na mne, aby som veril. Ale vy musíte ísť dopredu. Musíte byť ľuďmi Božími, ktorí sú
na tejto strane, hľadia to tohto Slova. A prinášajú
slobodu ľuďom. Nemôžme byť donekonečna chorými, ktorí potrebujú pomoc. My musíme byť
osloboditeľmi, ktorí prinášajú uzdravenie. Viem, že väčšina z vás chce, aby som na vás zložil ruky.
Som si istý, že než skončíme, tak to budem robiť,
ale túžbou môjho srdca, nadovšetko iné, je aby počas toho ako budete sedieť a počúvať BS, ste sa
rozhodli, že budete veriť, a že budete uzdravení priamo tam, kde sedíte. Pretože vy ste spojení s
Bohom. Jeho život tečie do vás.
[4][0:52]

A toto je znakom duchovného človeka. Toto je Rim8:11 - ak Duch toho, ktorý vzkriesil JK z
mŕtvych, prebýva vo vás, tak ten oživí/uzdraví vaše smrteľné telo cez toho istého Ducha. Uvedomte si:
vaše uzdravenie už prebýva vo vás. Ako Duch života.
Jediné čo potrebujete sa naučiť je ako to nechať prúdiť zvnútra von. A necháte to prúdiť tak, že uveríte
pravde BS. Zažnite svetlá a nechajte ich zažaté. Viera je takáto jednoduchá. Keď zažnete svetlo,
nepotrebujete stále držať vypínač. Jednoducho
[4][0:53]

to zapnete a odídete preč. Toto je viera. Nemusíte ten vypínač držať. Zapnete vieru a ona už
potom bude stále pôsobiť. Zvoľte si veriť pravde Božieho Slova. Pretože Evanjelium je Božou mocou
na spasenie, uzdravenie, vyslobodenie.

Keď sa rozhodnete, že mu budete veriť, je ako zapnutie spínača. A ten život začne prúdiť z vášho
ducha do vášho tela. Váš duch nie je chorý, je na pojený na život. Je to vaše, ktoré je možno choré.
Takže zapnite spínač viery. Nechajte DS prúdiť
[4][0:54]

z vášho ducha do vášho tela. A ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, môže dať do
poriadku vaše obličky, žlčník, pľúca.. ak dokázal vzkriesiť Ježiša z mŕtvych tak dokáže dať do
poriadku akúkoľvek časť vášho tela. To je viac ako moje
kladenie rúk na vás. Ak na vás položím ruky, a vy budete uzdravení, tak možno pôjdete a budete
hovoriť, ó, Boh si použil Curryho aby ma použil. Potom ten, čo to bude počuť si môže povedať:
nemohol by ten nejaký Curry pomôcť aj mne?
a vy mu odpoviete: ak sa vráti späť, tak tam môžeš prísť aby sa za teba modlil. Ale v okamihu keď si
uvedomíte, že Duch, ktorý je vo vás, vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom môžte tomu človeku povedať:
nemusíš čakať na Curryho. Ten istý Duch
[4][0:55]

prebýva vo mne. A z toho istého Ducha, z ktorého by ti dal Curry, ti dám aj ja. Môžeš byť
uzdravený priamo teraz. A namiesto toho aby ste všade rozprávali o Curry Blakeovi, budete hovoriť o
Ježišovi. A privádzať ľudí k Nemu. Toto je túžba môjho srdca.
Aby som vás videl rásť tak, aby ste boli úplne podobní Ježišovi. Aby ste chodili a hovorili ako On, a
aby som videl poldruha tisíca svetiel, ktoré vychádzajú z tohto miesta a zakladajú oheň všade kam sa
dostanú. Boh vám žehnaj!
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[5][0:01]

Mnohokrát bude proti vám stáť viac ľudí, než bude tých, ktorí sú za vás. Bol jeden veľmi
známy Boží služobník. Bol to môj priateľ. A teraz je mojim ešte lepším priateľom. Ale hneď po tom,
ako sme sa spoznali, zastával názor, ktorý nebol správny.
A ja som vyučoval presný opak toho, aký názor mal na to on. Lebo tak je to napísané v BS. Potom
prišli ku mne ľudia a povedali. Tento človek hovorí toto. A kto si ty, aby si nesúhlasil s tým, čo tento
veľký Boží muž hovorí. On je známejší než ty.
Po celom svete ho oveľa viac poznajú. Kto si ty, aby si nesúhlasil s takýmto človekom. Odpovedal som
veľmi jednoducho: som človek s Bibliou, a ktorý vie čítať. A našiel som miesta v Biblii, ktoré
podporujú môj názor. A dokazujú, že jeho názor
[5][0:02]

nie je správny. Je to drahý brat, mám ho rád, môže mi zavolať z ktorej koľvek časti sveta, a ja
sadnem na najbližšie lietadlo, aby som za ním letel a pomohol mu, a on urobí to isté pre mňa. Bolo to
pred 15 rokmi, keď sme mali takéto rozdielne
názory. Ale dnes káže toto posolstvo. Pretože je to bezúhonný človek, skúmal BS a zmenil svoj názor.
Ale v tom čase, pretože bol tak známy, nikto sa neopovážil postaviť proti nemu s iným názorom.
Všetci prosto prijímali to, čo on hovoril.
[5][0:03]

Je mojim priateľom, ale okrem nášho priateľstva som mal predovšetkým povinnosť, aby som
bol verný Božiemu Slovu. A preto som si pevne musel držať svoj názor. Až kým nebudete stáť proti
opozícii, ktorá pochádza z tela, tak asi nikdy nebudete

schopní obstáť proti opozícii, ktorá pricházda od zlých duchov. Musíte sa naučiť pevne stáť vo svojich
názoroch - ak sú podľa BS. Takže čo znamená pochybovať? Ľudia si často myslia, že pochybujú a
pritom to tak niekedy. A zas inokedy
sú v pochybnostiach a oni myslia, že nie sú. Obvykle si myslíme, že pochybnosť znamená, že máte
nejakú myšlienku. JK nepovedal "nepochybujte vo svojej hlave", ale povedal "nepochybujte vo svojom
srdci". Pozrime sa na to.
[5][0:04]

Príklad: Idete do nákupného centra. Už máte tento náš kurz skončený, veríte v Božské
uzdravenie, veríte že Boh si vás chce použiť na uzdravovanie ľudí, ste pripravení ísť. Takže tlačíte
vozík pred sebou a zrazu uvidíte chorého človeka.
Hneď si spomeniete na Mk16 - veriaci budú klásť ruky na nemocných a tí sa zotavia - a už si to v
mysli predstavujete ako to budete robiť, ste pripravení, odložíte nabok vozík a vyberiete sa k tomu
človeku a niekedy medzi odložením toho vozíka
[5][0:05]

a príchodom k tomu človeku zrazu v hlave sa vám zrodí takáto myšlienka: čo ak to nefunguje,
čo ak sa nič nestane, budeš vyzerať ako hlupák, čo ak ťa odmietnu...a ešte skôr ako sa dostanete k tomu
človeku, vaše kroky sa začínajú spomaľovať
a potom vám napadne "ak pochybujem, tak to potom nebude fungovať, a ja už som zapochyboval,
takže to už určite nebude fungovať" takže sa ani nepokúsim o to aby som sa modlil..zvesíte hlavu,
vrátite sa k vozíku, tlačíte ho zahanbene preč
[5][0:06]

a rozhodujete sa že to už nikdy neskúsite. Kedy ste upadli do pochybností? Bolo to vtedy keď
vám napadla tá myšlienka? Nie, nebolo. Vysvetlím vám to podľa Biblie. Všetko čo nie je z viery, je
hriech. Môžete pochybovať vo viere? Samozrejme
že nie. Pochybnosť nie je viera. Takže technicky povedané pochybnosť je hriech. Možno nie taký, kt.
vás dostane do pekla, ale stále je to minutie cieľa. Čo hovorí BS o hriechu? Predtým než človek zhreší,
musí byť pokúšaný na ten hriech.
[5][0:07]

Takže jedna vec je hriech a druhá je pokúšanie na ten hriech. Pokušenie prichádza ešte pred
hriechom. Takže byť pokúšaný na hriech to ešte nie je hriech. Ten prichádza po pokúšaní. Veľmi
jednoduché, že? Takže ak toto je pravda, tak kedy ste
zhrešili a kedy ste boli pokúšaní? Vráťme sa do nákupného centra. Tlačíte vozík, vidíte toho človeka,
DS vám pripomína Písmo Mk16 - veriaci budú klásť ruky na nemocných a tí sa zotavia - toto je Boží
hlas. Toto nebola vaša myšlienka, toto je
jednanie DS. Jeho úlohou je, aby vám v správny čas pripomenul miesta z Biblie, ktoré budete
potrebovať. Počujete Boží hlas, vidíte chorého človeka a vo viere k nemu začínate kráčať. Vysvetlím
čo sa bude diať. Na to sa potrebujeme vrátiť späť
[5][0:08]

do záhrady Eden. Boh povedal Adamovi. Môžeš jesť z každého stromu, okrem toho jedného. V
deň keď z neho budeš jesť, zomrieš. Počul toto Adam? Samozrejme áno. Bol to Boží hlas. Bol to Boh,
kto prvý prehovoril. A potom prišiel had.
Začne sa rozprávať s Evou a hovorí: naozaj povedal Boh že zomriete? Had začal hovoriť k Adamovi aj
k Eve - k obom - a povedal: nie nie nebojte sa, nezomriete, ale v tomto ovocí je naozaj také niečo
dobré, čo Boh nechce aby ste okúsili..

[5][0:09]

A tak Eva zobrala ovocie a dala to Adamovi aby spolu jedli. Aký je tu vzor? Najprv hovorí
Boh, potom hovorí diabol. A diabol vždy hovorí: naozaj povedal Boh...? Toto vždy diabol povie po
tom ako Boh prehovorí. Keby diabol prehovoril prvý, tak by
nemohol spochybniť to, čo predtým povedal Boh. Pamätajte na tento vzor: Boh hovorí a potom hovorí
diabol. Poďme naspäť do supermarketu. Tlačíte vozík, vidíte chorú osobu, Boh hovorí Mk16 - veriaci
budú klásť ruky na chorých a tí sa zotavia vy ste tomu uverili, začínate kráčať vo viere. Čakáme na to, čakáme na to, určíte to príde...á už je to tu!
Teraz sa ozve diabol: čo keď to nefunguje. To nie je vaša myšlienka, to k vám hovorí diablov hlas. Či
naozaj povedal Boh? Naozaj budú ľudia
[5][0:10]

uzdravení keď položíš na nich ruky? Toto je diablov hlas, ktorým sa snaží uviesť vás do
pochybností. Ako sa to nazýva, keď sa vás diabol snaží dostať do pochybností? Pochybovanie je
hriech. Takže keď sa vás snaží uviesť do pochybností aby
ste hrešili, tak čo tým robí? Najprv vás pokúša k tomu, aby ste začali pochybovať. Keď sa ti v hlave
objaví myšlienka "čo keď to nefunguje" to neznamená, že ty pochybuješ, toto je ešte len pokúšanie k
tomu aby si pochyboval. Pretože ti toto
[5][0:11]

napadlo, ešte neznamená, že si pochyboval. ale v okamihu keď sa rozhodneš veriť tejto
myšlienke viac ako tomu, čo Boh povedal, teraz si sa stiahol z toho aby si chodil vo viere, vošiel si do
pokušenia a prešiel si do pochybovania a do hriechu.
To, že máte takúto myšlienku, ešte nie je pochybnosť. Diabol pohol hraničnou čiarou. On vás
presvedčil, že keď ste mali takúto myšlienku, tak ste vlastne zhrešili. Preto ste už potom nerobili nič, a
tým ste upadli do hriechu. Ale vy ste nepochybovali
až kým ste neuverili jeho pokúšaniu a podľa toho jednali. Ak tá myšlienka bola pochybnosťou, tak kde
bolo potom pokušenie? Najprv musíte byť pokúšaní, a až potom môžete pochybovať. Takže väčšina z
vás si myslela, že je v pochybnostiach
[5][0:12]

keď vlastne nebola, ale preto, že ste si mysleli, že ste v pochybnostiach, tak ste sa stiahli a
potom ste už boli naozaj v pochybnostiach. Pretože pochybovať prosto znamená že nad tým toľko
premýšľate, až sa z tej situácie napokon úplne stiahnete.
Takže môžete byť veriaci, ale môžete nad tým tak veľa rozmýšľať, že sa napokon z toho stiahnete.
Takže potom to vyzerá takto: Pane, verím, ale pomôž mojej neviere. Čo vám pomáha neveriť? Musíme
sa zbaviť všetkého, čo vám pomáha neveriť.
[5][0:13]

Mk4 - starosti a rušivé vplyvy sveta, klamstvo bohatstva, túžba za inými vecami - toto všetko
vstúpi do vás a vytlačí Slovo. A keď je Slovo z vášho života vytlačené, tak ste v neviere. Veríš že JK je
Pán? Samozrejme že veríš! Veríš v uzdravenie?
Samozrejme že áno - Pane, verím, pomôž mojej neviere! Mnoho ľudí hovorí, že verí, ale je v nich tak
veľa neviery, že to neguje/ruší Slovo Božie. Ako je to možné, že máte tak veľa neviery? Je to preto,
lebo trávite oveľa viac času vo svete ako v BS.
[5][0:14]

Nevravím aby ste vždy a všade chodili s Bibliou v ruke, nemyslím to, že budete chodiť stále
dokola a čítať si ju. Apoštoli nemali žiadnu Bibliu, ktorú by si so sebou nosili. Jediné čo mali, bol SZ.
Nikto z neho ale nemal kópie, lebo zvitky boli iba

v synagógach. Preto museli mať BS vo svojich srdciach. Museli ho mať uložené vo svojej hlave.
Museli nad ním rozmýšľať, meditovať, prebývali v Slove. Nesedeli celý deň doma, aby to študovali.
Museli chodiť do zamestnania, na rybolov, atď.
Ale ako je napísané už vtedy keď išli spolu po ceste, tak rozmýšľali nad BS. A povedali si: či v nás
nehoreli naše srdcia? BS musí vo vás žiť. Keď som v USA a šoférujem, niekedy musím šoférovať celý
týždeň aby som sa dostal tam na požadované
[5][0:15]

miesto a v kuse šoférujem 12 hodín. A počas toho meditujem nad Písmom. Rozprávam sa s
Bohom o Písme. Rozmýšľam napr. nad týmto veršom a pýtam sa Boha: čo to znamená? Vysvetli mi to.
A potom prichádza zjavenie. Potom tomu
porozumiem a to je vzácna vec. Nechcem to zabudnúť. Keď mi Boh dá niečo takéto, modlím sa v
jazykoch a spojím jazyky s tým pokladom, ktorý som dostal. Keď sa potom večer dostanem do
motelovej izby, zapíšem si to na papier, alebo dnes
[5][0:16]

do iPad-u. Nie vždy si pamätám, čo mi Boh povedal. Tak sa začnem modliť v jazykoch a
znova sa to vo mne vynorí a potom si napíšem poznámky, aby som si zapamätal, čo mi povedal. Takže
je to spôsob ako uzamknúť tú pravdu vo svojom
vnútri. Raz keď som bol v USA, ale nebol som doma, bol som v dome u ľudí, ktorých som nepoznal,
ale ktorí mňa pozvali. Zostal som tam na noc. Nasledujúci deň som mal ísť na lietadlo. Keď sa
dozvedeli, že budem v tom meste, tak ma pozvali
aby som u nich býval a povolali všetkých svojich priateľov. Prišiel som do ich domu, a do 30 minút akurát som si stačil zložiť svoje veci do izby kde som mal spať, Bibliu som mal tiež hore - ja som však
bol dole keď pomaly začali prichádzať
[5][0:17]

ľudia, po tých 30 minútach. Začali sme sa rozprávať a prichádzalo viac ľudí a viac a o chvíľu
sedeli až hore na schodoch, na každom gauči, na každom kresle, všade kde sa dalo. Na zemi. Nedalo sa
nikade prejsť. A moja Biblia bola stále hore.
nemal som čas, aby som si ju išiel zobrať. Tak som začal odpovedať na otázky, ktoré mi kládli,
nakoniec sa to obrátilo na vyučovanie a učil som ich viac ako 12 hodín. Bez akejkoľvek prestávky. Ak
niekto potreboval ísť na wecko, tak si odskočil
a potom sa vrátil. Keď som mal prázdny pohár, tak priniesli vodu a doliali mi ho, a ja som pokračoval
vo vyučovaní. Počas tých 12 hodín som nemal Bibliu, do ktorej by som sa mohol pozrieť, ale kázal
som BS. Rovnako ako to robili apoštoli.
[5][0:18]

Nemali Biblie, ktoré by si mohli otvoriť. Písali listy ľuďom. Ich listy sa stali našou Bibliou.
Ale to, čo napísali v listoch, to bolo v nich. Ľudia sa ma niekedy pýtajú: dostaneme sa niekedy aj k
Manuálu? Pretože mnohokrát ho vlastne ani neotvorím.
Povedia mi: ty si ani neotvoril Manuál. - Ja nemusím, ja som ho napísal. Bolo to najprv v mojom
vnútri, až potom sa to dostalo sem na papier. Vy ten manuál potrebujete viac než ja. Ale príde taký čas,
že ho budete tak uplatňovať, že ho už
[5][0:19]

nebudete potrebovať. Zopár ľudí sa na mňa aj nahnevalo. Kúpili si manuál, začali ho čítať a
povedali: veď to je všetko len samá Biblia. A boli nahnevaní preto, že sú to v podstate len samé verše z
Biblie. Ja som im povedal: BS je pre vás oveľa

dôležitejšie než slovo ktoréhokoľvek čloeka. Ak sa mi nepodarí presvedčiť vás k tomu, aby ste začali
čítať Bibliu, tak to slovo do vás prepašujem touto cestou cez manuál. Pretože to čo je naozaj dôležité je
BS. Aj keď vám ten manuál tu dnes
celý neprečítam, budeme hovoriť o všetkom, čo je v ňom napísané, lebo ak je pre mňa to všetko
natoľko dôležité, aby som to napísal do tohto manuálu, tak je to pre mňa rovnako dôležité, aby tom tu
o tom aj vám teraz hovoril. Posledná vec
[5][0:20]

ktorú by ste chceli mať je niečo čo je zapísané v manuáli ale nenachádza sa v mojom vnútri.
Vy nepotrebujete to, čo je v hlave. Príliš veľa krát to, s čím sa zdieľame, pochádza z našej hlavy. Ale
malo by to vychádzať z nášho vnútra. Pretože
toto zapísané bolo najprv vložené do mňa. A ak to nie je v mojom vnútri, tak bez ohľadu na to, či mi to
vyjde z úst, nič to nevykoná. Nezáleží na tom, čo sa naučíte, aj tak to všetko skončí pri jednej veci:
musíte veriť. Môžete vedieť, poznať veľa,
ale to, čo bude cez vás fungovať, to je len to, čomu veríte. Môžete poznať sto vecí, ale ak budete veriť
len jednej, tak len tá jedna bude pre vás fungovať. Takže nezáleží na tom, čo vás učím, vy tomu musíte
veriť. Nikdy nemôžme utiecť pred tým, aby
[5][0:21]

sme boli veriacimi. Každý generál je vojakom, ktorý vyrástol. Každý generál je vojakom.
Apoštol je stále len veriaci. Aj prorok je stále len veriacim človekom. To, že si apoštol alebo prorok, ti
nedáva nijakú výnimočnú moc. Dáva ti to výnimočnú
zodpovednosť voči Kristovmu telu. Všetku moc, ktorú potrebuješ, získavaš ako veriaci. Kvôli tom som
tu, aby som vám o tomto hovoril. Nezáleží do akej funkcie či pozície si bol Bohom povolaný. Keď
pôjdete von do mesta, uvidíte tam policajtov.
Rozpoznáte ich podľa uniformy. Ak vám povedia aby ste zastali, tak zastanete. Nezáleží akú hodnosť
budú mať. Ak vás zastaví policajt, určite mu nepoviete: vy nie ste policajný náčelník, ste iba radový
policajt, nebudem vás počúvať.
[5][0:22]

Nie, policajt s najmenšou hodnosťou má autoritu na to, aby urobil všetko čo polícia má urobiť.
Keď je niekto policajným náčelníkom, to mu nedáva väčšiu autoritu nad civilistami. To že je
náčelníkom, mu dáva viac autority na policajnom oddelení.
Keď sa pozriete na 5 služobností v cirkvi (apoštol, prorok, evanjelista, pastor, učiteľ), tak tie sa týkajú
cirkvi. Vonkajší svet nerozoznáva funkcie či hodnosti v cirkvi. Svet sa o to nestará. Ak má niekto
choré dieťa, tak nepovedia: ó, tam je apoštol,
[5][0:23]

potrebujem apoštola, svet o tomto nevie nič. Jediné čo svetského človeka zaujíma je to, či
dokážete pomôct jeho chorému dieťaťu. Keď boli apoštoli vo väzení, neboli zavretí kvôli tomu, že boli
apoštoli, ale boli zavretí preto, lebo boli Ježišovými
účeníkmi. Keď sa niekto znovuzrodí, tak aj najčerstvejší, najslabší kresťan má autoritu nad každou
chorobou, každou nemocou, každým démonom. Ak vás Boh dá do postavenia pastora, proroka,
učiteľa, evanjelistu, či kazateľa, to nezväčší vašu
duchovnú moc, to zväčší vašu zodpovednosť voči cirkvi. Najvyššia pozícia, v ktorej akýkoľvek človek
môže byť, je byť synom živého Boha. Pozrite sa na to ako na armádu. Armáda má výcvikových
inštruktorov. Oni majú svoje hodnosti. Dočasne

[5][0:24]

majú vyššie postavenie ako vojaci. Ale ich cieľom je vytrénovať vojakov tak, aby vyhrávali
vojny. Sú to vojaci, ktorí vyhrávajú bitky. Ak inštruktor vycvičí vojakov dobre, potom budú vyhrávať.
Ef4 nám hovorí, že cieľom 5 služobností je vystrojiť veriacich,
vytrénovať veriacich, aby robili to, čo Ježiš, a aby slúžili ako Ježiš. Sú tu na to, aby stáli v čele, aby
trénovali ľudí. Ale sú to synovia Boží, ktorí zápasia v bitkách. Pätica služobností prijíma stratégie z
neba, pre mesto alebo národ, trávia čas s Bohom.
[5][0:25]

Boh im hovorí: toto chcem aby bolo urobené. Tu je stratégia a tu je taktika na to, aby ste
vyhrali. Pretože pätica služobností trénuje veriacich v tom, aby žili ako Ježiš, potom môžu s veriacimi
zdieľať Božiu stratégiu a Božie plány. Sú schopní
mobilizovať Telo Kristovo, aby vyplnilo Božiu vôľu. Pastori nemôžu robiť všetko, ich úlohou je tráviť
čas s Bohom. A trénovať veriacich, aby robili to, čo majú robiť. Naša úloha ako pastorov je väčšia než
len naše stádočko. Naša úloha je ukazovať
[5][0:26]

pôsoboenie Kráľovstva Božieho celému svetu. Spýtate sa: čo má toto spoločné s uzdravením?
Ak rozumiete tomuto, budete vedieť ako vyničíte, vyhubíte každú chorobu a nemoc. Je také staré
príslovie: nikdy neplať za tú istú zem dvakrát.
Ale toto my robíme v cirkvi. Uzdravíme ľudí, lebo zdôrazňujeme duchovný dar, alebo pomazanie. My
ich uzdravíme, a oni potom ochorejú znova. A my ich uzdravíme znova a oni znova ochorejú. Za tú
istú zem stále platíme dvakrát. Väčšina ľudí
[5][0:27]

by bola šťastaná, keby som začal tu vpredu a postupoval do zadu tak, že by som kládol ruky na
každého človeka, všetci by boli uzdravení a toto by väčšine ľudí stačilo. Boh ma neposlal cez polovicu
sveta len na to, aby som vás uzdravil. Ale
poslal ma sem na to, aby som vás vycvičil v tom, ako oslobodiť iných ľudí. Ak by som vás len
uzdravil, tak budem musieť prísť znova o rok a znova vás musieť uzdravovať. Ale namiesto toho, keď
nabudúce prídem, ak ma teda pozvete, tak
tak potom budeme stavať na základe, ktorý dnes kladieme. A vy budete hovoriť vaše svedectvá a
uvidíte ako celé časti miest budú menené pretože toto je Božia vôľa. Už rozumiete významu slova
POCHYBNOSŤ? Aby ste už viac nikdy neboli
[5][0:28]

PODVEDENÍ. Chcem aby ste porozumeli neviere. Ale začneme tým ako prichádza viera.
Viera prichádza počúvaním a to počúvaním BS. Keď viera prichádza takto, ako potom prichádza
neviera? Počúvaním diablových slov. Dám vám jeden príklad.
Máte dva druhy rozmýšľania. Existuje zmýšľanie duchovné a telesné. Keď zmýšľate telesne, Biblia
hovorí že to je smrť. Ale duchovne zmýšľať je život. Mnohí kresťania sú znovuzrodení. Ich duch je
znovuzrodený. Ale ich myseľ nie je obnovená.
[5][0:29]

Takže ich duch je živý, ale ich myseľ je stále telesná. Takže váš duch je živý, ale vo vašich
hlavách stále pôsobí smrť. Keď obnovujete svoju myseľ podľa BS, stávate sa menej telesným, menej
smrteľne mysliacim, viac duchovne zmýšľajúci čo
znamená život-zmýšľajúci. A ako sa vaša myseľ mení z telesnej na duchovnú, vaše slová sa taktiež
budú meniť. Hovoríte život namiesto smrti. Je umožnené životu, aby vychádzal z vášho ducha cez vaše
slová, aby uzdravoval iných a prestanete
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hovoriť smrť - napr. "toto ma vydesilo až na smrť" - lebo toto je lož, nezomreli ste. Nebudete
hovoriť napr. "bolo to také veselé, že som skoro zomrel", "och z tohto ochoriem" - to je lož, to
nespôsobí že ochoriete, len sa vám to nepáčilo. Začnite
hovoriť život a začnite žehnať. Začnete hovoriť zdravie. A z vašich úst budú vychádzať slová života.
Lebo sú vo vašom duchu aj mysli. A vaše telo bude plné zdravia. A začínate sa meniť k tomu, že
budete duchovne zmýšľajúcim človekom. Svet
zmýšľa prirodzene. To sa nazýva aj telesné zmýšľanie. Vo svete sú len dva druhy zmýšľania. Je to
zmýšľanie Božie, čo je vlastne zmýšľanie Kristovo, a myslenie diabla. Môžete rozmýšľať len ako
jeden z týchto dvoch. Buď rozmýšľate ako Boh
[5][0:31]

alebo rozmýšľate ako diabol. Bežný, prirodzený, neznovuzrodený človek zmýšľa ako diabol.
Dokonca aj telesne zmýšľajúci kresťan stále zmýšľa ako diabolo. Ich duch je v poriadku. Lebo Boh to
zariadil tu vnútri. Ale potom v Rim12 hovorí, aby boli
naše životy premieňané obnovením našej mysle. Oblasti nášho života, v ktorých ešte stále máte
problémy, sú oblasti, v ktorých ste ešte nepremenili vaše mysle, aby rozmýšľali na základe Božieho
Slova. Dám vám príklad. JK povedal nasledovníkom:
[5][0:32]

Prišiel čas aby som išiel do Jeruzalema. Aby som bol ukrižovaný a Peter, trošku sa vrátime
späť, čo hovoria ľudia o mne, že kým som? Niektorí že si prorok, iní že toto, ďalší že tamto, niektorí že
si Ján Krstiteľ, ktorý sa vrátil. JK mu povedal: dobre,
ale čo hovoríš o mne ty? Kým som? - Ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš povedal: Peter, na toto si
neprišiel sám, môj Nebeský Otec, On ti to zjavil. A na tejto skale vybudujem svoju cirkev. Peter dostal
zjavenie. Bol prvým človekom, ktorému to
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došlo, ale potom, o pár kapitol neskôr, Ježiš hovorí, že ide do Jeruzalema. A Peter je znova
prvý, ktorý vystúpi a povie: nie Pane, toto sa nesmie stať, ja to nedovolím! Ježiš mu odpovedal: choď
za mňa satan. V jeden okamih Peter počuje Boží hlas
a to, čo počul aj povedal a o chvíľu na to dovoľuje diablovi aby k nemu prehovoril. Na tomto vidíte
aké ľahké je prejsť od jedného k druhému. Všimnite si čo Ježiš povedal ďalej: choď za mňa satan.
Pohoršuješ/urážaš ma lebo nezmýšľaš ako Boh
[5][0:34]

ale rozmýšľaš ako človek. Takže tu máme dva druhy myslí: Božia a diablova. A takto
rozmýšľajú ľudia. Prirodzený telesný človek rozmýšľa tak, ako rozmýšľa diabol. Len tým, že
obnovujete svoju myseľ podľa BS, len tým sa mení váš život.
Nehovorí sa tu, že váš život sa mení tým, že niekto na vás položí ruky. Môžete byť takto uzdravení,
prijať takto požehnanie, alebo krst DS. Ale váš život nebude zmenený. Je IBA JEDEN spôsob, ako váš
život môže byť premenený. Zmenou zmýšľania
[5][0:35]

podľa Písma. To je odpoveď prečo vidíte kresťanov čo uverili pred 50 rokmi a stále zápasia s
vecami tohto sveta. Aj s chorobami a nemocami. Ale keď už je vaša myseľ obnovená, tak to, k čomu je
obnovená tvoja myseľ s tým už viac nezápasíš.
A svoju myseľ neobnovíš študovaním. Aj keď musíte študovať - aby ste Slovo dostali do seba. Vaša
myseľ sa obnovuje tým, že konáte BS, že podľa neho žijete. Neustále jednáte podľa BS, žijete podľa
neho. Podľa čoho jednáte, tým sa stávate.

[5][0:36]

Čomu sa odovzdáte, tým sa aj stávate. Na čo sa pozeráte, tým sa aj stávate. Čo počúvate, tým
sa stávate. Ľudia ku mne prichádzajú a vravia: lekári hovoria, že zomriem. Keď to hovoria, medlia si
ruky. A vidíte ako sa boja, a predsa hovoria: ale ja
dôverujem Bohu, verím Jeho Slovu, verím, že ranami JK som uzdravený, verím že BS je pravdivé.
Toto všetko rozprávajú a predsa si stále medlia ruky. Vidíte, že sú plní strachu. A hoci aj veria v Boha,
tak je úplne jasné, že žijú v strachu. Všetci
poznáme ľudí, ktorí zomreli, citujúc BS, hovoriach že veria, že Jeho ranami sú uzdravení. A predsa
zomreli. A predsa existuje takéto slovo. Takí ľudia prídu ku mne a vravia ako veľmi dôverujú Bohu.
Ale ja na nich pozriem a poviem: nie, vy nedôverujete
[5][0:37]

Bohu. Viera si nervózne nemedlí ruky. Viere sa nervózne netrasú ruky. Viera má pokoj. Viera
je odpočinok. Viera nie je zápas. BS hovorí: zachovám v dokonalom pokoji tých, ktorých myseľ sa
opiera o mňa. Tí, ktorí si medlia ruky a trasú sa od
nervozity v strachu, tým hovorím: vaša myseľ nie je opretá o Boha. - Ale áno, o ničom inom ani
nerozmýšľam. Moja myseľ nerozmýšľa o inom. - To nie je pravda. Boh nie je klamár. On povedal, že
ak je vaša myseľ opretá o neho tak vás bude
[5][0:38]

udržiavať v pokoji. Ak nie ste v pokoji, vaša myseľ nie je opretá o Boha. Možno sa opiera o
nejakú doktrínu, možno dúfa, možno si želá aby to bola pravda. Ale ak je vaša myseľ opretá o Boha,
tak vás bude udržiavať v dokonalom pokoji. Viera je
pevná, stabilná. Je v pokoji. Niekedy mi zavolali ľudia, o akých som už dnes hovoril, takí ktorí sú vždy
v panike. Keď im odpovedám po telefóne, tak nekontrolovateľne kričia, plačú, sú histerickí, a vtedy
hneď viem, že ja budem musieť byť tým, kto
[5][0:39]

má vieru, lebo v nich nie je žiadna. Boli ľudia, ktorí sa na mňa pozerali a hovorili: pomôžte mi,
zomieram. Povedal som: dobre, v čom je problém? - Mám posledné štádium rakoviny. Terminálnu
rakovinu. Pozerám priamo na nich a hovorím: si klamár.
Sú v šoku. Niekedy musíte ľudí šokovať, aby ste získali ich pozornosť. Možno že máš rakovinu, ale
nemáš terminálnu rakovinu. Mal si smrteľnú rakovinu, ale len do okamihu kým si sa postavil predo
mňa. Smrteľná rakovina sa nenachádza v mojom
slovníku. Smrteľný sa nenachádza ani v Božom slovníku. V Božom slovníku je ŽIVOT. A títo ľudia sú
vydesení. Ja im hovorievam: v čom je problém? - Či ste nepočuli čo som vám povedal? Mám smrteľnú
rakovinu. Dobre, poďme to vyriešiť.
[5][0:40]

Chytím im ruky a hovorím pokojným hlasom: rakovina, musíš odísť. Nemáš nijakú inú voľbu,
budeš poslúchať hlas BS. A ja som tým hlasom. Ja tu hovorím BS a ty odídeš. Potom odstúpim a
poviem: všetko je vyriešené. A tí ľudia sa nahnevajú:
ty nechápeš, ja už zomieram. Toto je vážne. Musíte to brať naozaj vážne! Ja to naozaj beriem vážne,
ale vy sa musíte zbaviť strachu. Predsa nechcete aby som jednal rovnako ako vy teraz jednáte. Ak sa
budeme obaja báť tej rakoviny, tak zomriete.
[5][0:41]

Ja sa tej rakoviny nebojím. Nechcete predsa aby som sa správal tak ako vy. Ja viem čo robím.
Táto vec ma musí poslúchať. Nemienim sa prepracovať kvôli nejakej rakovine. Ja jej predsa nedám
toľko slávy. Choroby a nemoci sú pre mňa urážkou.

Ja som Božie dieťa. Nemajú žiadne právo, aby obstáli v mojej prítomnosti. Keď takéto niečo príde
predo mňa, keby ste len mohli vidieť do duchovnej oblasti, keď prichádzate ku mne a tá rakovina sa
vás pevne drží. Prídete ku mne a stojíte mi tvárou
v tvár. A tá rakovina pozerá na mňa. Ona nevidí to, čo vidíte vy, pretože nie som to už ja, kto žije. Ale
je to Kristus, ktorý žije vo mne. Toto je to, čo vidí a čomu rozumie tá rakovina. A akonáhle tá rakovina
rozpozná kto som, akonáhle rozpozná kto
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je tou osobou, ktorá žije vo mne, okamžite tá rakovina skloní svoj pohľad. A už sa mi viac
neopováži pozrieť do očí. Ale ja prichádzam v mene Ježiš. Tak musí skloniť svoje kolená.
Automaticky. A skloní svoje kolená lebo rozoznáva, že pred ňou
stojí niekto väčší než je ona. A to je ten Jeden, ktorý žije vo mne. Toto je sláva. Toto je naše
Evanjelium! Často používame verš, ktorý sa týka v Biblii manželstva. To, čo Boh spojil, nech nikto
nerozdelí. Je to pravda? Mali by sme rozdeľovať to,
[5][0:43]

čo Boh spojil? Nemali, že! Keď Boh niečo spojil, tak by sme mali uznať, že to je spojené. Je to
tak? Preto by sme nikdy nemali vidieť seba alebo hovoriť o sebe ako o oddelených od Krista. Lebo kto
sa pripojí k Pánovi, je s ním jeden duch.
Sme spolu s Bohom spojení, zrastení. Hovorí: keď vám toto budú robiť, netrápte sa tým, nerobia to
vám, oni to robia mne. Až takto sme spolu s Pánom spojení. Keď Ježiš zastavil Saula na ceste do
Damasku. Nepovedal "Saul, prečo prenasleduješ
[5][0:44]

môj ľud!" Ale povedal: Saul prečo prenasleduješ mňa. A predsa, Pavol prenasledoval Cirkev.
Musíte pochopiť, On je vinič, a my sme ratolesti. Sme spolu spojení. Jeho život tečie cez nás. Ale
musíte prestať počúvať diabla. On vám hovorí, že ste
oddelení. Že je veľká vzdialenosť medzi Ním a tebou. Vy ste tak spojení, zjednotení, že diabol
nedokáže povedať kde končí Ježiš a kde začíname my. Jediný spôsob, ako to môže poznať, je keď mu
to sami povieme. "Moja služba, moje pomazanie..."
[5][0:45]

"Môj dar..Som výnimočný.." - Nie!, Ježiš je výnimočný: Kristus vo vás, nádej slávy! Nežijem
už viac ja, ale vo mne žije Kristus. Ak Kristus, ten pomazaný, žije vo mne, tak kedy som potom
nepomazaný?! Som rovnako pomazaný v obchode, ako
som pomazaný za kazateľňou. Jeho Duch je vždy rovnaký. Preto aj ja som vždy rovnaký. Jeho Duch
neprichádza a zas neodchádza, aby ma tu nechal bezmocného. On povedal: nezanechám ťa ani ťa
neopustím. Ja som vždy s tebou. Pánova
prítomnosť je vo mne neustále. Niekedy to cítite, inokedy nie. Ale bez ohľadu na to, či to cítite, alebo
nie, na tom vôbec nezáleží. Skutočnosť je, že On je vždy Ten istý. Na začiatku manželstva ste mali
také úžasné pocity, chceli ste byť vždy s
[5][0:46]

partnerom, ale žial mnohokrát sa stáva, že keď už spolu dlho žijete, tak nie je to tak, že by ste
stále mali tie isté, rovnaké, pocity. Ale vaša láska stále môže byť silná a hlbšia. Len je jednoducho iná
od toho, čo ste zažívali na počiatku. Ale len
preto, že necítite, že ste zobratí, to neznamená, že by ste neboli zobratí. Či už cítite, že ste v manželstve
aleob nie, ak ste v manželstve, tak bude lepšie keď sa tak budete aj správať. Bez ohľadu na to, ako sa
cítite. Či už sa cítite že ste pomazaní

alebo nie, aj tak ste. Preto by ste sa mali správať ako pomazaní. A keď sa správate ako taký, ktorý je
pomazaný, tak sa to prejaví. A o tom budeme hovoriť na ďalšom stretnutí. Boh vám žehnaj!
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Vyzeráte ako ľudia, ktorí sa chystajú urobiť niečo pre Boha. Sekcia 3 strana 29. Včera som
vám hovoril hlavne o tom, ako je Boh verný svojmu Slovu. A o tomto budete počúvať celý týždeň. BS
je ustanovené naveky. U Boha nie sú žiadne otázniky v tom,
čo sa udeje v budúcnosti. Boh vie, že jeho Slovo je ustanovené, diabol vie, že Božie Slovo je
ustanovené, a čaká na to, aby videl čo ty urobíš s Božím Slovom. Jedna z vecí, ktoré som zistil, je to,
že vy musíte presvedčiť diabla o tom, že veríte
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naozaj Božiemu Slovu. Po rokoch štúdia som prišiel k tomuto záveru: Boh urobil všetko, čo je
možné urobiť, aby zabezpečil všetko pre to, aby sa veci diali tak, ako chce aby sa diali. Zveril nám
Evanjelium, nezveril to anjelom , aby to kázali, ale
zveril to nám. Dal nám svoje meno, svoje slovo, svoju moc, svojho Ducha - dal nám najlepšieho
učiteľa akého môžeme mať a tým je Duch Svätý, ktorý v nás býva 24 hodín denne. Vystrojil nás
všetkými nástrojmi, ktoré potrebujeme. A teraz je na nás
čo s tým všetkým urobíme. Prikázal nám ísť do celého sveta a kázať Evanjelium. Prikázal nám veriť v
znamenia a zázraky. Povedal nám, aby sme verili, že urobí to, čo povedal, že urobí. A teraz čaká, aby
videl, či vykročíme vo viere. Neznamená
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to, že to vždy bude fungovať automaticky. Ako všetko iné, čím viac to praktizujete, tak tým
lepšie vám to ide. Ale tak ako všetko ostatné, ak to praktizujete zle, tak aj získate zlé výsledky. Musíte
to praktizovať správne. Takže prvá vec: musíme
to robiť správne. Musíte vidieť Boha správne. Na to je tu toto učenie. Spôsobí, že sa na Boha budete
dívať správnym spôsobom. Keď sa dostanete na túto cestu, všetko sa začne odkrývať, takže to uvidíte
oveľa jasnejšie. Túto kapitolu sme
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nazvali: Najvyššia autorita a základ pre našu debatu. Toto je základ všetkého ostatného. Včera
sme sa o tom už rozprávali, ale dnes si to podložíme Písmom. Ak sa nedokážeme dohodnúť na tom, čo
je najvyššia autorita, tak nemáme nijaký
základ pre našu debatu. Ak sa nezhodneme v tom, že Slovo Božie je naša najvyššia finálna autorita, tak
potom tu neustále budeme vyťahovať rozličné ľudské teórie. Takže na začiatku sa musíme dohodnúť,
že budeme používať BS a len BS
ako základ pre našu vieru a presvedčenie, inak budeme rozprávať len o nejakých teóriách. Preto
musíme mať takýto základ. Naozaj sa nestarám o to, čo hovorí táto skupina alebo hentá. Lebo Boh
nepotvrdzuje skupiny, Boh potvrdzuje svoje Slovo.
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Jediná vec, na ktorú diabol musí počúvať a ktorú musí poslúchať je BS. Vieme to preto, lebo
takýmto spôsobom ho porazil a sám Ježiš. On nikdy nepovedal: ja si myslím toto. JK povedal: je
napísané. Toto je to, čo aj vy musíte hovoriť.

Ale aby ste povedali "je napísané", musíte poznať, čo je napísané v BS. Nemôžete povedať "Curry
povedal: je napísané". Vy musíte vedieť kde to je napísané. Takže vy sa to musíte naučiť kde to je
napísané v Písme. A kvôli tomu musíte čítať
a študovať BS. Keď som bol v armáde, tak ma tam trénovali na to, aby som bol schopný používať
rôzne druhy zbraní: guľomety, pušky. Keď som odišiel z armády, tak som chodil na také miesta, kde
som si mohol zastrieľať. Boli tam vždy nejakí
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ľudia oblečení ako vojaci a tí hovorili ako táto zbraň robí toto a tamtá zbraň robí tamto. Ale ja
som strieľal zo zbraní, o ktorých hovorili. A vedel som, že tá zbraň nefunguje tak ako oni hovorili, že
funguje. A preto som vedel, že tí ľudia, kt. o tom
hovorili, s tými zbraňami nikdy nestrieľali. Oni len opakovali to, čo počuli. A pretože ja som z tých
zbraní strieľal, tak tí ľudia ma neobalamútili ich rečami. Existujú dva druhy ľudí: jedni rozprávajú,
druhí robia. Rozprávači hovoria teoreticky. Praktici
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rozoznajú, či rozprávači hovoria pravdu alebo nie. Ak by som nestrieľal z tých zbraní, tak by
ma mohli obalamútiť. Ale pretože som strieľal, tak me nemohli oklamať. Dôvod prečo máme v cirkvi
tak veľa nepravdivých doktrín je to, že väčšina ľudí
rozpráva teórie. A nikdy nerobili to, o čom hovoria. Len opakujú to, čo počuli. Ale nikdy to nedokázali
v praxi tým, že by to robili. Mladý pastier Dávid išiel bojovať s Goliášom. Kráľ Saul chcel dať
Dávidovi svoje brnenie aj meč. Dávid odmietol
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Saulovo brnenie aj zbrane, pretože povedal: toto nie je osvedčené, vyskúšané! - Ale veď Saul
už s tým bojoval. Saul už ten meč vyskúšal. Ale Dávid tu hovorí: ja som nikdy nepoužil tento meč. A
jedna z nesprávnych vecí, ktoré hrozia že urobíš je
že pôjdeš do boja so zbraňou ktorú si predtým nikdy ešte nepoužil. Takto bojovala aj cirkev. Cirkev je
miesto, kde sa máte naučiť používať svoje zbrane. Aby keď sa dostaneš do sveta medzi ľudí ktorí nie
sú z cirkevného prostredia aby si sa
nepokúšal používať nevyskúšanú zbraň. Musíme sa to naučiť tu, jeden na druhom, aby sme to robili
dobre. A potom môžeš ísť von a pomáhať ľuďom mimo cirkvi. Preto sa musíte naučiť okamžite
prakticky používať všetko čo ste sa naučili.
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Keď sa naučíte niečo nové ak to nezačnete používať do 72 hodín, tak to pravdepodobne nikdy
nebudete robiť. Zostane to pre vás len informáciou. Namiesto praktického poznania. Toto je jeden z
problémov v cirkvi. Ľudia žijjú od jednej kázne k
druhej, nepraktikujúc to, čo na kázni počuli. Nestačí len chcieť, my to musíme aj robiť! Nestačí len
počuť to. My to musíme aplikovať. Toto je veľká zmena, ktorú musíte urobiť. Ak nezačnete prakticky
využívať to, čo sa učíte, nič sa nezmení.
A skĺznete späť do starého spôsobu myslenia. A toto učenie vám neprinesie žiadny úžitok. Ale ako
som vám povedal na začiatku, zdáte sa mi ako ľudia, ktorí chcú niečo urobiť. Preto ja dôverujem, že
budete robiť to, čo vás tu učím. Začnete to
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praktizovať a tým urobíte to, že čas, ktorý spolu strávime, nebude stratený čas. Po celom svete
sú ľudia, ktorí mi volajú aby som sa za nich modlil, potrebujú pomoc. Nemám času nazvyš. Každý deň
sa takto modlím za potreby ľudí. A je mojou

úlohou pomôcť Bohu vytvoriť armádu. To je Jeho túžbou, aby mal armádu kresťanov, ktorá pozná
pravdu, chodí v pravde a nedovolí diablovi aby ich prinútil ustúpiť a skloniť sa. Jedna vec, ktorú už
máte, a ktorú musíte za každú cenu mať, je
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povahová pevnosť, húževnatosť, neústupnosť. Je to rozhodnosť, schopnosť uchopiť niečo a
držať sa toho ako kliešť. Vy už to máte. Len sa musíte naučiť, že je v poriadku takéto niečo používať v
kresťanstve. Poviedte "ako vieš že to máme?"
Veď ste Ukrajinci. Študoval som vašu históriu, viem akí ste vytrvalí. Nevzdávate sa, stále idete vpred,
robíte jeden krok za druhým, Dr.Sumrall mi hovoril: keď Slovanské národy uchopia pravdu Evanjelia,
tak to spôsobí najväčšie prebudenie aké
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svet kedy videl. Majú takú húževnatosť, akú nemá nik iný. Vždy si veľmi vysoko cenil
Slovanské národy. Ja som tu dnes, aby som vám priniesol Evanjelium, ktoré funguje. A viem, že toto
Evanjelium ponesiete ďalej. Takže poďme už teraz konkrétne
hovoriť o tom ako a prečo toto funguje a ako to máme robiť. Ž119:89 "Pane, naveky stojí pevne v
nebesiach Tvoje slovo" - keď čítate Písmo, v ktorom je takéto vyhlásenie, tak toto vyhlásenie musíte
pevne usadiť vo svojom srdci, musíte sa
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rozhodnúť, že to, čo je tam napísané, je naozaj aj pravda. Čo sa mňa týka, ak to vidím v BS, tak
potom to tak aj naozaj je. Nemôže prísť nič zvonku, čo by toto Slovo zrušilo. To, čo hovorí, to aj
mieni, to je aj pravda. Takže na tom môžem stáť.
A ak na tom budem stáť a neodstúpim od toho, tak čokoľvek čo sa tam píše, sa v mojom živote aj
uskutoční. To je veľmi jednoduché. Poviem teraz pár svedectiev, ktoré objasňujú to, čo som teraz
povedal. Ale ešte vám predtým niečo vysvetlím.
Ako som včera hovoril, Boh niekedy používa vaše prostredie, aby vás niečomu naučil. V mojom
prípade je to, čomu som sa najviac venoval, to boli bojové umenia. V bojových umeniach existujú celé
stovky štýlov. Keď som ich začal študovať, tak
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som chcel nájsť najefektívnejší a najrýchlejší spôsob ako poraziť protivníka. Takže som
študoval viacero druhov bojových umení, ale napokon som sa sústredil len na tri. Jedno sa nazývalo
wing-čang-kung-fu, lebo bolo veľmi jednoduché, priame a
účinné. Pom som študoval jeet-kun-do, ktoré použival Bruce Lee, lebo to bola veľmi zjednodušená
verzia wing-čang. A potom som študoval grae-si-jiu-jitsu. Neštudoval som to kvôli športu, alebo aby
som išiel na turnaje, lebo som to používal
na tréning policajtov a vojakov. A takisto aj telesných strážcov. Takže cieľ bol to, aby ste spôsobili čo
najviac škôd za čo najkratší čas bez toho, aby ste vy sami boli zranení. A dnes mám tú istú mentalitu.
Chcem rozširovať Kráľovstvo Božie
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čo najrýchlejšie a spôsobovať diablovmu kráľovstvu čo najviac škôd. Ale bez toto aby ja sám
som bol počas toho zranený. Uvažujem teda takto. Keď som začal študovať tieto rozličné štýly, tak
som zistil že väčšina štýlov bojových umení vyžaduje
asi 20 rokov na to, aby ste ich dobre zvládli. Nemal som čas na to, aby som po 21 rokoch bol výborný
bojovník a preto som našiel Wing-Chung. To vyžadovalo len 7 rokov na to, aby ste ho dobre zvládli.
Pretože z neho bolo odstránené všetko čo

vám nepomáhalo k víťazstvu v boji. Nemyslite si, že toto je kurz bojových umení, stále hovorím o
kresťanstve.
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Ježiš povedal: choďte do celého sveta, kážte Evanjelium všetkéhu stvoreniu a robte mi zo
všetkých ľudí učeníkov. To je veľká úloha, lebo to je naozaj veľa ľudí. Nemám čas stráviť 21 rokov,
aby som urobil učeníka z každého človeka. Čím väčšia je
úloha, tým rýchlejšie túžite postupovať a tým musí byť vaše učenie jednoduchšie. Keby som vás učil
po jednom a keby som chcel aby všetci boli dokonale vytrénovaní, ale keby som zároveň chcel aby
potom učili a vytrénovali aj iných ľudí, a chcel
by som aby to takto išlo stále ďalej, tak potom moje posolstvo nemôže byť zložité. Čím zložitejšie
posolstvo, tým dlhšie trvá dokiaľ sa ho naučíte. Ježiš chce, aby sme zasiahli svet rýchlo. Preto nám dal
jednoduché posolstvo, ale náboženstvo
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z toho urobilo veľmi komplikovanú vec, pretože náboženstvo sa nezaujíma o to, aby sa to
rozšírilo rýchlo. Náboženstvo sa zaujíma o udržiavanie ľudí, aby držalo ľudí pod sebou, aby neboli
nezávislí, radšej než by sa sústredilo na výcvik ľudí a vyslanie
ich von. Aby som to dokázal, stačí sa pozrieť do Evanjelií. Ježiš mal len 3 roky aby vytrénoval svojich
učeníkov. To je rýchlejšie než tých 7 rokov Wing-Chung. A pritom je to omnoho
mocnejšie/efektívnejšie. Príklad: kresťanstvo je jednoduchá vec,
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lebo je tak čisté, lebo je to čistá pravda. Čím viac k tomu pridávate, tým menej čistou pravdou
sa to stáva. Ježiš nám zveril najčistejšie, najjednoduchšie posolstvo. Ak ste kresťanom, tak ste si zvolili
správnu cetu za pravdou. Zvolili ste si najjednoduchšiu
cestu. Vysvetlím: ak by ste chceli byť budhistom, museli by ste mať 8 vecí, ktoré by ste potrebovali
poznať. Nazývajú sa 8 stupňov k Budhovi. Je to 8 vecí. Ak by ste boli moslimom, tak tam majú 5
pilierov islamu. Takže islam by mal byť jednoduchší
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než budhizmus. Judaizmus má 10 prikázaní. Takže by to malo byť ešte ťažšie ako budhizmus.
Ale Ježiš dal nám kresťanom len 2: milovať Boha a blížneho, toto má byť základom všetkého
ostatného, kto plní tieto dve ten neporuší žiadne pravidlá.
Farizeji mali vyše 600 predpisov. Boh dal Mojžišovi len 10. Ale náboženstvo z toho spravilo 600. Ale
JK povedal len dve: miluj Boha všetkým čo máš a miluj blížneho ako seba samého. Spýtali sa: ako
máme milovať blížneho ako seba samého?
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Ježiš odpovedal: to je jednoduché - všetko čo chceš aby ľudia robili tebe, rob ty im. Nie je to
jednoduché? Všetko čo ma počujete učiť, všetko čo ste počuli že som urobil, každé svedectvo, všetko
čo sme urobili, je postavené na týchto 2 pravidlách.
Len na týchto dvoch. Všetko čo robím, preosievam filtrom týchto dvoch pravidiel. Pomôže mi toto
milovať Boha viac? Pomôže mi toto milovať svojho blížneho ako seba samého? Čo musím urobiť pre
nich také, čo by som chcel aby oni urobili mne?
Toto vyučoval Ježiš. To čo vyučoval bolo to, čo aj žil. Keď idem do obchodu a vidím chorého človeka,
tak sa naňho pozerám a premýšľam: keby som bol na jeho mieste, a bol by tu kresťan, ktorý pozná
Božiu moc, chcel by som aby ten človek
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prišiel ku mne, aby položil na mňa ruky, a aby ma takto uzdravil? Samozrejme, že odpoveď
znie áno. A to je pre mňa príkaz aby som išiel a modlil sa za toho človeka. K tomuto nepotrebujem
nijaké zvláštne/špeciálne vedenie Ducha Svätého.
Pretože v armáde som sa naučil jednej veci: nikdy nepotrebujete vedenie k tomu, aby ste vyplnili
príkaz. Môžete nám to vysvetliť? Máte dve veci. Ak sa ma spýtate čo máte robiť a ja vám poviem myslím si že toto by ste mali urobiť - tak to čo som
povedal bol príkaz alebo návrh? Je to len návrh. A vy máte voľbu či to urobíte, alebo nie. Ale ak sme v
armáde a ja som váš veliaci dôstojník a poviem - urob toto - to nie je návrh. Urobíte to alebo ak nie tak
potom budete znášať následky.
[6][0:22]

Príkaz nedáva žiadnu voľbu. Preto sa to volá príkaz. JK nepovedal - toto sú 2 veľké návrhy ale toto sú dve veľké prikázania. Takže vy nemáte na výber. Ako kresťania, ak je JK vašim Pánom, tak
podľa tohto musíte žiť. A musí sa to vzťahovať na
váš celý život. Problémom väčšiny kresťanov je to, že nevedia či Boh chce od nich, aby niečo urobili
alebo nie. Takže nie sú si istí Božou vôľou. Všetko je pre nich také nejasné. Ale keď vidíte tieto dve
prikázania, tak to robí všetko jednoduchým.
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Tak jednoduchým, že Ježiš dokázal svojich učeníkov vytrénovať za 3 roky. Netrvalo to 10
rokov, ani 20, ani 30, dokázal to za 3 roky, a potom povedal: vy choďte a robte to. Keď študujete
evanjelia a pozriete sa na ne chronologicky, tak zistíte, že
JK vyslal svojich učeníkov, aby vyháňali démonov a uzdravovali chorých po tom, čo s ním boli 6
alebo 9 mesiacov. Rozmýšľajte nad týmto. Po 6 mesiacoch vyháňali démonov a uzdravovali chorých.
A predsa, náboženstvo nás učí, že musíme čakať
a musíme byť dosť duchovní, a musíme sa dosť modliť a postiť, v nádeji že Boh nás napokon uzná za
hodných, dostatočných, a úplne sme tým minuli Božie srdce, Jeho úmysly. O chvíľu sa pozrieme na
niečo iné, ale ešte predtým jedno svedectvo
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Ako je to stáť na Božom slove. Keď začnete slúžiť uzdravovaním, tak sa mnohokrát stane
(všimnite si že som nepovedal "modliť sa za ľudí" - keď skončíme tento kurz tak sa nebudete modliť
za ľudí aby boli uzdravení, ale budete slúžiť uzdravovaním)
Modlitba má často na konci otáznik. Ale v službe uzdravovania, tam nie sú žiadne otázniky. Výsledok
je určený ešte predtým než ste vôbec začali. Pretože to znamená viera. Viera začína pri konečnom
výsledku. A potom pokračuje až kým ten
finálny výsledok nie je vidieť. Ak ste ešte nevideli konečný výsledok, znamená to, že ste ešte
neskončili. Musíte veriť ďalej. Takto treba rozmýšľať. Bol som v Taliansku. Pred pár rokmi. A kázal
som v cirkevnej budove umiestnenej hore na kopci.
[6][0:25]

Bola to krásna budova s nádherným výhľadom na Stredozemné more a zavolali ma aby som ju
posvätil Bohu a vyučoval o uzdravovaní. Raz sa ma spýtali: išli by ste sa pomodliť za jedného
človeka? Povedal som: samozrejme. Tak sme išli do
nemocnice. Pri dverách bol zástup ľudí a bolo to na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ale nedovolili
nám všetkým vojsť dnu, mohol tam ísť len jeden človek. A ležal tam mladý človek menom Angelo.
Náhodou bol postrelený, lekársky bol mozgovo
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mŕtvy. Pripojili ho na všetky prístoje udržiavať pri živote, dýchali za ňho prístroje, aby udržali
orgány v činnosti. Ten človek bol v hlbokom bezvedomí, nereagoal nijak, takže keď som tam vošiel
sám, odišiel som k Angelovi, pozrel som naňho, oči mal
otvorené, ale nehýbali sa, nezaostrovali, kvapkali mu do očí, aby mu oči nevyschli. Prišiel som k
nemu, položil som naňho ruky a povedal: Angelo, som tu na to, aby som ťa prebral. A tak Angelo,
preber sa, v mene Ježiš. A keď sa preberieš, tvoj
mozog bude fungovať správne, tvoje telo fungovať normálne, a budeš uzdravený, v mene Ježiš. Otočil
som sa a odišiel. Nijaká reakcia, nijaká zmena, nič sa nezmenilo. Keď som vyšiel z dverí, zástup tam
čaka a začali sa ma pýtať: prehovoril k tebe
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Boh? -Áno. -A čo ti povedal? -Povedal mi Marek16, veriaci budú klásť ruky na nemocných a tí
sa uzdravia. -Takže Boh k tebe neprehovoril? -Ale áno. -Tak čo ti povedal? -Veriaci budú klásť ruky
na chorých a oni sa uzdravia. -Takže Boh ti nepovedal
nič? -Áno, povedal! -Tak čo ti povedal? -Povedal mi Marek 16. A povedal to už pred dvetisíc rokmi. A
oni pozerali na mňa ako na blázna. Pokrútili hlavami a odišli. Vrátili sme sa do hotela, v ňom sme
bývali na najvyššom poschodí, a talianske výťahy
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sú veľmi malé. Takže keď som sa vrátil do svojej izby, bola tam so mnou moja žena, moja
dcéra a svokra. Tak som im povedal: idem sa poprechádzať. Oni už vedeli že sa idem modliť, lebo
zvyčajne to takto hovorievam. Takže som vošiel do výťahu
a ešte predtým ľudia, ktorí ma pozvali, chceli prísť za mnou a hovoriť so mnou. Keď ten muž prišiel za
mnou, povedal mi s váhavým pohľadom: brat Curry, Angelo je mŕtvy. Po tom, čo si sa za neho modlil,
tak zomrel. A hľadel na mňa. Čakal že mu
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poviem nejakú výhovorku. Čakal že mu poviem nejaký dôvod prečo to zlyhalo. Ale ja som
uvoľnil svoju vieru keď som sa modlil za Angela, takže až dovtedy kým neuvidím Angela v poriadku
som nemohol hovoriť nič iné. Takže tam stál, hľadel na
mňa a čakal čo poviem. Ale ja som mu nemal čo iné povedať, len to, čo som už povedal: všetko čo by
som povedal, by protirečilo Božiemu Slovu. Takže vtedy som sa naučil jednu z najťažších lekcií, aké
sa len môžete naučiť. Keď ste povedali čo
Boh povedal, tak zavri svoje ústa a nepovedz nič, čo by bolo v nezhode s tým, čo si už povedal. Takže
tam stál, hľadel na mňa, čakal že niečo poviem, ale ja som nič nehovoril. Hľadel som na neho, on na
mňa, ticho sme tam stáli. Hľadeli sme
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jeden na druhého, ale pretože som tvrdohlavejší ako on tak začal hovoriť prvý on. Povedal:
uvidíme sa zajtra. -Dobre. Odišiel do svojej izby a vtedy som povedal svojej rodine že sa idem von
modliť. Prišiel som do výťahu, dvere sa zavreli, začal som
sa rozprávať s Bohom ohľadne tejto situácie. Povedal som mu: takto to nefunguje, nepriviedol si ma
sem cez pol sveta, aby som dal ľuďom falošnú nádej, takže buď bude Angelo žiť, alebo sa balím a
idem domov. Buď ho oživíš, vzkriesiš z mŕtvych
a bude živý, ja sa nestarám ako, ale buď bude Angelo žiť alebo končím a idem domov. Vtedy výťah
prišiel na prízemie, dvere sa otvorili, boli tam nejakí ľudia, tak som sa prestal s Bohom rozprávať
takýmto spôsobom. Ani s vami by som sa neroz-

[6][0:31]

prával takto, keby boli okolo ľudia. Takže určite pred nimi nebudem rozprávať takto s Bohom.
Vážim si Boha. Vášim si aj vás. Ak by som vám napríklad nadával, robil by som to osamote, keď tam
nebudú iní ľudia. Tak ako som vtedy hovoril s Bohom.
Keď toto počúvate, tak to asi niektorých z vás nahnevá. Ale v Biblii mám príklad rozhovoru vedeného
takýmto spôsobom. Takto Mojžiš hovoril s Bohom. Boh povedal: idem vyhladiť Izraelcov. Toto
nemôžeš urobiť, lebo Egypťania by to počuli a povedia
že si bohom, ktorý nevie dodržiavať svoje zasľúbenia. A je napísané, že Boh to oľutoval. A bol s
Izraelcami aj naďalej. Je to náboženstvo, čo spôsobuje, že sa vám nepáči to, čo som hovoril. Tak som
sa vyšiel poprechádzať asi 45min, modlil som
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sa v jazykoch, vrátil som sa do izby, zaspal som, ráno som vstal, a išiel som znova kázať. V
zbore mi dali mikrofón a potom ku mne bežal jeden nadšený človek: brat Curry, už si počul o
Angelovi? -Počul som že zomrel. -Nie, Angelo žije, vrátil sa
zo smrti, žije! -Sláva Bohu. Otočil som sa a odišiel. Ten muž ma zastavil: keď som vám včera povedal,
že Angelo je mŕtvy, vaša odpoveď bola: hm, toto ma prekvapuje. Prečo ste to povedali? -To je
jednoduché, nie som zvyknutý prehrávať bitky.
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Pozeral na mňa ako keby som povedal nejaké veľké zjavenie. V bojových umeniach som ľudí
netrénoval na to, aby prehrávali, ale aby vyhrávali. Ale to, aby vyhrali, bolo na nich. Keď som objavil
kresťanstvo, objavil som lepší život, lebo v kresťanstve
BS hovorí, vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťaziť, triumfovať v Kristovi. Toto je jedna z vecí,
ktorá ma pritiahla ku kresťanstvu. Zistil som, že Boh odo mňa očakáva vždy že vyhrám. A potom mi
dal moc a schopnosti na to, aby som vždy vyhral.
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Pretože to nie je postavené na tom ako som ja silný, ale na tom aký je silný On. A s Ním sa
nedá zrovnať nič. Čím viac si toto uvedomujem, tým viac sa spolieham na Neho. Čím menej sa
spolieham na seba, tým väčšie víťazstvá vyhrávam.
Ľudia žijúci v náboženstve sa vždy snažia pridať niečo nové pre vás, a myslia si, že Boh je ako sochár,
ktorý začína s trochou hliny a potom pridáva viac a viac hliny, až napokon vytvorí sochu. A oni vám
hovoria, že tu potrebuješ ešte trocha hliny,
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a tu potrebuješ pridať, a potrebuješ ešte tento dar, ešte toto pomazanie, snažia sa na vás nabaliť
čo najviac, a neuvedomujú si, že kresťanstvo je presný opak, kresťanstvo vkladá do vás Krista. Keď
dostanete Krista, tak ste dostali všetko. Čo ešte
môžete pridať k Ježišovi? Takže problém nie je v tom, že potrebujete viac, lebo nepotrebujete viacej
Boha, lebo všetka plnosť samotného Boha prebývala v Ježišovi, a teraz Ježiš býva vo vás.
Nepotrebujete viacej z Boha. Problém je ten, že Boh
potrebuje viac z vás. Boh sa nesnaží nabaliť na vás viac, nie je takýto sochár, je skôr ako
Michelangelo, ktorý si vezme dláto a potom veľký kus mramoru a opracúva ho. Raz sa Michelangela
opýtali: ako robíš také dokonalé sochy? -To je jednoduché,
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vezmem si blok mramoru, a predstavujem si sochu, ktorá sa v ňom skrýva. Potom už len
dlátom dávam preč všetko, čo nepatrí k tej soche. Toto Boh robí s nami. Vložil do nás Krista, a my sa
máme zbavovať balastu, aby sme boli ako Kristus.

Začína jednať s nami a osekáva našu hriešnu prirodzenosť až kým zostane iba Kristus. Prestaňte sa
snažiť prikladať si ten mramor naspäť, zhoďte zo seba všetko, čo ešte zostáva z vás, zomrite a dovoľte
Jemu, aby žil cez vás, zvoľte si Jeho
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cesty, nie vaše cesty, vyberajte ťažkú cestu, vyhnite sa ľahkej, zvoľte si úzku cestu, vyhnite sa
širokej. Keď prichádzajú problémy a protivenstvá, neutekajte od nich, bežte naproti nim, lebo to vás
urobí silnejšími. Dávid neutekal preč od obra, ale
bežal mu v ústrety, a nebežal so zavretými ústami, ale pri tom hovoril: dnes ťa Boh vydá do mojich
rúk. Nemal meč, iba prak, ale povedal: dnes ti odtnem hlavu z pliec. Nemôžte niekomu odťať hlavu
prakom, vedel že zabije Goliáša prakom. Ale
chystal sa použiť Goliášov meč, aby mu odťal hlavu. Vaše zaopatrenie od Boha zvyčajne visí na boku
vášho problému. A ak utekáte od problému, nikdy neokúsite Božie zaopatrenie. Ak je tam nejaká hora,
je to preto, aby ste nad ňou zvíťazili
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nie aby ste sa jej vyhli. Musíte sa naučiť mať potešenie z boja. Lebo to vás urobí silnejším a
každý boj vás pripraví na ten ďalší. Ak sa vyhnete tomuto, tak v tom nasledujúcom budete porazení.
Toto musíte vedieť. JK vo vás dokáže poraziť čokoľvek
čomu čelíte. Ale musíte ho vziať so sebou do boja. On tú vec dokáže poraziť len vtedy, keď to ham
vezmete/pozvete. Nevyhráte tým, že sa budete sťažovať a frflať, nevyhráte tým, že budete bedákať nad
tým problémom. Musíte a naučiť čeliť tomu
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problému. Videl som tak veľa ľudí, ktorým keď povedali, že majú rakovinu, ako sa im
podlomili kolená, lebo slovo rakovina prináša taký strach, tí ľudia sa trasú..musíte rozvinúť vieru v
Boha! - a keď podom počujete takéto slová, vaša prvá myšlienka
nebude "ó, Bože, prečo ja", ale vaša prvá myšlienka bude "sláva Bohu!, toto bude veľké svedectvo,
lebo ja cez toto prejdem na druhú stranu! Diabol sa nemal začať so mnou zahrávať, lebo moje kolená
sa nesklonia pred diablom, ale ja skloním jeho
kolená pred menom Ježiš!" Keď som stál pri hrobe svojej dcéry a urobil som ten záväzok Bohu, v ten
deň som začal cestu a keď sa dnes spätne pozerám na ten deň tak hovorím: diabol toto nemal urobiť,
keby tak diabol tušil čo ho bude stáť to, že
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mi zabil dcéru, nebol by to nikdy urobil, pretože ja som sa rozhodol, že život mojej dcéry bude
najdrahším životom, ktorý kedy diabol vzal. Mojim cieľom je to, aby som prinútil diabla báť sa toho
dňa viac, než som sa ho bál ja. A toto aj v živote robím.
Späť k tomu svedectvu. Išiel som sa modliť za Angela. Zomrel a oni chceli aby som vysvetlil prečo.
Ale ja som stál na BS. Nepočul som žiadny hlas, necítil som nič, ale zapísané BS je istejšie než to, keď
počujete nejaký hlas. Lebo počutie hlasu
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príde a odíde, ale toto slovo je napísané navždy. Počujete hlas, ale keď prestane hovoriť .. a do
30 minút premýšľate nad tým, či ste ho naozaj počuli. Alebo či sa len niečo zjavilo vo vašej hlave. Keď
čítam toto slovo, môžem to čítať, môžem to
odložiť, a o 30 minúť alebo o 30 rokov sa k tomu vrátim, vezmem to a budem to čítať znova. Pretože
je ustanovené navždy. BS je pravdivé, čo hovorí dnes, bude hovoriť aj o 100 rokov. Čo povedalo pred
2tis.rokmi, hovorí aj dnes, a hovorí stále to isté.
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Nemení sa. Teológie sa menia. Cirkvi sa menia. Ľudia sa menia. Ale BS je stále to isté. Ak
nasledujete človeka, nikdy neviete kam vás zavedie. Ale ak nasledujete BS, vždy budete mať istotu, a
nebudete sa domnievať. Nikdy sa nemusím domnievať.
Nemusím si všetko pamätať, je to tu zapísané, môžem tam ísť a prečítať si, môžem pripomínať Bohu
čo povedal. A môžem pripomínať aj diablovi, čo Boh povedal. Jednoducho stojím na BS. Bez ohľadu
na to, čo si myslia iní. Keby som nasledoval
dav tak by som stále musel meniť svoje názory. Keď mi ten človek povedal, že Angelo je mŕtvy,
mohol som povedať to, čo už iní povedali predo mnou: nech sa deje Božia vôľa. Kto pozná Božiu
vôľu? Božie cesty sú tajomné, nevyspytateľné..
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Angelo mal len 20 rokov ale Boh ho potreboval v nebi.. Mohol som poveať čokoľvek z tohto.
Ale nič z toho nie je v BS. Ale BS hovorí, že Angelo by mal žiť aspoň do 70 rokov, možno aj do 80,
možno aj viac. A ak by zomrel predtým, tak to spôsobil
diabol. A preto ho treba pohnať kade ľahšie. Moje presvedčenie je, že sa neprestanem modliť za to,
aby človek bol vzkriesený z mŕtvych, až kým ho nepochovajú. Keď ho už pochovajú, tak sa už
prestanem modliť. Ale dovtedy kým nie je pod zemou,
tak stále sa tlačím dopredu, stále to vyhlasujem, a stále prikazujem. Modlil som sa za mnohých, deviati
sa vrátili späť do života. Prvá bola moja dcéra, ktorá vypadla z okna. Videli sme mnohých, ktorí sa
vrátili zo smrti do života. Jedna z nich bola
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budhistka, nie kresťanka. Ale my sme sa modlili za ňu, lebo mala rakovinu. Modlili sme sa, ale
ona zomrela. Tak sme sa začali modliť za vzkriesenie. Nevideli sme ju, len nám poveali, že je mŕtva.
Nechceli nás pustiť do márnice, aby sme ju videli.
Ale my sme začali veriť, že Boh ju vzkriesi z mŕtvych. Bolo to v Thajsku. Bola uložená v márnici,
prikrytá plachtou. Na nohách mala ceduľku, lekár stál pri nej a vypĺňal úmrtný list. Keď tu
znenazdajky sa zdvihla, pozrela na lekára a povedala: ty
musíš uveriť v Boha! Mužovi vyletela tabuľka z ruky a vybehol z márnice. Keď sme sa s ňou
rozprávali, a pýtalli sa čo sa stalo, tak povedala, že keď zomrela, tak zrazu stála pred nejakým
človekom. A on jej povedal, že jeho meno je Ježiš.
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Ježiš jej ďalej povedal: musíš sa vrátiť, vyčistiť svoj dom od všetkých modiel..a nasledujúce čo
si pamätala, bolo to, že sa prebrala pod plachtou a vstala. Keď išla domov, zobrala všetky modly a
vyhodila ich na ulicu. A povedala každému, že stretla
Ježiša, a že ho bude nasledovať. A toto celú dedinu otvorilo pre Evanjelium. Môj syn bol v Thajsku
misionárom 5 rokov. Aj on videl ako mŕtvi ožili. Jedného mladého muža na skútri zrazilo auto.
Rozbilo mu to lebku. Mužov mozog ležal na zemi.
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Môj syn bol tam, išiel k nemu, a stlačil mužovu hlavu dokopy, zložil ju. A začal sa modliť.
Prišla sanitka, muža dali na nosidlá, odniesli do sanitky, mozog mu stále visel z hlavy. Povedali, že je
mŕtvy. A vyhlásili ho oficiálne za mŕtveho. Môj syn sa
stále modlil. Keď prišli do nemocnice, ten človek znova ožil. Bol pri zmysloch, rozprával sa s nimi, a
vzali jeho lebku, spolu s mozgom, dali to celé dokopy a omotali to páskou a ten človek stále žije a je
zdravý. A ľudia vedia ako to s ním bolo.
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Modlil som sa za tehotnú ženu. Mala dvojičky. Lekári jej povedali, že dvojičky zomreli a
chystali sa jej ich zobrať. Prišla po modlitbu, povedal som jej, aby si ruky položila na brucho, položil
som svoje dva prsty na jej ruku a povedal som: v mene JK
vy budete žiť a nezomriete. Povedal som to 3 alebo 4 krát. A potom som jej povedal: budete v
poriadku. Žena išla a posadila sa do lavice, bohoslužba skončila a ona sa chystala ísť domov. Cestou
domou cítila, že sa jej v bruchu niečo hýbe.
Myslela si, že ide potratiť mŕtve telá svojich detí. A tak išla do nemocnice, urobili jej test a počuli tam
búchať srdcia. O 3 hodiny sa jej narodili dvaja chlapci, dokonale zdraví. Keď moja prvá dcéra zomrela,
tak som urobil záväzok, že nájdem pravdu.
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Mal som prvú dcéru, potom syna, potom ďalšiu dcéru a znovu ďalšiu dcéru. Takže 4 deti,
jedno u Pána a 3 sú už dospelé. Keď moja najmladšia dcéra mala 7 rokov, bývali sme v 2-posch. dome,
vyklonila sa z okna a vypadla z okna. Spadla z výšky
2.posch. priamo na hlavu na betónovú platňu. Bol som vtedy na prízemí a počul som že niečo dopadlo
na zem. Vyšiel som von aby som videl, čo sa stalo. Keď som otvoril dvere, videl som dcérku ležať
tvárou dole. Nehýbala sa. Išiel som k nej a
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zdvihol som ju. Bola mŕtva. Srdce nebilo, nedýchala, tvár mala rozbitú, vybité zuby trčali cez
peru ako dopadla tvárou na zem. Keď som ju zdvihol, ruky aj hlava jej viseli a okamžite sa mi vybavil
pohreb mojej prvej dcéry. V stotine sekundy sa mi
všetko znova pripomenulo. Jej smrť, pohreb, všetko. Vybavilo sa mi všetko čo sa týkalo mojej prvej
dcéry. Držal som v náručí svoju najmladšiu dcéru a videl som jej pohreb. A v hlave som počul hlas,
ktorý povedal: pochováš aj ďalšiu, stratíš ďalšiu,
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pochováš aj ďalšiu dcéru. Videl som pred sebou ten pohreb. Počul som ten hlas. Bol silný. Prvá
dcéra zomrela v 1981. Najmladšia zomrela v 1989. Počas tých 8 rokov medzitým som veľmi skúmal a
študoval BS. Preto teraz to bolo iné. Chodil
som okolo príbytku s dcérou čo mi visela na rukách. A stále som počul ten hlas. Ale namiesto toho,
aby som hocičo povedal, miesto toho aby som súhlasil s tým čo mi ten hlas hovoril, ja som začal
hovoriť. V mene Ježiš, ty budeš žiť a nezomrieš.
V mene Ježiš budeš žiť a nezomrieš. Ona už bola mŕtva. Ale Biblia hovorí, aby sme nazývali tie veci,
ktoré už sú akoby neboli, a tie, ktoré nie sú, ako keby už boli. Takže som nehľadel na ňu so slovami: si
mŕtva. Ale povedal som: budeš žiť a
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nezomrieš. Ten hlas zosilnel. Tak aj ja som začal byť hlasnejší. Zvyšoval som hlas stále viac a
viac. Musel som byť hlasnejší než hlas v mojej hlave. Takže asi 25 minút som tam chodil hulákajúc. V
mene Ježiš budeš žiť a nezomrieš. Po 25 minútach sa nič nezmenilo. Vošiel som do domu, položil som jej telo na dlážku pod stenu. Takže bola na
zemi opretá chrbtom o stenu. Ruky jej viseli dole, hlava jej visela, bola stále mŕtva. Rodina zbehla
dole, boli v panike a pamätám sa ako som sa
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otočil k svojej rodine a povedal: zavrite ústa, ak neviete veriť choďte preč. Všetci zostali ticho.
Otočil som sa k dcére, a začal som na ňu ukazovať a stále som opakoval: v mene Ježiš, ty budeš žiť a
nezomrieš, v mene Ježiš budeš žiť a nezomrieš.

Takto ďalších 20 minút. Keď odrazu, celý čas sedela s hlavou dole, ale odrazu akoby ju niekto udrel do
žalúdka, vystrela sa, vypľula krv z úst, otvorila oči, začala zaostrovať pohľad a pozorovali sme ako sa
vracia. A potom povedala, jej prvé slová:
otec, som hladná. Doniesol som jej kúsok chleba a vložil som jej ho do úst. Nemohla ho pohrýzť, lebo
mala vybité zuby. Tak ho prehltla. Zdvihli sme ju, dali do auta a vzali ju do nemocnice. Testovali
mozog, srdce, a povedali, že bola mŕtva asi 45
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minút. Mám nafotené ako vyzerala. Mala zlomené obidve zápästia a pravé koleno. Mám fotky
ako je obviazaná, s rozbitou tvárou, ale minulý december porodila moje siedme vnúča. Pracuje spolu
so mnou na Božom diele, je mojou pravou rukou mojou sekretárkou a stará sa o všetko potrebné. Je vydatá. Mám aj syna, ktorý je ženatý, má 4 deti, má
na starosti moju webovú stránku - grafiku a všetko čo k tomu patrí. A moja ďalšia dcéra tiež pracuje so
mnou, a má na starosti naše partner[6][0:54]

ské oddelenie. Všetky moje deti slúžia Bohu so mnou. Poznajú realitu tohto Evanjelia. Ešte
dávno mi povedali: keby si nebol kázal to posolstvo, ktoré kážeš, tak by som asi nebola kresťankou,
pretože som videla ako väčšina kresťanov žije. Ale
vidím tvoje posolstvo a vidím ako žiješ, a preto slúžim Bohu. Moje deti ma videli, videli ako počas
rokov ideme hore aj dole a pozorovali ak vždy stojíme na BS. A kvôli tomu, kvôli výsledkom ktoré
videli, slúžia Bohu s nami. Boli so mnou v Afrike,
videli ako na jedinej bohoslužbe bolo viac ako 300 ľudí uzdravených z HIV. Videli ako sa otvorili
slepé oči, hluché uši, a nemôžu to poprieť. Teraz hovoria mojim vnúčatám svedectvá o tom, čo videli.
Moje vnúčence budú kázať to isté posolstvo.
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A uvidia mŕtvych vzkriesených, lebo to posolstvo bude stále silnejšie, nie slabšie. Keď odídem
k Pánovi, toto posolstvo nezomrie so mnou, lebo toto je Evanjelium. Máme zodpovednosť. Aby sme
zanechali dedičstvo našim deťom a vnukom.
Musia vedieť, že Boh je živý. Že Ježiš je živý, a že je ten istý včera, dnes a zajtra. Potrebujú poznať, že
Boh odpovedá aj na ich modlitby, nie len na naše.
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Iz55:11 Bude reč o praktickom aplikovaní. Nepriateľ sa bude snažiť vás oklamať a zastaviť.
Chce vás presvedčiť, že to, čo robíte, nefunguje. Ale musíte si uvedomiť toto. Ježiš hovoril o BS ako o
semene. Semeno nie je strom. Ale stane sa stromom.
Keď poriete na semeno a vidíte len samotné semeno, tak máte len veľmi obmedzené videnie. Keď
napr. poviete že toto je semeno jablone, tak tým chcete poslucháča informovať aký strom z toho
vyrastie v budúcnosti. Ak vezmete mnoho semien,
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rôznych druhov, hľadíte na ne a niet tam žiadnej ceduľky, tak ako budete vedieť čo je čo? Je to
jednoducho semeno. Ale keď poviete "semeno jablone", tak potom viete čo z neho vyrastie, viete aký
to bude strom, ako bude vyzerať. Keď poviete

"semiačko jablone" tak si predstavíte jabloň alebo dokonca len samotné jablko. Takže nejde o to, že to
je len semeno, ale aj o to, čo z neho vyrastie. Určite sa nenasýtite tým, keď zjete semeno. Musíte
počkať až z neho vyrastie to čo má.
[7][0:03]

JK povedal, že rozsievač rozsieva Slovo. A že semeno, ktoré rozsieva je BS. Toto BS obsahuje
všetky možné druhy semien: semená uzdravenia, oslobodenia, spasenia, prosperity. Ak túto knihu
Bibliu vidíte len ako nejaké jedno semeno, tak ju
potom budete chápať len ako nejakú dobrú knihu na čítanie. Ale ak ju vidíte ako množstvo
konkrétnych semien tých vecí o ktorých sme hovorili, tak viete, že tie semená sa stanú tými vecami,
vyrastú na ne, takže vy ste pôdou a BS je semenom.
[7][0:04]

V bežnom živote neprídete do obchodu pýtať "dajte mi nejaké semeno", ale poviete im presne
aké semená potrebujete,napr. "chystám sa zasadiť kukuricu" alebo "chcem posadiť nejaké jablone" máte konkrétnu predstavu o každej z tých vecí.
Viete, že niečo z toho vyžaduje viac vody, niečo menej, a nefrflete, nesťažujete sa že je to tak,
neodmietate robiť to, robíte to, čo je potrebné aby to semeno vyrástlo. To isté platí pre BS. Môžete
zasadiť Slovo do vášho srdca, v akejkoľvek oblasti.
Pre každú potrebu. A to semeno bude rásť. Ak ho budete zavlažovať, vyživovať, tak vyrastie. Ak
jednoducho zasadíte semeno a odídete, semiačko síce vyrastie, ale pri ňom vyrastie aj burina, a
nakoniec budete mať viac buriny ako sadenej rastliny.
[7][0:05]

Takto vyzerá život väčšiny ľudí. Keď chcem pochopiť ako funguje uzdravenie, tak neštudujem
prosperitu. Zameriam sa na uzdravenie. Na čo ste zameraní, tomu začínate rozumieť. V mojej biblickej
škole v Dallase vyučujeme trocha inak. Každý rok
máme 12 kurzov. Väčšina škôl učí viacero kurzov, viacero oblastí naraz. My to nerobíme. Naša škola
trvá 3 mesiace, 12 týždňov, a každý týždeň preberieme jednu samostatnú oblasť/predmet. Takto sa
vaša myseľ môže sústrediť len na jednu vec.
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Nemusíte neustále prepínať svoju pozornosť z predmetu na predmet. Keď ste zameraní len na
jedinú vec, na určité časové obdobie, tak potom začnú prichádzať zjavenia. Takže vezmeme jednu
oblasť a študujeme ju. Vyučujem, čítame si, študenti
diskutujú, všetko je zamerané na jednu tému, a pri tom študenti dostávajú zjavenie o danej oblasti. To
isté platí pre BS: čokoľvek, čomu chcete rozumieť, na to sa musíte zamerať: budete na to pozerať
všade a začne k vám prichádzať zjavenie v tej
oblasti. A teraz to, čo si väčšina ľudí neuvedomuje, povieme si príklad ako ľudia jednajú. Niekto vás
žiada o modlitbu, za uzdravenie. Položíte na neho ruky a pomodlíte sa ako najlepšie viete. Potom
odstúpite a hľadíte na tých ľudí, a nevidíte žiadnu
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zmenu. Tak si myslíte, že sa nič nestalo. Takže možno, ak budete veriť, by sme sa mohli
pomodliť ešte raz. Možno sa pomodlíme ešte raz. Tak poviete, dobre, to prvé nefungovalo, poďme na
to ešte raz. A to, že ste uverili, že to nefunguje, to
spôsobí, že to naozaj nebude fungovať. Čomu veríte, to aj dostanete. Ak si myslíte, že máte vieru na to,
aby ste sa pomodlili, a potom keď prestanete, tak sa pozeráte a zdá sa, že sa nič nestalo, a myslíte si že
to nefunguje, tak potom poviete:

nefungovalo to, poďme to vyskúšať ešte raz. A začínate to robiť znova a znova, je to ako by ste vložili
svoju vieru, a keď nevidíte žiadnu zmenu, tak vašu vieru stiahnete. A potom sa pokúšate ňou zaútočiť
znova. Toto nie je biblické. Musíte si
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uvedomiť, že vo vás žije Kristus. Samotný DS je vo vás, Jeho moc je vo vás, ale niekedy
zostane tak veľa z vás, že to Duchu Svätému necháva len takú malinkú štrbinku, aby sa cez ňu dostal z
vás von. Čím viac Ducha Svätého sa dostáva cez nás
tak to zvyčajne ľudia nazývajú pomazanie. Ľudia, ktorí sa naučili ako nechať DS aby z nich prúdil vo
veľkom rozsahu, o týchto sa v cirkvi hovorí ako o veľmi pomazaných. V novom zákone nemôžete
nájsť rozdiel v úrovni pomazania, lebo pomazanie
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je Duch Svätý. Nejde o to, že vy potrebujete viac pomazania, alebo viacej Boha, ale Boh
potrebuje viac z vás. Cieľom je zbavovať sa balastu náboženstva a iných foriem hriešnej ľudskej
prirodzenosti. Kľúč k tomu, aby moc DS prúdila cez vás je
poznanie ako ustúpiť Duchu z cesty, a ešte lepšie je spolupracovať s Ním. Teraz sa pokúsim ukázať
vám toto na príklade. Vezmete si cibuľu a položíte ju na stôl. Necítite žiadnu vôňu. Ale keď ju začínate
šúpať, tak čím viac ju šúpete, tým viac sa
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uvoľňuje jej vôňa. Vôňa tej cibule sa však nezväčšila. V tej cibuli vždy bol rovnaký objem
vône. Ale čím viac z nej lúpete tie horné vrstvy, tým viac sa tá vôňa uvoľňuje von. Myslíme si, že vôňa
sa zväčšila, ale nie je to tak. Len sa uvoľnila. Jednoduché.
Môžete ju lúpať po vrstvách a bude voňať stále silnejšie. Alebo ju môžete prerezať stredom. Tým
uvoľníte celú vôňu naraz. Takto je to aj s ľuďmi. DS žije v našom vnútri, On je Božou mocou a čím
viac zo seba olúpeme preč a umrieme sami sebe,
tým viac Jeho sa uvoľní. On sa nezväčší. Nemôžete mať viacej Boha ako je celý Boh. Takže Jeho moc
sa nezväčšuje, len zostalo z vás menej na to, aby ho to blokovalo. Takže sa cez vás môže prúdiť ľahšie.
Problém väčšiny ľudí je to, že ostalo
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príliš veľa z nich a to zabraňuje prúdeniu DS, takže len vykvapkáva. Ale On chce prúdiť z
nášho vnútra ako rieka. Lebo JK povedal "z vášho vnútra/bruha.." (nie z neba) "..budú tiecť rieky živej
vody" a toto povedal o Duchu Svätom. Snažíme sa
prinútiť Ducha Svätého aby padol, aby sa vylial na nás. Ale toto nie je to, čo by sme mali vyhľadávať.
Netreba aby On padol z neba, ale potrebuje sa uvoľniť z nášho vnútra, prúdiť von ako rieka. List Rim
hovorí "kto vystúpi do nebies, aby Ho zniesol
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dole? alebo kto zostúpi do hlbiny aby Ho vytiahol hore? ale spravodlivosť nehovorí že kto ho
stiahne či vytiahne, ale spravodlivosť z viery hovorí takto: blízko teba je slovo, v tvojom srdci a v
tvojich ústach, a to je slovo viery, ktoré kážeme" Tu sa
hovorí, že nepotrebujete čakať na pomazanie zhora, získavať to námahou, ale je to vo vašom srdci a vo
vašich ústach, začnite to hovoriť, a Duch tečie s vašimi slovami, keď sú vaše slová v zhode s Božím
Slovom. Nepotrebujete čakať na prebudenie,
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prosto začnite poslúchať Boha. Keď poslúchate Boha, už máte prebudenie. Takže naň
nečakajte. Nepotrebujete pomazanie na to, aby ste začali robiť to, čo vám Boh povedal, aby ste robili.
Potrebujete vieru v Boha, že to, čo vám Boh povedal, to

bude vo vašom živote aj potvrdzovať, keď budete robiť čo vám povedal aby ste robili, keď budete
poslušní tak On zabezpečí moc. BS hovorí, že sme Boží spolupracovníci, nehovorí že sme čakatelia na
Neho. Príliš často čakáme na Boha a pritom
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v skutočnosti Boh čaká na nás, aby sme išli robiť to, čo nám povedal aby sme robili. Takže keď
kladiete ruky na chorých, to čo je vo vás, je Duch Boží, Slovo Božie. Keď kladiete ruky, tak
vykonávate BS. Ono je semeno, do ktoré vy aktivujete.
Keď ja kladiem ruky na chorých, tak tí ľudia potrebujú byť uzdravení. Keď kladiem ruky na človeka,
ktorý má problém s démonmi, alebo je mentálne postihnutý, tak tí ľudia potrebujú oslobodenie, nie
uzdravenie. Keď človek nie je spasený, potrebuje
spasenie. Takže keď idem za takýmito ľuďmi, ktorí nie sú spasení, majú choroby, a majú démonov,
mentálne choroby, tak nejdem za Bohom aby som povedal "Bože, potrebujem moc na spasenie" a
potom Boh ustúpi dozadu, potiahne na páčku,
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a vypadne odtiaľ spasenie. Nezvyknem nič také robiť. Ani nehovorím "Bože, tento človek
potrebuje uzdravujúcu moc", a Boh by potom odpovedal, "počkaj chvíľku, idem do uzdravovacieho
oddelenia", ani nepoviem "Bože, potrebujem moc na oslobodzovanie" a On by odpovedal, počkaj, toto mám v druhej komore. My sme to rozdelili na jednotlivé
veci. Ale to nie je Biblické. Biblia hovorí, že ak máte Ježiša, máte život. Ježiš nepovedal, že prišiel aby
nám priniesol moc. Povedal že prišiel aby
nám dal život a to v hojnosti. Takže keď kladiem ruky na chorých tak Biblia hovorí, že mi bola daná
služba zmierenia, dania vecí do súladu. Nespomína sa tam uzdravovacia služba. Evanjelizačná služba,
oslobodzovacia služba, ale hovorí sa tam,
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že nám bola daná zmierenia, uvedenia vecí do súladu. To je tá služba, ktorú mal Ježiš. A
predsa, JK uzdravoval, zachraňoval, oslobodzoval. Takže keď kladiem ruky na chorých tak dávam do
súladu ich telá s vôľou Božou. Čo je choroba? Je to
nedostatok života. Choroba je smrť v zárodku. Vždy keď choroba vyrastie a rozvinie sa, tak jej
najvyšším štádiom je smrť. Takže keď kladiem ruky na chorých, tak to neznamená, že im odovzdávam
uzdravenie. Ale dávam im to, čo mám. A čo mám?
Život. Ak mám Ježiša, mám aj život. A dávam to, čo mám. Dávam im život. A ten život
vytláča/vyháňa preč smrť. A keď život vytláča preč smrť, my to nazývame uzdravovanie. Pozrite aké
jednoduché. Takže Boh nepotrebuje prepínať medzi rôznymi
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druhmi moci keď rôzni ľudia majú démonov alebo mentálne choroby. Keď im slúžim,
nedávam im oslobodzovaciu moc, ale dávam im život. A ten život vyháňa preč démonické mocnosti.
Možno premýšľate - ako môže život vytlačiť démonov?
Sk19:11-Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na
nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali z nich. Tu sa hovorí o šatkách takých ktoré sa boli na Pavlovom tele. Ľudia
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prichádzali k Pavlovi a hovorili: Pavol, človek ktorého mám rád, má démonov - môžeš
pomôcť? Mi tomu hovoríme modlitebné šatky, vreckovky. Ale v Biblii sa nespomína žiadna modlitba.
Pavol zobral kus oblečenia zo svojho tela a povedal: ja tam

teraz nemôžem prísť, vezmite kúsok tohto odevu a dajte to k tej osobe. Keď to urobili, démoni od tých
ľudí odišli. Ľudia prichádzali a hovorili: mám blízkeho, ktorý je chorý. Pavol odpovedal: nemôžem
teraz prísť, ale vezmi túto šatku, polož to vedľa
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neho a bude uzdravený. Vzali tú šatku a keď vošli do miestnosti, tak ten človek bol uzdravený.
Toto nedáva žiadny zmysel. Ale je to pravda. Takže musíme pochopiť ako to funguje. Vysvetlím ako
to funguje. Boh je väčší a mocnejší ako si myslíte.
Božia moc prebýva v ľuďoch. Prebývala aj v Pavlovi. Čo je tou mocou? Je to DS - ten istý, ktorý
Ježiša urobil Kristom, Pomazaným. Táto istá moc prebýva v tebe. Toto nie je len náboženské
rozprávanie. To je hmatateľné. Keď tá moc prebýva vo vás,
tak vyžaruje z vás. Vidíme to aj na starých obrazoch. Keď vidíte obrazy kde sú nakreslení starodávni
veriaci, tak okolo hlavy majú svätožiaru. To bolo skutočné. Duch Svätý vyžaruje z ľudí. A občas je
možné to fyzicky vidieť. Prakticky na každej
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bohoslužbe kde kážem sa nájde niekto, kto príde a povie: videl som okolo teba svetlo. Je to
Božia moc, ktorá vyžaruje. A čím viac ustúpite Bohu z cesty, tým silnejšie to potom vyžaruje. Napr.
keď nosíte nejaké oblečenie a tá moc vyžaruje cez vás
tak potom tá moc sa absorbuje aj do tých šiat a potom fungujú ako nejaký duchovný akumulátor. Tomu
rozumel Pavol. Vedel, že tá moc je v ňom, že vyžaruje cez neho do šiat ktoré nosil, do šatiek a záster
ktoré potom rozdával. A tá moc v tých
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veciach aj zostávala. Takže keď prišli tam, kde sa nachádzala choroba alebo nemoc, tak tie
choroby boli touto mocou vyhnané. Toto je jednoduchá fyzika. Ďalší príklad: pred pár rokmi bola na
Floride jedna žena, ktorá zavolala k nám domov a
pýtala si modlitebnú šatku. Nebol som doma, bol som vtedy na cestách, takže hovorila s mojou ženou.
Manželka mi zavolala a spýtala sa kde sú modlitebné šatky. Pretože mám doma hŕbu šatiek nad
ktorými sa modlím a potom ich nechám
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vo svojej kancelárii. A keď si ich ľudia pýtajú, tak ich im potom posielam. Nemodlím sa nad
každou šatkou, za konkrétnu osobu, ale kladiem ruky na celú hŕbu tých šatiek. A poviem len toto: v
mene Ježiš, uvoľňujem Božieho Ducha do týchto
šatiek a všade kam sa dostanú, prinesú uzdravenie, oslobodenie, slobodu, spasenie. Ak sú tam démoni,
budú musieť utiecť. Uvoľňujem Božieho Ducha. A potom tam tie šatky nechám. Nepotrebujem sa
modliť nad touto šatkou, za tohto človeka,
ani osobitne nad hentou za tamtoho človeka. Takže táto žena potrebovala šatku, ale už sme žiadnu
nemali. Tak mi manželka zavolala a spýtala sa: kde sú tie šatky? -Neviem, možno sa minuli. Tak išla
do mojej skrine a zobrala košeľu s dlhými
[7][0:23]

rukávmi čo visela v mojej skrini, práve prišla z čistiarne, takže bola vypratá čistá. Manželka ju
zobrala a odrezala celý ľavý rukáv. Nie malý kúsok. Poslala tej žene celý ten rukáv. Nevedeli sme načo
to tá žena potrebuje. Ale manželka cítila že to má
odrezať a má jej to poslať. Neskôr sme počuli takéto svedectvo: keď tá žena otvorila balíček, ktorý sme
jej poslali, bolo to pre jej otca, vytiahla ten rukáv, ktorý mal chromú ruku. A tak vzala ten rukáv,
navliekla mu ho na ruku a pripla ho k jeho tričku.
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A potom to nosil 24 hodín. Keď ho na druhý deň prišla navštíviť, keď vošla do dverí, pozrel na
ňu a keď ju uvidel, tak zamával tou chromou rukou. Ja som sa nemodlil. Nemodlil som sa nad tým
rukávom. Ani za toho človeka. Netušili sme čo potreboval. Ale Božia moc prebývala v tom rukáve a vošla doňho. Tá košeľa bola v čistiarni - vypratá,
vyžehlená. A predsa, tento proces z nej neodstránil Božiu moc. Nemôžete vyprať Božiu moc. Iné
svedectvo: Jedna žena mala rakovinu mozgu a počula
o našich šatkách. Napísala nám a prosila nás, aby sme jej poslali vreckovku. Bola časťou skupiny ľudí
s rakovinou v ich meste. Poslali sme jej vreckovku a nosila ju uviazanú okolo hlavy. Rakovina mozgu
úplne odišla, a keď to počuli tí ďalší
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pacienti, tak aj oni chceli tú vreckovku, tak to dala ďalšiemu, nosil to potom ten človek, a tiež
bol úplne uzdravený. Ten to dal zas ďalšiemu človeku a takto to obišlo celú tú skupinu. Vyše 20 ľudí s
rakovinou mozgu nosilo tú šatku. Tú jedinú, a
všetci z nich boli uzdravení. Ja som sa nemodlil za šatku pre jedného človeka. Božia moc je o toľko
väčšia a silnejšia. Uzdravenie je pre kohokoľvek. Nezáleží na tom, čo máte, alebo ako ste to dostali,
alebo prečo. Ale teraz sa pozrime na niečo
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inšie. Chcem vám ukázať, aký veľký je Boh. Teraz vám odovzdávam to, čo naozaj funguje. A
je to dôležité. Potrebujete vidieť Božiu veľkosť. Máme v cirkvi takú predstavu, že Boh si vyberá koho
a kedy sa chystá uzdraviť. Boh si nevyberá kedy máte
byť uzdravení, koho uzdraví, kedy uzdraví. Vy si vyberáte kedy budete uzdravení. Boh urobil
uzdravenie dostupné pre kohokoľvek. Boh si vybral uzdravenie pre všetkých, pre každého, pred 2tis.
rokmi, tam na tom stĺpe, kde bičovali Ježiša. Pretože
Jeho ranami sme boli uzdravení. Aby som to dokázal, vyberiem 1 príklad: Jn5. Kým si to nalistujete,
tak poviem iný príklad. Pamätáte si ženu trpiacu krvotokom? Celý život chodila po doktoroch, minula
na to všetky peniaze, ale aj tak jej to nepo[7][0:27]

mohlo, ale bolo jej ešte horšie. Ale počula, že Ježiš uzdravuje ľudí. Biblia píše, že keď to
počula, tak si vo svojom vnútri povedala. Predstavme si to. Pamätáte sa, že Biblia hovorí, že k nej
nesmieme nič pridávať ani z nej nič odoberať? To je tajomstvo môjho úspechu. Čítam presne to, čo je tam napísané. A verím tomu presne tak, ako je to napísané.
Nič k tomu nepridávam, ani z toho neuberám. Je tam napísané: povedala si vo svojom vnútri. Nie je
tam napísané, že Boh je to povedal.
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Ona si to povedala sama pre seba: ak sa čo i len dotknem hoci iba lemu Jeho rúcha, budem
uzdravená. Je to tak v Biblii? Tá žena povedala: ak sa dotknem čo aj len lemu Jeho rúcha, budem
uzdravená. Nikde sa tam nespomína, že by jej to Boh
povedal, nie je tam nijaké vedenie, nič. A potom išla k Ježišovi. Dostala sa za Neho v zástupe, dotkla
sa lemu jeho rúcha, a píše sa tam: okamžite Ježiš pocítil, že vyšla z Neho sila, moc. A preto zastavil a
povedal učeníkom: niekto sa ma dotkol.
Kto sa ma dotkol? Ale Biblia hovorí jasne, že tam bol veľký zástup ľudí, ktorí sa na Neho tlačili. To je
množstvo ľudí. Natlačený zástup. Všetci sa Ho dotýkali. A predsa povedal: niekto sa ma dotkol.
Učeníci povedali: Majster, pozri sa na celý ten
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zástup, každý sa ťa dotýka. Čo tým myslíš: niekto sa ma dotkol? Ale Ježiš povedal: nie, niekto
sa ma dotkol, pretože som pocítil, ako zo mňa vyšla sila. Niekto zo mňa vytiahol/vysal/uvoľnil Božiu
moc. Buďme opatrní. Toto je v Biblii len raz!
Aké pravidlo platí, keď chceme ustanoviť nejakú doktrínu? Že všetko musí byť ustanovené ústami
dvoch alebo troch svedkov. Ale toto je spomenuté len raz. Preto nemôžeme urobiť doktrínu z toho, že
by sme mali cítiť, keď je uvoľnená moc. Ale
[7][0:30]

Ján povedal, že všetko toto je napísané, aby sme mohli vedieť, že Ježiš je Kristus, ten
pomazaný. Takže nemôžeme vybudovať doktrínu o tom, že máme cítiť Božiu moc. Ale môžeme
vybudovať doktrínu z toho, čo tá žena urobila. A o chvíľu vám
dokážem, prečo je tomu tak. Píše sa tam, že Ježiš sa otočil, a keď žena zistila, že to vyšlo najavo, tak
mu povedala, čo sa stalo. A On je povedal: žena, tvoja viera ťa uzdravila. Táto situácia totálne ničí
väčšinu cirkevných učení o uzdravení.
Ježiš neprišiel k tej žene. Nevyhľadával ju, nenašiel ju aby jej povedal: žena dnes nastal tvoj deň. Boh
nepovedal: Ježiš, príde žena, ktorá z Teba vytiahne moju moc. Nikde nie je napísané, že Boh to
povedal tej žene, aby to urobila. Z toho čo je
[7][0:31]

napísané v Biblii môžeme vedieť, že tá žena určila čas pre svoje uzdravenie. Ona určila kedy
bude uzdravená, aj spôsob akým bude uzdravená: ak sa dotknem čo i len lemu Jeho rúcha, budem
uzdravená. A potom to aj urobila. Takže Boh si nevyberá kedy a koho. (k slúžiacemu pristúpila žena s prosbou o službu uzdravenia a tak jej položil ruku na
hlavu a rameno so slovami: v mene Ježiš, nech sa stane, mene Ježiš, žena, tvoja viera ťa uzdravila,
amen..) Včera som spomenul, ako by
sme chceli aby vždy na nás niekto položil ruky, ale v Biblii je tak veľa príkladov toho, ako ľudia
natiahli svoje ruky a dotkli sa ho. A pamätám si ako som včera išiel pomedzi vás a zopár ľudí sa ma
dotklo, keď som išiel popri nich. Jeden z tých ľudí
[7][0:32]

ma trocha potiahol zarukáv, otočil som sa a pozrel na neho, aj on sa mi pozeral do očí, pozrel
som naňho a povedal: dostal si to, máš to. Boh je o toľko väčší.. Keď som sa prvý krát dostal do
Afriky, tak som býval v pastorovom dome. A ráno som
odišiel, aby som navštívil niektorých ľudí v cirkvi. Keď som vyšiel z domu a prišiel som za roh, bol
tam malý chlapec a starý muž. Obaja stáli pri stene. Keď som prechádzal popri nich, ten malý chlapec
povedal tomu mužovi niečo po swahilsky.
Ale ja som nerozumel. A hneď ako mu to povedal, ten muž sa načiahol a keď zacítil moje rameno,
pevne ho uchopil. Otočil som sa, aby som sa naňho pozrel, v Nairobi sa ma už pokúsili okradnúť, tak
som bol opatrný, takže keď ma ten muž chy[7][0:33]

til, automaticky som sa začal brániť. Hľadel som na toho starého muža, a jeho oči boli úplne
biele, bol totálne slepý. A keď som sa otočil, aby som zhodil jeho ruku zo seba, ten starý človek
zdvihol svoje ruky k nebu a ako tam stál tvárou hore
tak sme pozorovali ako sa jeho oči menia z bielych na hnedé. Začal žmurkať, rozhliadať sa okolo seba,
a videl dokonale. Necítil som nič. Necítil som ako zo mňa vyšla moc. Ale pastor sa spýtal toho malého
chlapca. Čo sa to tu deje. A malý

chlapec povedal: niekto prečítal jeho starému otcovi čo bolo povedané na letáku. A povedal mu kedy
príde ten biely uzdravovateľ. A povedal mu, že keď tam bude stáť a chytí ma keď pôjdem okolo, tak
bude uzdravený a to ten muž aj urobil. A bol
[7][0:34]

uzdravený. Necítil som absolútne nič. Ale nemusel som cítiť. Telo cíti. Duša cíti. Duch necíti.
Duch len prúdi. Toto sa stávalo znova a znova. Neurobil som nič pre to, aby som si takéto niečo
zaslúžil. Len som povolal Boha, aby prebýval vo mne.
On povedal, že ak požiadam Ducha Svätého, tak mi ho dá. Ja som to urobil, aj On to urobil. On
prebýva vo mne. Táto žena sa dotkla lemu Jeho rúcha. A je to prvýkrát čo sa takéto niečo spomína v
Biblii. Bola uzdravená a potom, po tejto udalosti
[7][0:35]

vidíme niekoľkokrát, že každý sa snažil dotknúť Ježiša. Zvyčajne stačí jeden človek, aby to
skúsil, aby zariskoval a získal výsledok. A potom to takto začnú robiť všetci ostatní. Musíte si
uvedomiť, toto sa stalo tu. Jn5:1n potom bol židovský sviatok
a Ježiš išiel do Jeruzalema, bolo to počas Pesachu, tam pri Ovčej bráne bolo jazero Bethesda s 5
prístrešiami. Bethesda znamená dom milosrdenstva. Každý kto prišiel k JK, vždy povedal: zmiluj sa
nado mnou. -Čo chceš aby som ti urobil?
[7][0:36]

ospovedali napr. -Aby som zase videl. Takže výraz "zmiluj sa nado mnou" znamená "uzdrav
ma". To jazero Bethesda vlastne znamená "dom uzdravenia". V tých krytých vchodoch ležalo mnoho
chorých, chromých, slepých, vychradnutých, ktorí
čakali až sa voda pohne, lebo z času na čas anjel Pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. V tomto
období - Pesach - ľudia to vedeli a preto prichádzali k tomu jazierku. Anjel prichádzal dole a víril
vodu. Keď ľudia videli ako sa voda hýbe, hľa čo
[7][0:37]

sa stalo: keď sa voda vírila, ktokoľvek do nej vošiel ako prvý, ozdravel, nech ho trápila
akákoľvek choroba. Dve najväčšie slová v tomto verši aj v celej Biblii: ktokoľvek kto tam vošiel prvý.
Teraz malé jazykové vysvetlenie: ktokoľvek je tu rovnaké
[7][0:38]

slovo ako v J3:16 "všetci"-ktorí v Neho uveria. Aby všetci boli uzdravení zo všetkého. Čiže
ktokoľvek alebo všetci. Dve najväčšie slová. To znamená bez výnimky každý. Hocikto znamená
všetci. Ktokoľvek znamená aj ty. Ktokoľvek prvý vošiel bol
uzdravený z čokokoľvek. Ktokoľvek znamená všetci a čokoľvek znamená všetko. Bohu nevadí kto si
ani čo máš. Toto fungovalo takto mechanicky. Boh nevyberal ľudí ktorých uzdraví. Urobil to
dostupným pre každého. Povedal: ktokoľvek sa tam
[7][0:39]

dostane prvý, bude uzdravený z čohokoľvek čo má. Všimnite si ako sme domotali Evanjelium.
Urobili sme z Boha osobu, ktorá tam kdesi hore sedí a vyberá si: teraz tohto, potom inokedy tamtoho.
Ktokoľvek uzdravený z čohokoľvek. Boh tu pripravil spôsob ako každý môže byť uzdravený z akejkoľvek choroby ktorú mal. Ale bol tam človek
chorý 38 rokov. Sedel tam, nemohol sa pohnúť, nemohol sa dostať do vody, aj keď sa vírila, iní ľudia
sa tam mohli dostať. Lebo to bol spôsob ako
[7][0:40]

byť uzdravený. Ale Ježiš, keď videl ako tam ten človek leží, a spoznal, že už sa v takomto
stave nachádzal dlhý čas, takže ten jeden človek ktorý sa sám nemohol dostať do vody, tak Ježiš prišiel
k nemu. A my sme z toho spravili to, že Ježiš si

vybral len jedného aby ho uzdravil. Nie, Ježiš išiel za jediným človekom, ktorý sa nevládal dostať do
jazera, a spýtal sa ho: chceš byť uzdravený? A ten muž ani neodpovedal, začal sa hneď sťažovať:
nemám nikoho kto by mi pomohol. Ježiš sa
naňho pozrel a uzdravil ho. Boh si nevyberá koho má uzdraviť. Žena s krvotokom - ona si rozhodla
kedy a ako. Tento človek nemohol prísť do jazera. Takže uzdravenie prišlo k nemu. Možno že nemáte
jazero Bethesda, preto ma Boh poslal cez
[7][0:41]

pol sveta, aby som sa sem dostal. Aby som vás učil, aby ste to aj vy mohli získať a byť
uzdravení, aby ste aj vy mohli slúžiť uzdravením, aby Boh používal aj vás. Mňa nie je dosť. Nemôžem
sa dostať všade. Takto to robil aj Ježiš.
Pred mnohými rokmi, keď som sa toto všetko učil, žili sme v dome, ktorý mal veľký dvor. Neviem
vysvetliť ako sa toto stalo, nebol to ani sen, ani nejaké videnie. Spal som v posteli, zobudil som sa,
vstal z postele. Keď som vstal, bolo to ako keby
som nebol v tej miestnosti. Moja manželka sa zobudila a pozorovala ma, lebo som sa správal veľmi
čudne, divnejšie než bežne. Tak ma pozorovala. Začal som kráčať k dverám. Zobudila moju dcéru a
syna a povedala: niečo sa deje s vašim otcom.
[7][0:42]

Tak sa na mňa pozerali ale ja som ich nevidel. Prišiel som k predným dverám, otvoril som ich,
vyšiel som von na dvor, a keď som vyšiel na predný dvor - bol to môj dvor - ale nevidel som trávu.
Lebo tam bolo tak veľmi veľa ľudí. A všetci sedeli na
našom dvore. Ľudia každej farby pleti. Všetky národnosti a rasy. Každý typ národnosti. Bolo to ako
keby som bol v nejakej obrovskej bubline. Tol tam taký vzduch, že sa mi zdalo, že sa nedá dýchať.
Strašný smrad chorôb a rozkladajúcich sa
ľudských tiel. Bol tak silný, že som sa musel veľmi snažiť, aby som sa nadýchol. Ľudia kričali a
plakali. Bedákali. Vyšiel som na dvor a musel som veľmi opatrne voliť kam kročím, lebo tam bolo tak
veľmi veľa ľudí. Načiahol som ruky a kládol som
[7][0:43]

ich tým ľuďom na hlavy. Po ceste chodili sanitky hore-dole a privážali ľudí do nášho domu.
Sanitky zacúvali, vyložili ľudí z ambulancie, posadili ich ina kraj cesty, odišli a hneď na to začali
prichádzať iné. Stovky a stovky ľudí. Ja som sa ich neprestajne dotýkal a hovoril: nebojte sa, to bude v poriadku, ale vedel som, že sa nebudem môcť
dotknúť všetkých. Preto som začal plakať. Hovoril som Bohu: Bože nemôžem sa dotknúť všetkých, to
sa nedá, je ich príliš veľa. A za sebou som po[7][0:44]

čul hlas, bolo to ako by sa Ježiš naklonil cez moje plece a povedal mi do ucha: teraz vieš ako
som sa cítil, teraz vieš prečo som ustanovil 12tich, teraz vieš prečo som poslal 70tich. Nie pre to, že by
boli nejakí zvláštni, ale preto, že potreby ľudí
sú tak veľké. Musel som mať pomocníkov. Obzeral som sa na cestu, a bol tam človek. Bez nôh. Bol na
malej drevenej doske s kolieskami. A rukami sa na tom posúval vpred. Vždy keď sa posunul dopredu,
tak sa natiahol za seba a potiahol so
sebou nejaké vrece. Potom sa opäť posunul kúsok dopredu a znova potiahol ten vak. Pohyboval sa tak
pomaly, že som mu musel ísť naproti, lebo by to trvalo strašne dlho, kým by sa ku mne dostal. Prišiel
som k nemu a povedal: to je v poriadku.

[7][0:45]

Pomodlím sa k Bohu, aby ti dal nové nohy. Ale ten muž zakrútil hlavou, že nie. Otvoril ten vak
a v ňom bolo mŕtve telo jeho ženy. A jediné, žo chcel bolo, aby jeho žena znova ožila. Nerozmýšľal
vôbec o sebe. A pamätám si ako som sa za nich
modlil, a potom som sa prebral. Keď som sa poobzeral, stál som na svojom dvore. Celá rodina ma
pozorovala z dverí a ja som plakal. A od toho dňa som vedel, že to čo som sa naučil musím rozdávať
ďalej ostatným. Lebo som vedel, že sam to
nezvládnem. Bolo to v čase keď som sa prvýkrát dostal v USA do TV. Boli sme spolu s človekom na
obede, ktorý ma pozval do svojej relácie. Chcel vedieť ako to celé funguje. Boli sme v reštaurácii a on
obchádzal všetkých ľudí, čo tam boli a pý[7][0:46]

tal sa ich či medzi nimi niekto nie je náhodou chorý. Lebo mu nešlo do hlavy, že toto sa dá
robiť hocikde a hocikedy. Napokon niekoho našiel. Pomodlil som sa za tých ľudí a boli uzdravení.
Potom sa ma ten človek pýtal: vysvetli mi prečo to chceš
učiť ľudí, veď my si mohol mať uzdravovacie zhromaždenia na štadiónoch. Naplnil by si štadióny a
bol by si ako Benny Hinn. Odpovedal som mu. Ale ja si to nemôžem nechávať pre seba. Ja sa
nemôžem dostať ku každému. A nemôžem čakať
od všetkých že prídu za mnou. Preto to musím rozširovať, aby to mohli robiť aj iní. Pretože oni potom
môžu zasiahnuť ľudí, ku ktorým sa ja nedostanem. Tu nejde o to aby ste mali "Službu". U ide o to, aby
sme nemali (predčasné) hroby. Celé je
[7][0:47]

to o tom, aby telo Kristovo bolo Ježišom pre celý svet. To je dôvod prečo to učím. To je dôvod
prečo aj vy to budete môcť robiť. Ale budete to nielen môcť, ale aj musieť robiť. Svet na vás čaká.
Čaká na Evanjelium. Čakajú na toho Jedného, ktorého
nosíte v sebe. Nie je potrebné, aby ste boli nijako zvláštni, ale aby ste boli poslušní a ochotní. Ten,
ktorý je vo vás, Ten je zvláštny. Auto nie je zvláštne, ale ten, kto sedí v aute, ten je unikátny. Vy ste
len ako to auto. Zoberte Ježiša tam, kam sa
chce dostať, nech je Ježišom pre celý svet. Cez vaše ruky. Amen!
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Každá zo sekcií Manuálu je zostavená tak, aby naprávala nesprávne učenie, takže Sekcia 4:
Prečo Ježiš uzdravoval. Nie preto aby dokázal že je Boh. Vieme to preto, lebo prikázal aj svojim
učeníkom, aby uzdravovali. Ak by on uzdravoval preto
aby dokázal, že je Bohom, tak keď oni uzdravovali, to by dokazovalo že aj oni sú Bohovia. Chcem
vám ukázať ten pravý dôvod. Najskôr 1J3:8 - kto pácha hriech je z diabla lebo ten hreší od počiatku.
Nato sa zjavil syn Boží, aby zničil diablove
[8][0:02]

skutky. Choroby a nemoci sú diablovými skutkami. Takže Ježiš uzdravoval, aby ničil diablovo
dielo. Sk10:38 - Peter tu rekapituluje Ježišovu službu: ako Boh pomazal Ježiša z Nazaretu Duchom
Svätým a mocou, ktorý chodil dobre robiac
uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom, lebo Boh bol s ním. Ježiš uzdravoval, lebo Boh bol s
ním. Keď je s vami Boh, máte Božiu prirodzenosť, myseľ Božiu, Božie túžby. Cítite voči ľuďom to, čo
cíti Boh voči ľuďom. Máte radi ľudí ronako

[8][0:03]

ako ich má rád Boh. Chcete aby sa mali dobre a boli zdraví, lebo aj Boh chce to isté. Boh
netúži po tom, aby ste prechádzali zbytočným utrpením. Chce aby ľudia žili v zdraví a boli slobodní.
Hovorí, že je Jeho túžbou, Jeho vôľou, aby sme prospievali a boli zdraví tak, ako prospieva naša duša vo veciach Božích. Všimnite si, že sa tam píše aby
sme boli v zdraví, teda trvalo zdraví. Nechce aby sme boli zdraví, potom ochoreli, potom zase
ozdraveli atď. Máte v sebe Boží život. Ak ste chorí,
[8][0:04]

mali by ste byť uzdravení a potom by ste mali žiť v Božskom zdraví. Nebol som chorý už viac
ako 30 rokov. Kládol som ruky na každý druh nemoci aký si len viete predstaviť. Držal som na rukách
malé deti, ktoré boli choré a mali horúčku. Keď
som bol na Bahamách, čakal som na to, aby som kázal. Bola tam jedna žena, ktorá mala choré dieťa.
Stáli rovno za mnou. To malé dieťa malo horúčku, kašlalo, sopeľ mu tiekol dole pod nosom. Nebol to
pekný pohľad, bolo veľmi choré. Stál som
[8][0:05]

tam a pil kolu. Toto dieťa chcelo moju kolu. Nedokázal som mu odolať. Tak som sa opýtal
matky, či môžem dať svoju kolu tomu dieťaťu. Ona súhlasila. Tak som mu ju dal. Dieťa ju začalo piť,
vypilo len troška a potom mi ju podalo späť. Neočakával som, že mi to vráti. Aj som to už nechcel veľmi piť. Celý pohár bol zamazaný sopľami, ale
nechcel som zraniť matkinu vieru. Musel som ukázať mame, že sa nebojím choroby toho dieťaťa. Tak
som to vzal, ukázal "na zdravie!" ani som ten
pohár nepoutieral, vzal som to a vypil. Mama bola šťastná a ja som neochorel. A bol som šťastný aj ja.
Musíte sa naučiť nebáť sa týchto vecí. Ako sa toho môžete báť a zároveň to tĺcť?! Musíte ukázať, že sa
toho nebojíte. Raz som bol v nemoc[8][0:06]

nici, kde bol jeden muž, ktorý mal veľmi nákazlivú chorobu. Už 30 dní bol mozgovo mŕtvy.
Muž ležal na izolačke. Jeho choroba sa prenášala vzduchom. Lekári mi povedali, aby som sa zaňho
modlil zvonka, aby som nešiel do jeho miestnosti zo
skla. Keď som tam šiel, dali mi rukavice, masku, špeciálne oblečenie, všetko čo k tomu treba. A to som
mal byť len zvonku tej sklenej miestnosti. Tak som sa začal modliť, a vôbec sa mi to nepáčilo. Chcel
som sa ho dotknúť. Pozrel som sa
kde sú dvere, obišiel som tú miestnosť, a vošiel som do dverí. Skôr než ma lekári dokázali zastaviť.
Vošiel som dnu, obišiel som posteľ. Muž ležal predo mnou a cez sklo som mohol vidieť ako tam všetci
lekári stáli a mávali na mňa aby som
[8][0:07]

vyšiel von, ale ignoroval som ich. Prestal som sa na nich pozerať a pozeral som dole. Položil
som ruky na toho muža, ten muž dýchal, a mohli ste počuť ako dýcha. Tak som sa nad neho nahol, aby
som mohol cítiť jeho dych na svojej tvári.
Zložil som dole masku, dal som si dole rukavice. Položil som naňho ruky a vdychoval som jeho dych a
povedal som tomu démonovi: dnes niekto z nás odíde a nebudem to ja, ale ty odídeš. Ja sem patrím, ty
sem nepatríš. A potom som povedal
[8][0:08]

tomu človeku, aj keď bol mozgovo mŕtvy: oslovil som ho menom a povedal som mu: preber
sa, v mene Ježiš. Potom som sa otočil a išiel som k dverám. Keď som vyšiel z dverí, všetci doktori v
panike utekali. Mal som chuť rozbeznúť sa za nimi

a dotýkať sa ich, lebo sa tak veľmi báli. Buď budete žiť, alebo zomriete. Keď som povedal ľuďom, že
sa chystám na Ukrajinu, každý mi hovoril: ojojoooj, ty ideš na Ukrajinu?! Či nevieš, že tam je teraz
vojna?! Veď ťa môžu zabiť! Povedal som:
neviem, počul som že v Kyjeve je všetko v poriadku. -Ale čo keď sa ti niečo stane?! -Buď budem žiť,
alebo zomriem. Mám len dve možnosti. Keď tam pôjdem a niečo sa stane a budem žiť, tak sa vrátim s
veľkým svedectvom. Ak tam pôjdem a
[8][0:09]

niečo sa stane a ja to neprežijem, tak budem s Ježišom. V oboch prípadoch vyhrám. Nemôžete
žiť v strachu. Musíte ísť tam, kde je to najhoršie. Musíte ísť tam, kde vás potrebujú. Ja si nevolím kam
idem. Som vojak. Robím to, čo mám robiť.
Plním si svoju úlohu. A mojou úlohou je ísť po celom svete. V 1997 som bol v Afrike. Tam bola vtedy
práve vojna. Práve tam, kam som išiel, zúrila vojna. Snažili sme sa dostať práve tam, kde prebiehala
vojna a oni sa nám pokúšali v tom zabrániť.
Potom sme našli niekoho, kto nás tam dokázal prepašovať. Tak sme išli vyschnutým korytom rieky,
vošli sme do mesta, kde boli zhromaždení všetci utečenci a vládne vojská. Bolo to zakázané, my sme
tam nemali byť. Snažili sme sa vyhnúť
[8][0:10]

ľuďom, kázal som v domoch. V ten týždeň sme ordinovali 70 ľudí. A takto potajme sme tam
boli celkovo 3-krát. Tretí krát ma chytili a posadili ma do nákladného auta bez okien. Vôbec sme
netušili kam nás vezú. Viezli nás niekam 8 hodín. Nepovedali nám vôbec nič. Po ceste sme videli prázdne autá a veci z nich porozhadzované všade okolo.
Počuli sme výstrely zo zbraní a boli aj zastrelení ľudia. Jediné čo sme mohli bolo modliť sa v
jazykoch. Tak sme sa modlili a nakoniec sme
skončili v Nairobi. Zobrali ma na letisko a povedali aby som opustil krajinu. Niekoho poslali tam, kde
som bol ubytovaný a priviezli mi moju batožinu a vykopli ma z tej krajiny na 1 rok. Zakázali mi tam
rok vstup. S fotoaparátu, ktorým som fotil v
[8][0:11]

Afrike, vytiahli film a zničili ho. Musíte nájsť to, čo vás desí, z čoho máte strach. Nájdite to, čo
vás zastavuje, to, čo nechcete robiť, a robte to! Musíte zabiť ten strach! Lebo diabol ho použije proti
vám. Použije ho na to, aby vás zastavil v tom, aby
ste kázali Evanjelium. Až dovtedy kým ten strach nezabijete. Nemôžete súčasne chodiť vo viere aj v
strachu. Bol som v Južnej Afrike, vo veľkom zbore. A pastor ma nechal v tú noc kázať. A spýtal sa ma,
čo by som tam chcel robiť, ako by som
[8][0:12]

to chcel robiť. Povedal: máme ľudí tu naľavo, ktorí potrebujú uzdravenie, ale nie sú príliš
chorí. Ale napravo všetci tí tam osamote sediaci majú infekčné nákazlivé choroby. Musia mať na krku
tabuľku že sú nákazliví, aby takto varovali ľudí pred približovaním. Bolo ich tam asi 300. Pastor sa ma opýtal: ktorú z tých skupín chceš. Čo myslíte že som
odpovedal? Ukázal som na tých vpravo.-Dobre.. Zišiel som z pódia a išiel som priamo doprostred nich.
Všetci sa ma dotýkali, objímali, bozká[8][0:13]

vali, podávali mi svoje malé deti, bolo ich viac ako 300. Boli to ľudia s HIV. Mali horúčky,
zimnice, potokom z nich stekal pot. Chytal som ich, objímal som ich, bozkával som ich na líca. Držal
som ich, a hovoril som im: budete v poriadku.

A začal som na nich skladať ruky. Boli sme v tej krajine 3 týždne, predým než som odišiel, som sa
znova vrátil do tohto zboru. Viac ako 300 z nich, ktorí mali HIV, už svedčili tam, a mali to aj
potvrdené na papieri od lekárov, že už nemajú HIV.
[8][0:14]

Toto neurobil CurryBlake, ale Duch Boží v ňom. Ten istý Duch je aj vo vás. Chce robiť presne
to isté: veľké a mocné veci. Ale často Ho my zastavujeme. Pretože si myslíme: och, čo ja môžem
urobiť. Prestaň byť sebecký, myslieť na seba, rozmýšľať nad svojou (ne)možnosťou. Začni uvažovať čo ON môže urobiť. Buď ako Pavol a vedz že
všetko dokážeš v Kristovi, ktorý ťa posilňuje, aby si robil všetko čo treba. Ale musíš mať na to vieru.
To prosto znamená, že aj keď sa bojíš, aj tak to
[8][0:15]

budeš robiť. Nedovoľ ničomu aby ťa to zastavilo. Aj mne sa stáva, že sa mi nechcú robiť
nejaké veci. Ale potrebujeme hrdinov, príklady. Boh ma sem postavil, ľudia hľadia na mňa, a ja musím
žiť takýto život. Je to zábava. Mám v tom potešenie.
Neviem kto ešte chce robiť to čo ja, ale robím to preto, lebo ľudia to potrebujú. Pretože ich to
povzbudzuje v tom, aby aj oni vykročili a začal s týmto. Pochopil som, že väčšina z vás sú vedúci v
Cirkvi. Musíme viesť ľudí príkladom, nie len slovami.
Nie prikazovaním. Ale osobným príkladom. Nie vždy treba, aby ste hovorili ľuďom: ty choď. Musíme
hovoriť ľuďom to čo hovoril Ježiš: nasledujte ma! A nechajte ich, aby vás nasledovali v boji. Buď
vodcom, ktorý stojí v prednej línii. Je ľahšie keď
[8][0:16]

vedieš spredu a nie tak, že tlačíš zozadu. Ty stoj v čele. A ľudia pôjdu za tebou. Ty im musíš
dať odvahu na to, aby ťa nasledovali. Takže prečo Ježiš uzdravoval? Mt9:35 - Ježiš chodil po všetkých
okolitých mestách a dedinách, učil v ich synagógach,
hlásal Evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh a každú nemoc. Pri
pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Všimnite
si, že tu už uzdravoval všetky choroby a videl
[8][0:17]

ľudí a mal s nimi súcit. Pozrime ako sa ten súcit prejavil. v37: povedal učeníkom: žatva je síce
veľká ale robotníkov málo. Čo tu vlastne hovorí? Vysvetľuje učeníkom: nedokážem to robiť sám, to
uzdravenie potrebuje príliš veľa ľudí. Neurobil to len
tak, aby predviedol akú má veľkú moc, chcel aby boli uzdravení všetci. Ale bolo ich príliš veľa na to,
aby sa mohol dostať ku každému človeku. Preto povedal svojim učeníkom: žatvy je síce mnoho, ale
robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby
[8][0:18]

vyslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal si 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi,
takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh. Ježiš duplikoval, rozmnožoval
sám seba. Povedal svojim učeníkom: dávam vám moc
aby ste išli a vyháňali každého démona a uzdravovali každú chorobu a každú nemoc. Týmto vlastne
povedal, že nijaký démon ani nijaká choroba ani nemoc nie sú pre človeka dobré. Nepovedal: choďte a
nájdite ľudí, ktorí si zaslúžia aby boli uzdravení. Ani nepovedal: choďte a pýtajte sa Boha aby vám povedal, ktorý človek má byť uzdravený.
Povedal im: bežte tam, vtrhnite medzi nich, ľudia sú držaní v zajatí našim nepriateľom, démonmi,
chorobami a nemocami. Vrthnite do davu a oslobo-

[8][0:19]

dzujte ich, porážajte choroby, nemoc a démonov. Nepovedal: vyvoľte si niekoho. Povedal
učeníkom: uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, vyháňajte démonov, zdarma ste dostali, zdarma
dávajte. Čo im vlastne hovoril? Uzdravujte každého, všetkých.
Vyháňajte každého démona. Zdarma som vám dal takúto moc a tak aj vy to zdarma dávajte ďalej.
Nesnažte sa vyberať si ľudí, ktorým to dáte, každý kto a vám dostane do cesty, toho osloboďte. Ako
ich učil modliť sa? Príď Tvoje kráľovstvo. Nech
sa deje Tvoja vôľa. Na zemi rovnako ako je to na nebi. Čo vlastne hovoril svojim učeníkom? Keď
budete prechádzať životom, tak čokoľvek uvidíte že nevyzerá tak, ako by to vyzeralo v nebi, tak to
napravte, aby to vyzeralo tak ako je to v nebi.
[8][0:20]

Uvidíte človeka s barlami. Budeme vidieť nejaké barly v nebi? Nie! A preto nechceme vidieť
barly ani tu dole na zemi. Dajte to do poriadku, aby už viac nepotrebovali barly. V nebi nebude nik na
invalidnom vozíku. Nebudú tam nijakí démonmi posadnutí ľudia. V nebi nie je nijaká choroba ani nemoc. Tak nedovoľte aby to bolo tu dole na zemi.
Všimnite si, že milosrdenstvo a súcit primäli Ježiša k tomu, aby ustanovil ďalších pracovníkov.
Pozrime sa do Mt14:14 - keď vystúpil z lode a uvidel veľ[8][0:21]

ký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Prečo ich uzdravoval? Lebo Boh
mu povedal: tohto uzdrav, tamtoho tiež uzdrav? Nemôžete do Biblie pridávať teológiu. Biblia je vašou
teológiou. Môžete hovoriť len to, čo sa tam hovorí.
Ako splnomocnenec zástupca Boha na zemi môžete hovoriť len to, čo povedal ten, ktorého
zastupujete. Nemáte žiadne právo na vlastný názor, či vlastnú teológiu - ak chcete byť naozaj Jeho
splnomocnencom - ten môže hovoriť len to, čo hovorí
ten, koho zastupuje. Takže môžeme hovoriť len to, čo hovorí Ježiš. Je napísané: bolo mu ľúto zástupov
a uzdravoval ich chorých. Prečo ich teda uzdravoval? Lebo mu ich bolo ľúto. Súcitil s nimi. Toto ho
motivovalo. Chcem aby ste veľmi jasne
[8][0:22]

pochopili: Ježiš bol vždy vedený Duchom Svätým. Bol zajedno s D.S. Ale chcem aby ste
pochopili, že to, prečo Ježiš uzdravoval bolo milosrdenstvo, súcit s tými ľuďmi. Súcit je vedením
Ducha Svätého. Vy nemôžete túžiť niekoho uzdraviť viac,
ako ho túži uzdraviť Boh. Znamenalo by to, že by ste mali viac súcitu ako má sám Boh. Váš súcit voči
ľuďom pochádza z Boha. To je spôsob akým vedie Duch Svätý. Nie je to len nejaký pocit, je to Duch
Boží. Ale aj keď vás vedie cez súcit k tomu,
[8][0:23]

aby ste uzdravovali ľudí, nebude sa to diať automaticky. Musíte veriť, nastaviť samého seba na
vieru. Preto sa musíte zbaviť všetkého čo spôsobuje, že neveríte. Vyzerá to veľmi prísne, násilne. Ale
zďaleka nie som tak prísny ako je prísna pravda.
Ježiš hovorí: ak ťa zvádza oko, vylúpni si ho. To teda je prísne. Ak ťa zvádza ruka, odtni si ju. Ja vám
hovorím len to, aby ste vypli televízor, nie aby ste si vylúpili oko či odťali ruku. Hovorím vám, aby ste
prestali pozerať hlúplosti, počúvať hlúpu
hudbu a niekedy aj hlúpych kazateľov, ktorí vás nasmerujú nesprávne. Je lepšie kráčať osamotený ako
ísť s davom ale nesprávne. Ale vy ste dnes tu. Pozrite na ten zástup. Je tu skupina ľudí, ktorí toto
počúvajú a môžu si vybrať že v tomto pôjdu.

[8][0:24]

Ja som musel ísť sám. Viac ako 20 rokov. A stále mi všetci hovorili, že sa mýlim. Hovorili mi:
veď ty ani nevieš o čom vlastne hovoríš. Ale nevedeli mi vysvetliť, prečo je pri mne každý uzdravený.
Ale nezapadalo to do ich teológie. Pret som musel
ísť sám. Aj som to robil. A bol som v tom tvrdohlavý. Až kým sa ľudia nezačali meniť. Pretože ľudia
začali byť znechutení. Nepravým evanjeliom, ktoré nefungovalo. Ježišovo Evanjelium vždy funguje.
Ak vaše evanjelium nefunguje, vymeňte ho za
[8][0:25]

Ježišovo Evanjelium. A potom začne fungovať. Mt20:29 - keď vychádzali z Jericha, išiel za
ním veľký zástup, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Pane, synu
Dávidov, zmiluj sa nad nami! Zástup ich okrikoval, aby
mlčali. Ale títo slepí ľudia boli múdri, nepočúvali čo hovorí zástup. Oni tým hlasnejšie kričali: Pane,
Synu Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: čo chcete, aby som vám urobil?
Oni odpovedali: Pane, nech sa nám
[8][0:26]

otvoria oči. Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali Ho.
Príliš veľa ľudí čaká na Boha, aby nimi pohol. Čakajú na nejaké vedenie. A predsa vidia okolo seba
ľudí, ktorých im je ľúto. Táto ľútosť, súcit, to je to
vedenie. Musíte sa tomuto poddať. Pretaňte čakať na niečo okázalé, dramatické. Namiesto toho choďte
v nadprirodzene. Z nejakého dôvodu si myslíme, že nadprirodzeno musí byť okázalé, teatrálne, ruky
nám musia horieť, musíme cítiť ako po
[8][0:27]

nás steká olej, musíme mať husiu kožu... Rozlúčme sa s tým teraz. Chceme zabiť túto posvätnú
kravu. Je to jednoduché. Ste duch, máte dušu a žijete v tele. Vy nie ste vaše telo. Ste duch. Mám auto,
je to moje auto. Ale ja nie som auto. Mám
auto. Je to moje auto. Ja nie som telo. Ale toto je moje telo. Patrí mne, a ja som ho dal Bohu. Ale ja nie
som to telo. Som duch, ktorý žije v tomto tele. A vtedy keď zomriem, tak to že zomriem, znamená len
to, že toto fyzické telo prestane fungovať. Ja nikdy nezomriem. Moje telo zastane, keď budem 80-90 rokov starý. Ale ja nikdy nezomriem.
Keď zložím toto fyzické telo tak ja budem stále živý a silný, a pôjdem tam, kde je môj Boh. Ale nie
som moje telo. Takže som duchom, mám
[8][0:28]

dušu - to je moja osobnosť, moje pocity, vôľa, intelekt. Ale mám telo, ktorému musím
prikazovať, aby robilo to, čo má robiť. Môj duch to má pod kontrolou. A moja duša musí byť
obnovená, aby rozmýšľala ako duch. V okamihu keď ste spasení,
váš duch ožije. Ale vaša duša a vaše telo sú proti vám. Vaša duša má svoje zvyky. Vy ste ju vycvičili,
aby rozmýšľala určitým spôsobom. Vaše telo je vycvičené aby jednalo určitým spôsobom. Väčšina
ľudí toto nikdy nezmení, preto žijú v
[8][0:29]

prehre, až kým nepôjdu do neba k Ježišovi. Ale ak začnete obnovovať svoju myseľ, tak už to
viac nie je duša a telo proti duchu, čo znamená dvaja proti jednému. Keď obnovíte svoju myseľ, tak je
to zase dva ku jednej, ale teraz je to duša s duchom
proti telu. A potom si ovládate svoje telo, aby robilo to, čo mu poručíte. Váš duch a duša vedia, že sa
potrebujete modliť. Ale vaše telo hovorí: nie, som unavené, musím spať. Tak sa musíte vycvičiť svoje
telo, aby bdelo. Potrebujete naučiť
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disciplíne aj svoju dušu. Vaša duša bude hovoriť: nechce sa mi modliť. Chce sa mi pozerať
TV. Ale váš duch musí mať toto všetko pod kontrolou. A musíte povedať svojej duši: sklapni! Budeme
sa modliť v jaykoch hodinu! A vaša duša bude
kričať: nechce sa mi modliť v jazykoch hodinu, nemám rada modlitbu v jazykoch lebo neviem čo
vlastne hovoríme! Ale musíte poručiť svojej duši: kvôli tomuto vzdoru sa teraz budeme modliť v
jazykoch 2 hodiny! Takto ju naučíš disciplíne.
Vaša duša sa správa ako malé dieťa. A vaše telo sa bude pokúšať počas modlitby zaspať. Tak musíte
svoje telo naučiť lekcii. Postavte sa, choďte do kúpeľne a postavte sa na hranu vane. Zatiaľ čo sa
modlíte v jazykoch. A potom poručte telu:
[8][0:31]

ak teraz zaspíš, tak sa zraníš, a predsa nechceš bolesť, preto telo zostaň bdieť. Je to udivujúce,
vaše telo sa rýchlo zobudí. Až kým neskončíte modlitbu v jazykoch. Vy máte pod kontrolou svoju
dušu aj svoje telo. Ak to tak nie je, tak ste telesný
kresťan a žijete život v prehre. Váš duch musí dominovať. Váš duch je v zhode s BS. Toto musíte
preniesť z vášho ducha do vašej mysle, tak aby ste zmýšľali podľa Krista. Keď zmeníte svoje
zmýšľanie, tak prirodzení nespasení ľudia budú pre
vás znieť veľmi divne. Ideš do obchodu a pokladník povie: je obdobie chrípok, mali by ste si kúpiť
nejaké lieky proti chrípke. Ale ak je vaša myseľ obnovená k pravde, tak toto uvažovanie je vám cudzie.
Pozriete na toho pokladníka a vravíte: ja to
[8][0:32]

nepotrebujem, ja nebývam chorý. A pokladník sa na vás bude čudne dívať a pýtať sa: prečo
nie? -Lebo chrípka sa ma bojí. Ja sa jej nebojím. Ona dokonca ani nechce na mňa skočiť. Keď na mňa
skočí, tak zomrie. Je to ako elektronický zabíjač
hmyzu. Urobí to bzzz a je po hmyze! Jednoducho to na mne zomiera. Nemôže na mne žiť. Zostávam
plný D.S. a tam nie je žiadne miesto pre chorobu a nemoc. Nie je tam voľné miesto, nemusím sa trápiť
nad démonmi. Som plný. Žiadna voľná
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izba pre nich. Aj vy môžete žiť takto. Ba mali by ste. Toto nie žiadna vysoká nedostižná latka.
Toto je normálne kresťanstvo. A nie je tak ťažké dostať sa tam. Vyžaduje to len určitú disciplínu
obzvlášť na začiatku. Všetko je ťažké keď niečo začínate, ale keď v tom pokračujete, tak už to je ľahšie. Všimnite si, že to bol Ježišov súcit, ktorý
spôsobil, že tí slepí videli. Môžete to vidieť vo vašom manuále. Sú to citáty z čistého Písma. Nie je to
ľudské mudrovanie, uvažovanie. Nechystám sa
toto všetko podrobne vysvetľovať. Jednoducho vám to čítam a ukazujem na každé slovo, a hovorím
vám, že to znamená presne to, čo tam je napísané. Nič k tomu nepridávam ani nič z toho neberiem.
Hovorím len to, čo sa tu píše. Všimli ste si aké
[8][0:34]

jednoduché je to, čo robím? Ak viete čítať, môžete robiť to, čo ja. Pretože to je všetko čo robím
ja. Čítam vám Bibliu. A hovorím vám že je to pravda. Koľkí z vás môžete robiť to isté. Plno
zdvihnutých rúk. Takže vidím pred sebou armádu, ktorá
môže zmeniť Európu. Môžete zmeniť Ukrajinu, Rusko, každé miesto kam vkročí vaša noha. Pred
rokmi som videl T.L.Osborna. Povedal nám: nemusíte sa trápiť ohľadnom komunizmu. Komunizmus
sa bojí kresťanstva. Preto sa ho snaží vytlačiť

preč. Lebo vedia, že keď ho vpustia dnu, tak získa srdcia ľudí. A komunizmus toto neznesie. Ľudia,
ktorí sa snažia niečo zastaviť, zablokovať, sa toho boja. Diabol sa vás bojí viac než vy sa bojíte jeho.
Bojí sa, že jedného dňa zistíte, kto ste v
[8][0:35]

Kristovi. A on dobrel, že v deň keď to zistíte, jeho dni sú zrátané. Choroby a nemoci vo vašom
živote skončili. Chudoba vo vašom živote skončila. Musíme zobrať toto Evanjelium do celého sveta.
Začnite s tým doma. Začnite v rodnom meste.
A odtiaľ choďte ďalej. Zaberajte územia. Ulicu za ulicou. Láskou priveďte ľudí do Božieho
Kráľovstva. Milujte Boha a milujte ľudí. Milujte Boha a oslobodzujte ľudí. Oslobodzovanie ľudí
prináša slávu Bohu. Mk1:40 - tu prišiel k Nemu malomocný
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ktorý ho na kolenách prosil: keby si chcel, mohol by si ma očistiť. A Ježiš, vedený Duchom... nie, nie je to tu takto napísané že bol vedený Duchom, ale že bol pohnutý súcitom, vedený
milosrdenstvom, a zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho, a povedal: chcem, buď čistý. A ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol
očistený. Ukážem vám aké 2 veci sa tu vôbec nenachádzajú. Ako sme už hovorili, nikde tu nie je
uvedené, že by bol JK hnutý Duchom Svätým.
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A druhá vec, ktorá tu nikde nie je spomenutá, je moc. Ale hovorí sa tu o súcite, ľútosti,
milosrdenstve. Vy nie ste zodpovední za moc, ale za to, aby vo vás bol súcit. Keď vy prejavíte súcit,
milosrdenstvo, Boh zabezpečí moc. Ak máte súcit, milosrdenstvo,
to je dôkaz toho, že Boh tu chce použiť svoju silu. Takže súcit uzdravil toho malomocného. Takže sme
už videli ako boli robotníci ustanovení kvôli súcitu. Videli sme slepých uzdravených kvôli súcitu,
malomocný bol uzdravený kvôli súcitu, a teraz
Mk5:18 - a keď vstupoval na loď, prosil ho ten bývalý posadnutý, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu však
nedovolil, ale mu riekol. Choď domov k svojim a zvestuj im čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad
tebou. Poznáte tento príbeh? Ježiš pristál na
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lodi, vystupuje z nej von, posadnutý v Gadare mu beží naproti, Ježiš ho oslobodzuje a teraz ten
človek hovorí: idem s tebou a budem ťa nasledovať. Toto je ojedinelý prípad, kedy Ježiš hovorí: nie,
nechoď so mnou. Namiesto toho mu povedal:
choď domov a rozprávaj každému aké dobré veci ti urobil Pán, a ako sa zmiloval nad tebou. 12ti
učeníci nemali o čom svedčiť, pretože neboli uzdravení - museli byť vyučovaní týmto veciam. Tento
človek nepotreboval byť vyučovaný, lebo mal skú[8][0:39]

senosť s oslobodením a s tým ako sa žije v slobode. A Ježiš ho ihneď poslal do služby. Tým
povedal: nepotrebuješ poznať teológiu, nepotrebuješ poznať každé slovko a všetko okolo toho.
Jednoducho choď domov a povedz čo ti Pán urobil.
Všimnite si, že zase sa tu hovorí o tom, že milosrdenstvo, súcit, oslobodilo tohto človeka. Súcit
spôsobil, že tí démoni boli vyhnaní. Takže vidíme to zas a znova, že súcit bol hnacou silou, ktorá stála
za tým, čo Ježiš robil. Poviete si: och, kiež by
som aj ja mal takýto druh súcitu. Ale vy ho už máte. Lebo Biblia hovorí, že Božia láska bola vložená
do našich sŕdc cez Ducha Svätého. Keď sa hodiny modlíš k Bohu, aby prišlo prebudenie, a za to aby
Boh spasil stratených a uzdravil chorých,

[8][0:40]

to ukazuje, že už v sebe máš takýto súcit voči strateným a chorým. Ak by ti ich nebolo ľúto,
tak by si neprosil Boha, aby im pomohol. Takže máš tento súcit. Len ti chýba, aby si ho prejavil
skutkom. Potrebuješ uviesť súcit do činnosti a musíš
začať robiť to, o čom už vnútri vieš, že by si mal začať robiť. Pozrime sa ďalej. Lk10. Snažím a vám tu
ukázať, ako všeobjímajúci je Boh. Pozrime sa aké je toto dôležité. Lk 9:57 - keď išli, povedal mu ktosi
cestou: pôjdem za Tebou kamkoľvek
[8][0:41]

by si išiel. Takže tento človek povedal: chcem ísť s tebou, pôjdem s tebou. Všimnite si, že Ježiš
nepovedal: výborne, tak poď! Ale Ježiš ho varoval, chcel si overiť jeho oddanosť. Odpovedal mu: líšky
majú brlohy a vtáci hniezda, ale Syn človeka
nemá kde by sklonil hlavu. Ježiš mu týmto vlastne povedal: dobre si spočítaj náklady. Si si istý, že
chceš toto? Toto nie je nejaká zabavná hra. Musíš sa naučiť byť vojakom. Nebudeš vždy bývať v
najlepších hoteloch. Napr. v takom do akého ma
ubytoval váš pastor. To je pre mňa čosi extra. Niekedy spíte pod hviezdami. Inokedy musíš spať na
zemi. Ale nezáleží na tom kde spíš, záleží len na tom, kam ideš a čo tam hovoríš. Verš 59: inému zas
riekol: poď za mnou. Ale ten povedal: do[8][0:42]

voľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Všimnite si, že prvý človek chcel ísť s Ježišom a On
mu povedal: nie. V tomto druhom prípade Ježiš chcel aby ten človek išiel s ním ale ten človek povedal:
nie, musíš počkať, dovoľ mi najskôr pochovať otca.
Ježiš mu odpovedá v 60.verši: nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych, ale ty choď a zvestuj
Kráľovstvo Božie. Toto je niečo, čo ma oddeľuje od určitých ľudí. Títo ľudia si myslia, že som príliš
tvrdý. Ale oni nemajú tie výsledky, ktoré mám ja.
Veľmi som vďačný Bohu za svoju rodinu. Už som vám povedal, že všetci slúžia spolu so mnou. Ale
musíme mať správne nastavené priority. Neviem ako je to tu, ale viem ako to chodí v Amerike. Tam
vás učia, že rodina musí byť vždy na prvom
[8][0:43]

mieste, a že musíte dať svoju službu až za vašu rodinu. Ale všimnite si ten jediný príklad práve pečítaný - čo povedal Ježiš. Vo svojom živote som poznal niektorých Božích služobníkov,
ktorých manželky nechceli, aby tí muži slúžili Bohu.
Manželky im povedali: ak to budeš robiť ďalej, tak od teba odídem. A potom ten muž skončil s tým, čo
robil, aby si zachoval manželstvo a žena aby neodišla. Vystúpil zo služby, len aby uspokojil svoju
ženu. A o 2-3 roky neskôr ho tá žena aj tak
[8][0:44]

opustila. Ešte mohol slúžiť Ježišovi 2-3 roky, ale dovolil tej žene, aby ona určovala jeho
poslušnosť voči Bohu. Keď som stretol svoju ženu, už som vedel, že Boh ma povoláva do služby, len
som nevedel čo to bude a ako to bude vyzerať. Ale vysvetlil som jej, dal som jej návrh: ak sa pripojíš ku mne, neviem aký je Boží plán pre nás, ale určite
viem toto: budeme chodiť po celom svete a kázať Evanjelium, budeš známa po celom svete, lebo si
moja žena, a Boh má pre môj život plán.
Neviem ako veľký je ten plán, ale viem, keďže je to Boží plán, tak je väčší ako si dokážeme predstaviť.
Takže ak sa pripojíš ku mne, uvidíš celý svet. Ona je pri mne už 37 rokov. Nie vždy je to ľahké. Moja
rodina si veľa vytrpela, kým som sa nau-

[8][0:45]

čil to, o čom vám tu teraz rozprávam. Nebudem teraz hovoriť o detailoch. Ale poviem vám
toto. Aj ja aj oni veríme, že všetko to ťažké, cez čo sme museli prejsť aby sme sa naučili toto posolstvo
a aby sme ho mohli kázať, stálo za to. Neľutujeme
z toho jedinú minútu. Ale v ten večr som žene povedal aj toto: bol som odovzdaný Bohu, keď som mal
17 mesiacov. Boh ma povolal a má najvyššiu prioritu v mojom živote. Boh ma povolal a patril som mu
ešte pred tým než som ťa stretol. A ja Ho
[8][0:46]

budem nasledovať po celý život. Pôjdem všade kam mi prikáže aby som išiel, a budem bývať
všade kde mi povie aby som býval. Keď mi povie, aby som išiel, tak ja pôjdem. Ak sa rozhodneš, že
nepôjdeš, tak to budeš ty, kto sa rozhodol že zostane, a nie ja opúšťam teba. V takom prípade by si sa ty rozhodla že nebudeš nasledovať Boha. Pretože
ja Ho budem nasledovať. Ona vtedy súhlasila. Ale potom toto rozhodnutie prešlo testom. Keď sa
narodila moja druhá dcéra, narodila sa 9
mesiacov po tom, čo zomrela moja prvá dcéra. Vyzerala úplne ako dvojča s tou prvou dcérou, ktorá
nám zomrela. Boh bol tak milostivý, že nám dal dieťa, ktoré vyzeralo úplne presne ako to, ktoré sme
stratili. Niekoľko rokov svojho detského ži[8][0:47]

vota ju trápili zápaly pľúc, čo bola rovnaká choroba, ktorá zabila moju prvú dcéru. Museli sme
bojovať a zvíťaziť. Aj sme to urobili. Neskôr, keď už bola vydatá, čakala svoje prvé dieťa. Mal som už
dlhodobo naplánovanú cestu inam. Bol som na
opačnom konci USA, bola ešte len v 7.mesiaci, takže ešte vôbec nemal nastať pôrod, ale v prvý deň
keď som začal kázať o uzdravovaní tak ako tu, začala rodiť, a telefón mi začal vyzváňať počas môjho
kázania. Pozeral som sa na číslo a videl
som, že mi volá manželka, vedela, že nemá telefonovať keď vyučujem, ale neprestávavala volať. Stále
a stále. Takže som vedel, že je to naliehavé, že sa niečo stalo. Pri prvej pauze som jej volal späť.
Povedala mi: Curry, Crystal práve začala
[8][0:48]

rodiť. A niečo nie je v poriadku. Lekári sa boja, že by to nemusela prežiť. -Čo sa deje? -Krvniý
tlak jej stále klesá. Počas rodenia už dvakrát zomrela a preto ju stále museli oživovať, takže moju
manželku to veľmi trápilo a povedala mi: Crystal by
chcela s tebou hovoriť. Takže Crystal podali telefón a prehovorila veľmi slabým hlasom: tata kde si? Som tu v Colorade a kážem. -Prečo si tam, ja ťa potrebujem tu.. Už sme stratili jednu dcéru. Bolo to
veľmi ťažké keď som počul ako ma volá,
[8][0:49]

a ja som tam nemohol byť. Ale povedal som jej: neexistuje nič také, čo by som mohol urobiť
tam a nemohol urobiť tu. Ak teraz odídem a vrátim sa domov, tak diabol bude vedieť, že na to, aby ma
zastavil v tom, čo robím, mu stačí aby zaútočil
na moju rodinu, a ja ihneď budem utekať domov. Ak to urobím, to z teba urobí jeho cieľ po zvyšok
života. Povedal som: zostanem tu a budem kázať, budem sa modliť a ty budeš v poriadku. A keď to tu
skončí, tak prídem domov. Pastor prišiel
za mnou a povedal mi: ak potrebuješ ísť domov, máme k dispozícii lietadlo a pilota, ktorý ťa do dvoch
hodín dostane domov. Odpovedal som mu: ak by som bol v armáde a moja dcéra by rodila, armáda by
ma určite neposlala domov. Nechali by

[8][0:50]

ma, aby som tam ostal a bojoval. Ak by som toto musel urobiť pre pozemskú krajinu, tak o čo
viac by som mal byť ochotný to urobiť pre Božie Kráľovsto. Tak som sa pomodlil, ona bola v
poriadku, vnuk sa narodil v poriadku, a obaja boli zdraví.
O pár dní som prišiel domov a ukázali mi fotky, ktoré nafotili. Držal som na rukách svojho vnuka a
povedal som im: keď bude môj vnuk dosť starý a bude vidieť všetky tie fotky, a uvidí tam všetkých
členov rodiny okrem mňa, potom sa ma opýta:
[8][0:51]

starý otec, kde si bol? Ja mu odpoviem: kázal som vtedy Evanjelium, lebo to je najdôležitejšie
čo môžem robiť. Trénujem svoje deti a vnukov, aby porozumeli, že Evanjelium je oveľa dôležitejšie
než akýkoľvek človek. Ak budú pre mňa dôležitejší
ako je Evanjelium, tak potom vyrastú s vedomím, že sú dôležitejší než Evanjelium. Musia vyrastať s
takýmto poznaním: sme dobrí vojaci Ježiša Krista, znesieme aj ťažkosti, a robíme to, čo máme robiť,
na prvé miesto sme postavili misiu a nikdy
neprestaneme, nezastavíme sa, neprijmeme porážku, neopustíme zraneného druha. Takto myslia
bojovníci. Takto myslel aj Ježiš. Ak chcete zvíťaziť, aj vy sa musíte naučiť takto myslieť, lebo inak
budete vždy porazení. Neexistuje nič iné. Toto
[8][0:52]

je reálny život. Toto je ten pravý život. Takémuto životu sa nič iné nevyrovná. Ak si sluhom
Evanjelia, máš najvyššie postavenie, aké môže človek dosiahnuť. Je to najvyššia pocta a podľa nej
musíš aj žiť, a byť nádobou k cti.
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Lk9:61 - a ešte iný povedal: pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s rodinou.
Ježiš mu však povedal: kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre Kráľovstvo Božie. Tu
môžeme vidieť ako bral Ježiš vážne úlohu a
poverenie kázať Evanjelium. Toto ni eje hobby, či príležitostné rozptýlenie. Je to otázka života a smrti
pre ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Je prirodzené, že keď sem prídete a počúvate to, tak sa to naučíte
a keď prídete tak to chcete vyučovať.
[9][0:02]

My vám to tu hovoríme na to, aby vy ste to zas mohli učiť druhých. Ale je zopár vecí, ktoré
treba aby ste naisto porozumeli. Evanjelium je Evanjelium. Nemôžte ho zmiešavať s inými
posolstvami. To, čo robí Evanjelium tak efektívnym, je práve
jeho čistota. Odstránili sme všetky posvätné kravy, všetky ľudské tradície. Preto aby to bolo čisté
Evanjelium. Ak sa vrátite späť a začnete zdieľať toto posolstvo, ale nebudete ho udržiavať čisté, ale
začnete k nemu pridávať iné tradície, tak po[9][0:03]

tom nebudete mať také výsledky aké by ste mali s čistým Evanjeliom. Takže vašou úlohou je
to, aby ste zachovali toto posolstvo čistým. Opakujte to, čo ste počuli. A musíte s nami zostávať aj v
kontakte, aby sme vedeli, čo s tým robíte. Takže
keď budete potrebovať pomoc, my vám môžeme pomôcť. Ak nás ľudía kontaktujú a potrebujú pomoc,
tak musíme vedieť koho im máme poslať. Teraz jedno tajomstvo: toto posolstvo onedlho exploduje. Po
celej Východnej Európe, cez Ukrajinu,

cez Rusko, po celej Európe. Začali sme robiť tieto kurzy, a to, čo začalo ako iskra, zrazu vypukne v
požiar, a začne sa to rozširovať. Ak ste hľadali spôsob ako začať službu, ak ste sedeli krútiac palcami a
čakali ste na tú správnu príležitosť,
[9][0:04]

ak ste neboli zaneprázdnení ale túžili ste byť zaneprázdnení, tak toto je ono. Keď ľudia vedia,
že poslúžite uzdravením a budete mať výsledky, tak budete viac zaneprázdnení než ste si kedy vôbec
dokázali predstaviť. Dostávam telefonáty v každú
nočnú hodinu. Ľudia neustále telefonujú aby som im pomohol. Takéto kurzy prebiehajú po celom
svete. A prinášajú všade rovnaké výsledky. Ľudia, ktorí boli kresťanmi a roky sedeli v zboroch a
mysleli si, že Boh si ich nikdy nepoužije, tí počuli
toto posolstvo. A to, čo počuli, začali robiť v nákupných centrách a všade tam, kam sa dostali. Mnohí z
nich mali iné zamestnanie, ale teraz sú veľmi zaneprázdnení v službe. Boh sa o nich stará a naplno
služia Bohu tak, ako po tom vždy túžili.
[9][0:05]

To isté sa stane aj vám. Budete viac zavalení službou než ste si kedy dokázali predstaviť. Ale
musíte pamätať na to, aby ste to odovzdávali ďalej. Nemôžte s tým jednať ako by ste vy boli nejakí
výnimoční. Musíte hovoriť tie isté veci čo som vám
hovoril ja. Zhrnúť sa to jednoducho dá takto: ak Boh používa mňa, tak použije aj teba. Nemôžte o sebe
príliš vysoko. Nezačnite o sebe zmýšľať ako o niekom výnimočnom. Pochopte, že ste tu na to, aby ste
pomáhali iným ľuďom. Ak chcete byť
[9][0:06]

veľkým v Kráľovstve Božom, musíte slúžiť. Odovzdajte sa tomu, venujte tomu svoj čas a
svoju energiu. A trénuj a uč iných aby robili to isté. Neustále v tom pokračuj. Stále dokola. Ale spojte
sa! Spojte sa jeden s druhým! Buďte v kontakte s tunajším pastorom, nech určite vie, čo robíte. Spojte sa s nami cez našu webovú stránku, aby toto mohla
byť jedna veľká armáda a nie len masa ľudí, húf. S týmto posolstvom prichádza aj zodpovednosť.
Teraz kapitola 10 v.1 - potom si Pán vyvolil
aj iných 70tich a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kde sám chcel
ísť. Všimnite si, že ustanovil 70tich nie na to, aby išli tam kam on nepôjde, ale práve tam kam sa
chystal on sám neskôr prísť. Posielal ich
[9][0:07]

pred sebou. Prečo? v.2 - preto im povedal, inými slovami, pretože ich vysielal tam, kam sa sám
chystal ísť, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov
na svoju žatvu. Choďte, ajhľa posielam vás
ako baránkov medzi vlkov, neberte si mešec ani kapsu ani obuv, a cestou nikoho nepozdravujte. Keď
vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv "pokoj tomuto domu" a ak tam bude syn pokoja, tak
váš pokoj spočinie na ňom, ak nie, vráti sa
k vám. V takom dome ostaňte a jedzte a pite čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy.
Nechoďte z domu do domu. Pozrime sa na túto situáciu. Ježiš stojí pred 70imi, ktorých práve
ustanovil. Povedal im: vy 70ti, chcem aby ste sa roz[9][0:08]

delili do dvojíc. Takže bude 35 skupín, tímov. Chcem aby ste išli tam, kam neskôr prídem ja.
Takže im povedal do ktorého mesta majú ísť. Všimnite si, že do 1 mesta poslal len 1 dvojicu.
Rozmýšľajte nad tým. Len dvaja na jedno mesto. Nepot-

reboval 70tich na 1 mesto. Dvaja na každé mesto. Predstavte si, že my by sme sa tu teraz takto dali do
dvojíc. Dvaja a dvaja a dvaja. A každú dvojicu by sme vyslali do iného mesta. Uvedomte si ako veľa
miest by sme zasiahli. Ak by sme len
[9][0:09]

zobrali Evanjelium vážne. Stačia len dvaja ľudia, aby sa zmenilo celé mesto. Ja som z Texasu.
Tam máme skupinu ľudí, ktorí dbajú na dodržiavanie zákona. Volajú sa texaskí rangeri. Sú to veľmi
tvrdí chlapíci. Môj otec bol jedným z nich. Zvykli
prísť do mesta keď tam boli nejaké problémy. V jednom meste boli veľké nepokoje. Ľudia tam
zapaľovali budovy, vykrádali obchody, dokonca vešali ľudí. Preto požiadali texaských rangerov aby
prišli do toho mesta a urobili poriadok. Náš guvernér povedal: vyšlem tam texaských rangerov. Takže do mesta prišiel vlak a ľudia sa zhromaždili, aby
privítali tých rangerov ktorí tým vlakom prídu. Dvere sa otvorili a vyšiel odtiaľ jeden človek s koňom.
Ešte čakali na ďalších, ale bol to jediný muž.
[9][0:10]

Opýtali sa: vy ste texaský ranger? -Áno. -A kde je vzyšok? -Veď je tu len jedna vzbura, tak
potrebujete len jedného rangera. Tí ľudia rozmýšľajú takto. A ten človek nemal nič iné, len revolver a
služobný odznak. Ako by ste vy mali rozmýšľať?
Máte v sebe mocného Ducha Svätého. To je ten, ktorý ochraňuje, uzdravuje, všetko stvoril, má Božiu
moc. A predsa si myslíme, že musíme dať dokopy 10tis. kresťanov ab sa modlili na to, aby zmenili
jediné mesto. Stačia len dvaja. Nanajvýš.
[9][0:11]

Ale len vtedy, keď sa tí dvaja zhodnú. Ak nenájdete nikoho, kto by s vami súhlasil, tak verte. A
sami zmeňte to mesto. Nezáleží to od vás. Záleží to od toho, ktorý je vo vás. Ježiš ich vyslal vo
dvojiciach, aby zmenili mestá. Toto máte robiť aj vy.
Nemáte ani len tušenie aká moc prebýva vo vás. Vy si myslíte, že ona je stále v nebi. Ale Ježiš
povedal: dostanete moc keď na vás zostúpi DS. On už prišiel do vás, tá moc je vo vás a chce z vás
prúdiť. Od vás sa čaká len to, že tomu budete
veriť, že to tak je. Musíte ujsť zo seba samého. Prestaňte rozmýšľať ako bežní ľudia. Vo vašom vnútri
prebýva Boh. Ani len netušíte čo všetko môžete robiť. Musíte rozšíriť svoj obzor a vidieť kam až
môžete zájsť. Ešte ste sa nedostali k hrani[9][0:12]

ciam viery, len verte Bohu, a uvidíte čo cez vás urobí. Keď evanjelista Charles Finney
prichádzal do mesta, začínal s modlitbou. A potom začal kázať Evanjelium. Následkom toho sa
pozatvárali všetky krčmy a bary po celom meste. Ľudia zobrali
všetok alkohol čo mali, a vylievali ho na uliciach. Keď v 1904 začalo veľké prebudenie vo Walese,
celá krajina sa obrátila hore nohami. Baníci boli spasení, začali oslavovať Boha a prestali kliať. Preto
museli preonačiť svoje muly, lebo dovtedy boli
[9][0:13]

vycvičené poslúchať len nadávkam. Mesto sa môže zmeniť, národ sa môže zmeniť. Ale vy sa
musíte rozhodnúť, že to tak bude. Vy sa musíte rozhodnúť, že budete duchovnou silou svojho národa.
Toto je tým, kým aj ste. Ježiš tu hovorí svojim
učeníkom, všimnite si že im prikázal ísť do tých miest, a potom im povedal: keď prídete do domu,
taktam ostaňte, nechoďte z domu do domu. V.8 - doteraz hovoril o dome a teraz o meste - kde vás
príjmu, jedzte čo vám predložia, uzdravujte

[9][0:14]

chorých, ktorí sú v ňom a povedzte im: priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Všimnite si čo tu
práve povedal. Už viac nehovorí o dome, ale o meste - do ktoréhokoľvek mesta prídete, uzdravujte.
Nepovedal že uzdravujte len tých chorých ku ktorým
cítite, že vás Duch vedie. Nepovedal že uzdravujte chorých ktorí si zaslúžia byť uzdravení. Nepovedal
že kážte im aby mali dosť viery na uzdravenie. Ale povedal: posielam vás aby ste ich vy uzdravili a
potom im hovorte, že sa priblížilo BK. Povedal: najprv uzdravujte a potom kážte. Povedal: uzdravujte chorých v meste. To znamená všetkých.
Nepovedal že uzdravujte chorých v cirkvi, ale uzdravujte chorých v meste. Ježiš je kráľ. Toto boli jeho
vyslanci. Posielal ich vopred pred sebou.
[9][0:15]

Aby išli a vyčistili mesto od každej nemoci. Pred tým než tam príde On. Nepovedal že choďte
a kážte že prídem. Ani nepovedal že choďte a kážte že keď ja prídem tak ja ich potom uzdravím.
Povedal im: vy tam choďte a uzdravte ich než tam
prídem. A hlásajte, že BK sa priblížilo. A potom, keď ich všetkých uzdravíte, tak potom prídem. Keď
tam prídem, chcem aby to tam vyzeralo ako v nebi, nechcem vidieť žiadnych chorých. Lebo chcem
aby tam bolo tak na zemi ako je aj v nebi.
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Takže to tam dajte do poriadku predtým než tam dorazím. Toto im tu hovorí. Bol som v
Hollywoode. Bolo to práve v čase odovzdávania Oscarov. Práve tam kládli červené koberce, všade
plno svetiel a TV štábov, všetci oblečení v smokingoch,
všade plno bohatých a slávnych ľudí, díval sa na nich celý svet. A hollywoodský bulvár bol nádherne
vyčistený. Pretože deň predtým tam bolo zhromaždenie ľudí, ktorí sa opili. Všade naokolo boli vtedy
odpadky, za rohom bolo plno prostitútok
a drogových dealerov, tak to samospráva vyčistila, aby to vyzeralo pekne. Preto vyhnali z tej ulice
každého človeka, položili tam koberec, aby to vyzeralo veľmi vkusne a pekne. Keď ste to pozerali v
TV, tak ste nevideli nič iné, len prekrásne pro[9][0:17]

stredie, nádherné garderóby, ale keby ste zašli za najbližší roh, videli by ste ľudí, ktorí predtým
boli o ulicu ďalej, tam kde sa odovzdávali ceny. Nenapravili tých ľudí, len ich skryli, vyhnali ich preč.
Lebo to všetko je len napodobenina, nie je to
pravé. Cirkev nemôže vyzerať takto. Nemôžme ich jednoducho odsunúť nabok. Nemôžme skryť
problémy. Musíme ich dať do poriadku. A máme aj riešenie ako to urobiť. Ale my musíme byť tí prví,
ktorí to riešenie budú žiť. Raz som bol v zbore,
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kde mali TV kamery. Zhromko malo byť vysielané. Prišiel tam človek z ulice, bol veľmi
špinavý. Povedal, že je alkoholik. Vpredu bolo prázdne kreslo. Sadol si priamo tam a tak že bol v
zábere kamery. Poslali tam niekoho a ten mu povedal: musíte si presadnúť tam ďalej. Lebo im nezapadol do ich obrazu. Ten človek nevyzeral dosť dobre. Takto
jednať s ľuďmi je hriech. Musíme prekročiť svoju zónu pohodlia, aby sme sa dotkli životov ľudí, aby
sme im pomohli sa zmeniť a byť produktívni, a nie skryť ich. Nedávno som dostal správu od nášho riaditeľa v Španielsku. Povedal že máme
prvú JohnG.Lake Ministry cirkev v Španielsku. A tá cirkev bola vytvorená z bývalých narkomanov a
bývalých prostitútok. Tá cirkev nebola vytvo-
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rená z bohatých a slávnych, ale z trofejí Evanjelia a Božej milosti. Takí musíme byť. Meniť
životy. A som tu na to, aby som vám povedal: toto Evanjelium mení životy, robí z ničotného človeka
produktívneho. Berie ľudí, ktorých cirkev nechce použiť a obracia ich v Božích ľudí, ktorých si On mocne používa že robia znamenia a zázraky. Všimnite si
čo im povedal: v každom meste, do ktorého vojdete, uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom. To znie ako
Ján5 čo sme si už čítali: každý, ktokoľvek
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kto vojde do toho jazera, bude uzdravený z čohokoľvek. Toto sú Ježišove obľúbené slová:
každý, ktokoľvek, čokoľvek. Ježiš nejednal tak, že by si niekoho vyberal na požehnanie. On má rád,
keď je zahrnuté všetko. Povedal: uzdravte kohokoľvek
vždy zo všetkého - toto prináša Bohu slávu. Lk7:11 videli sme už, že slepí boli uzdravení kvôli súcitu,
milosrdenstvu. Malomocní boli uzdravení kvôli súcitu. Robotníci boli ustanovení zo súcitu. Démoni sú
vyháňaní kvôli súcitu. A teraz Lk7:11 - na
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druhý deň išiel do mesta Naim, išli s ním aj učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížil k mestskej
bráne, práve vynášali mŕtveho - jediného syna vdovy - a početný zástup mesta išiel s ňou. Keď ju Pán
uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: neplač!
všimnite si, že mu nebolo ľúto mŕtveho chlapca. Bolo mu ľúto matky. v.14 - pristúpil, dotkol sa már a
tí, čo ich niesli, zastali, a riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň! I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A
dal ho jeho matke. Bolo to kvôli Ježišovmu
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súcitu, že tento mŕtvy bol vzkriesený, ale nebol to súcit voči tomu mŕtvemu človeku, ale týkal
sa matky toho chlapca. Rozmýšľajte nad tým. Nebolo mu ľúto toho mŕtveho, ale matky. A tak Ježiš
povedal matke, neplač, a vrátil jej ho späť živého.
Na tomto vidieť ako štedro Ježiš rozdával čo mal. Lk9:11 - keď sa zástupy dozvedeli o tom,
nasledovali ho, On ich prijal a hovoril im o BK a liečil tých čo potrebovali uzdravenie. Toto je dobrý
verš na to, aby ste si ho zapamätali. Nepíše sa tu, že
uzdravoval tých čo mali vieru na uzdravenie, ani že uzdravoval tých čo si to zaslúžili, ani tých na
ktorých Boh ukázal. Je tu napísané, že uzdravoval tých, čo potrebovali uzdravenie. Takže jediná
podmienka k uzdraveniu Ježišom je mať takú potrebu.
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Kvôli tomuto by ste mali byť šťastní ak potrebujete uzdravenie. Znamená to, že už ste splnili
požiadavku. Niečo vám tu vysvetlím ohľadom viery. My sme z viery urobili vec. Urobili sme vieru
tým, na čo sa máme zamerať, centrom našej pozornosti.
Hovoríme napr. "neviem či mám na to dosť viery" ako by to boli nejaké peniaze za ktoré by sme si od
Boha niečo kupovali. Ale rozumejte: keby som vám povedal že zajtra sa tu s vami stretnem pri vchode
o 9:00. Tak podľa toho ako mi veríte by
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ste tam prišli. Ak by ste mi neverili, tak by ste neprišli. Viera sa hlavne týka osoby ktorej
veríte. Nie sú to peniaze na kúpu požehnania od Boha. Viera vyjadruje ako veľmi dôverujete Bohu.
Viera je prostá. Buď ju máš alebo nie. Ľudia vravia: neviem
či mám dosť viery. Ježiš nikdy nepovedal že máte mať dosť viery, ale "ak by ste mali vieru čo aj len
takú ako zrnko horčice" - to je najmenšie semienko - takže stačí najmenšie množstvo viery aby si
porúčal horám a poslúchnu. My ako cirkev sme
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to prevrátili. Hovoríme presný opak: ak by som mal vieru veľkú ako hora, potom môžem
hovoriť k tomu nádoru a on zmizne. ALE Ježiš povedal: ak by ste mali vieru ako zrnko tak poručíš
hore a ona poslúchne. Prosté. Netras sa o to akú veľkú vieru
máš. Ak budeš veriť vo svoju vieru, tak prehráš. "Neviem či mám dosť viery" znamená že veríte vo
vašu vieru. ALE JK hovorí: majte vieru v Boha. Vaša viera má spočívať v tom, či Boh dodrží svoje
slovo. Vaša miera viery určuje ako veľmi ste si istí
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že Boh dodrží svoje slovo. A JK povedal že vám stačí len toľko viery ako horčičné zrnko. Ak
poviete "neviem či mám dosť viery", tak vám sa to môže zdať pokorne. ALE to je opak: vzbura, urážka
voči Bohu. Lebo vierou dôverujeme že Boh dodrží
svoje Slovo. Podstata výrazu "neviem či mám dosť viery" je "Bože, nechce sa mi dôverovať Ti, lebo sa
mi chce veriť že si taký klamár..." (!!!) VIEROU hovoríme Bohu: Ty si to povedal a to sa aj stane. A
potom žijete ako by sa to už bolo stalo.
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Netvrdím že mám veľkú vieru či zvláštny dar. Ja som sa len rozhodol dôverovať že toto Slovo
je pravda, že sa ho môžem držať, podľa neho konať, a že sa splní. Nie kvôli mne, ale preto lebo BOH
JE VERNÝ. Žd11. Niekto sa možno opýta kedy
už konečne začneme horoviť o uzdravovaní? -Celý čas to už robíme. Takto to funguje. Žd11. Je to
prosté. Učil som sa o viere veľa. Počúval som mnohých ako učia o viere. Ale potom
Dr.LesteraSumrala. On ma vyučoval. Tam som sa naučil čo je
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VIERA. On nielenže o nej hovoril, ale JU AJ ŽIL. Bola prostá. Žiadny predpis. ALE SPôSOB
ŽIVOTA. Dr.Sumrall nám vravieval: Boh môže povedať ako veľa viery máš keď ťa pozoruje vtedy
keď ide okolo zbierka. Jeho nezaujíma ako veľa si tam dal,
ale ako veľa si si ponechal. Lebo ak máš malú vieru, tak si necháš dosť, aby si zaplatil svoje účty a
tvoja viera je založená na peniazoch v tvojom vrecku na úhradu tvojich účtov. Ale ak dôveruješ Bohu
tak potom podľa toho aj rozdávaš. A potom už
nezáleží či vyprázdniš svoje vrecká, Boh sa aj tak o teba postará. Takto sa na to pozerá Boh. Hovoril:
viera je spôsob tvojho života. Väčšina ľudí chce aby viera bola akousi mágiou: povedať tajnú
formulku, zamávať rukou, lusknúť prstami - v tom
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Božej viery niet. Viera je život s Bohom v poslušnosti, poznanie Boha a Jeho Slova,
presvedčenie že On vždy dodrží svoje Slovo, odpočinutie vtedy keď všetci okolo panikária, kľudne
idete keď všetci okolo si idú krky dolámať. Raz v noci mi
zazvonil telefón. Kričiaca žena: brat Curry, prídi rýchlo do nemocnice, môj muž zomiera! Prídi sem
rýchlo, lebo zomrie. Vyskočil som z postele, obliekol som sa čo najskôr, zobral som Bibliu, schytil
kľúče a hnal som sa do nemocnice. A vtedy
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ku mne prehovoril Boh: prečo sa tak ponáhľaš? -Bože, veď vieš! Nemám čas sa rozprávať!
Musím sa dostať do nemocnice! Inak ten človek zomrie! -Ak sa ponáhľaš, tak potom len uzdravíš
chorého. Ak sa ukľudníš, tak potom vzkriesiš mŕtveho.
Bolo na mne, aby som sa rozhodol. A spomalil som. Bolo to veľmi ťažké spomaliť. Snažili ste sa
niekedy spomaliť rýchlo? Panikárenie a zhon je prejavom vášho strachu, a nie vašej viery. JK je
rovnaký všera, dnes i naveky. On sa neženie.
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Ale vždy príde včas. Dokonca aj keď "mešká". Vie vrátiť čas späť. Ak sa ukáže až vtedy keď
je človek už mŕtvy, tak ho prosto vzkriesi. Život sa nepotrebuje hnať. Nejde o to, aby tam život dorazil
rýchlejšie ako smrť. Ak je JK rovnaký stále, a ty
máš byť ako On, tak by si mal takto jednať aj ty. Nemá to byť hore-dole, hore-dole.. Nemal by si byť v
depresii a potom sa rýchlo ponáhľať. Mal by to vždy zvládať. -Ako vieš že to takto bude? -Stále
hovorím život a zdravie a Boh to napĺňa.
[9][0:32]

Nemôžeš raz vravieť "smrť a choroba" a potom "život a zdravie". Musíš hovoriť "život a
zdravie" rovnako a stále. -Ale čo spravíme s našou ekonomikou? -Ja nepôsobím na základe zemského
ek.systému, ale nebeského. BK nikdy nie je v recesii.
Je tam vždy dosť, ba aj nadybtok na rozdávanie. Lebo On je Zaopatrovateľ. Takže ja nežijem podľa
pozemského diania, ale podľa BK, lebo som vyslancom BK. Uvedomujete si, že toto ste aj vy? Keď
pôjdete von do mesta, niekde tam je Americ[9][0:33]

ké veľvyslanectvo. Je aj na Haiti. Tá krajina je veľmi chudobná. Ľudia na uliciach žobrú. Na
ulici je veľa hladných, chudobných, žobrajúcich. Ale vyslanectvo je sídlom veľvyslanca. Dnu vás
posadia za veľký stôl plný jedla a nápojov. Krásne lustre
aj nábytok. Ako na inej planéte. Hojnosť v tej budove je šokujúca. Len kúsok za plotom je obrovská
chudoba. Pracovníci vyslanectva vám odpovedia: vy nechápete? Tam vonku je Haiti! To je chudobná
krajina. Ale táto budova a všetko v nej patrí
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USA. A veľvyslanec nežije tak ako ľudia v krajine kam ho poslali. On žije ako ľud v krajine
ktorá ho tam vyslala. Krajina ktorá ho vyslala sa oňho stará tak ako keby žil doma. Ja nie som z tohto
sveta. Nepatrím do tohto sveta. Bol som narodený
zhora. Som narodený z neba. Som vyslancom BK. Všade kam idem, každý kúsok pôdy na ktorú
položím svoju nohu, je zvrchovaným územím BK, tam nemá miesto žiadna choroba a žiadna nemoc.
Musia ostať vonku za plotom. Vnútri som v
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mene Ježiš. Meno Pánovo je pevnou vežou. Spravodlivý do nej beží a je v bezpečí. Týmto
som. V tomto mene. Som v Kristovi. Vo svete sú problémy a je tam mnoho súženia. Ale v BK je vždy
pokoj. BK neznamená pokrm ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v DS. Tam ja žijem. A tam niet choroby ani nemoci. Lebo nemá žiadne právo
tam byť. Bol by to zločin proti BK. Ale aj vy ste vyslanci všade tam kde žijete. Ale mali by ste žiť ako
v BK, a nie tak ako ľudia okolo. Musíte
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konečne objaviť kým ste. Toto Evanjelium JK vracia človeku pôvodnú dôstojnosť, vznešenosť,
postavenie. Nechodíme životom v hanbe, s hlavou sklonenou k zemi, BK je v nás a my sme v ňom.
Náš Kráľ hovorí: nikdy nebudete zahanbení.
Zdvihnite hlavy! Spoznajte kým ste! Kráčajte v spravodlivosti. A prinášajte iných do svetla.
Neznamená to, že budete chodiť v pýche. Nie ste arogantní, ale viete kto je váš Boh. Poznáte Ho aký
je. Treba si zapamätať: pre náboženských ľudí sa
viera vždy javí ako arogancia. Keď zistíte kým ste, tak ľudia vo svete vás budú mať veľmi radi, lebo
im budete schopní pomocť. Ale prvá vec, ktorú diabol a náboženskí ľudia povedia, je toto: a čo si ty
myslíš o sebe, že kým si?! Ja si nemyslím
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o sebe nič, čo som, ja viem kto som, lebo viem Kto je vo mne. A viem kto som v Ňom. A ak
máte čas, môžem vám porozprávať kto som. Som spravodlivosťou Božou v Kristovi. Som hlavou a nie
chvostom. Som požehnaný a nie prekliaty. Som
uzdravený a nie chorý. Som prosperujúci a nie chudobný. Viem kto som. A keď aj vy spoznáte kto ste,
tak svet okolo vás sa zmení. Boh vás môže dať hocikam do celého sveta a za určitý čas zmeníte všetko
okolo. Lebo sa stanete šíriteľmi BK.
Týmto ste. JK nevstúpil do vášho tela na to, aby žil v rozbitom dome. Keď sa nasťahuje do teba, tak si
donesie so sebou všetko potrebné. A kompletne ťa zvnútra prebuduje. Možno ste zničení chorobou.
Ale vojde dnu a dá všetko do poriadku.
[9][0:38]

Bill Gates, majiteľ Microsoftu, jeden z najbohatších ľudí zeme, predstavte si že by povedal:
chcel by som na chvíľu prísť bývať k vám. Väčšina z vás by si asi povedala: som si istý, že tento
človek býva v naozaj nádhernom dome, to by bola
taká hanba, keby prišiel ku mne, do môjho domu. Ale toto je pýcha. Pýcha bude mať strach, že by ste
ho pustili bývať tam, kde žijete. Ale ak ste bystrí, tak sa zamyslíte a poviete: hm, Bill Gates je veľmi
bohatý, je zvyknutý žiť na veľmi vysokej
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úrovni. Ak sa schce presťahovať do môjho domu, tak určite sa nepresťahuje do môjho
rozbitého domu, a nebude v ňom žiť, keď bude ten dom v takom stave, v akom je teraz. Takže ak ho
nechám, aby sa nasťahoval, tak si všetko donesie so
sebou, aj svoje peniaze, a úplne prebuduje môj dom. Takže, výborne Bill Gates, poďme na to, poď
bývať ku mne, cíť sa tu doma, ži tak ako si zvyknutý, v mojom dome. A všetko čo si priniesol tu
ostane. Takže keď sa Ježiš nasťahoval, do vášho
vnútra, bude všetky tie nedostatky chcieť nechať len tak? Jeho dom je lepší ako dom Billa Gatesa. A
predsa si zvolil to, že bude žiť v tebe. Takže keď sa nasťahuje, donesie so sebou všetko potrebné. A
potom povie: je to tu nejaké zapratané,
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nebude ti to príjemné rakovina, ale budeš musieť odísť, lebo potrebujem tvoju izbu, takže choď
preč! A začne vyhadzovať všetko čo mu tam zavadzia. Tak ho nechajte aby z vás všetko
povyhadzoval, nedržte sa toho, nečakajte na niečo, nechajte
Ho, nech to všetko vyhodí, nečakajte na moje ruky. Ten ktorý pôsobí aj mojimi rukami, býva vo vás.
Celý čas vám tu kážem BS. Boh ma sem poslal, Jeho Slovo je vo mne. On sem poslal svoje Slovo.
Žalm nám hovorí: poslal svoje Slovo a uzdravil
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ich všetkých. On ma sem poslal, Slovo je vo mne, a ja vám ho tu dávam. Čo myslíte, čo to
Slovo robí? Poletuje niekde vo vzduchu? Nie, vchádza do vás. Poslal svoje Slovo a všetkých
uzdravoval. Možno už ste uzdravovaní a ani o tom neviete.
Poviete si: ale ja nič necítim. Biblia nikde nehovorí, že to budete cítiť. Je na vás, aby ste sa rozhodli to
prijať ako pravdu, a stane sa to. Koľkí z vás už podstúpili nejakú operáciu? (veľa rúk hore) Išli ste do
nemocnice, dali vám narkózu a úplne
vás odstavili, spali ste, potom vás rozpárali, ale vy ste nič necítili, ani ste nevedeli, že vás režú, až kým
ste sa nezobudili. Prvýkrát ste naozaj pocítili že s vami naozaj niečo urobili až vtedy keď už bolo
všetko urobené a oni už svoju prácu skončili.
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Necítili ste keď vás operovali, cítili ste to až potom. Keď toto môže urobiť človek, o čo viac
vás môže dať do poriadku Boh, bez toho aby ste to vedeli. A to sa ani nemusíte zobudiť po operácii s
pocitom toho, že vás to bolí. Boh vo vás pôsobí.
Najlepšie čo môžete urobiť je počúvať BS. Lebo BS je istejšie než moje ruky. Je to BS, ktoré vás
uzdravuje. Lebo Jeho Slovo je liekom pre celé vaše telo. Nie ruky Curryho Blakea. V Biblii sa nepíše
nič o mojich rukách. Ale Slovo je zdravím pre
celé vaše telo. Koľkým z vás je jasné, že ja som tu len citoval Písmo. Ja som tu neprinášal žiadne tajné
doktríny. Všetko čo som hovoril si môžete prečítať v Biblii. Je to tam celý čas. Ale teraz to ožilo a je to
vo vás, žije to vo vás. A vyháňa to
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choroby a nemoci. To je to čo sa tu deje. Prosto začnite robiť to, čo ste predtým nemohli. Ak
ste predtým nemohli hýbať nohou, tak ňou začnite hýbať, ak sa vám predtým nedalo dýchať, tak sa
teraz skúste zhlboka nadýchnuť. Ak ste nemohli
vystrieť ruku, tak ju teraz začnite vystierať. A zistíte, že už ste boli uzdravení a ani ste o tom nevedeli.
Začnite hýbať, robiť čo ste nemohli. Nech vám Boh ukáže čo už teraz urobil. Toto robí Ježiš. Je to
väčšie než uzdravujúca rada. Je tu vpredu
[9][0:44]

aj tam vzadu. Nemusíte prísť dopredu aby ste to dostali. Lebo On je priamo tam kde vy, preto
môže pôsobiť práve tam kde ste. Toto je Boží Duch. Je to Pravda. Takto žijem. Chcem priniesť Bohu
slávu. On dostáva väčšiu slávu vtedy keď ste uzdravení práve tam, kde priamo sedíte. Tak sa začnite hýbať, začnite Mu ďakovať, za to že sa dotkol
vášho tela, vašej mysle, vašej rodiny. A vedzte, že On už to vykonal a vy to práve teraz prijímate.
Vidíte aké je to ľahké? Toto nie je ťažké. Boh
to zariadil tak, že získať to môže každý. Neurobil to tak ťažké, aby sa k tomu dostalo iba zopár ľudí.
Urobil to veľmi ľahké. Žd11:1 - viera je podstatou toho na čo sa nadejeme a dôvodom toho čo
nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie
[9][0:45]

Ňou chápeme že veky povstali Slovom Božím, že to čo je viditeľné nepovstalo z viditeľného.
Všimnite si toto. V Biblii je príbeh kedy prorok bol obkolesený cudzou armádou. Prišli aby ho zajali.
A jeho sluha videl tú armádu a povedal: och pane, čo
s tým urobíme. Ale prorok odpovedal: viac je tých s nami než tých proti nám. A potom sa ten prorok
modlil. Bože, prosím Ťa, otvor mu oči aby videl. A hneď potom keď sa ten sluha poobzeral po
okolitých horách a kopcoch, tak uvidel oveľa väčšiu
[9][0:46]

armádu anjelov a bojových vozov. Spýtam sa. Kedy sa tam tí anjeli a bojové vozy dostali?
Zjavili sa vtedy keď sa sluhovi otvorili oči? Alebo tam boli už predtým než ich videl? My vieme že
tam boli ešte predtým než ich uvidel. Lebo ten prorok ich
videl už predtým. Ale nehľadel na veci viditeľné. Hľadel na veci, ktoré nie sú viditeľné. Jeho sluha
však hľadel len na to, čo videl očami. Preto aj vy si musíte uvedomiť, že existujú dva druhy ľudí: ktorí
hľadia na to, čo môžete vidieť fyzickými očami,
a takí ktorí hľadia na to čo fyzické oči nevidia. Ľudia viery vždy hľadia na to, čo nie je viditeľné.
Spýtaš sa: ako môžem hľadieť na to, čo nie je viditeľné? Je to ľahké. Pozrite sa na Bibliu, a ona opisuje
to, čo nie je viditeľné. A keď hľadíš na toto,

[9][0:47]

tak potom nehľadíš na to, čo môžeš vidieť očami. Lebo teraz vidíš to, čo nie je viditeľné. Keď
hľadíš na Bibliu, keď hľadíš na Písmo, ktoré hovorí: Jeho ranami ste uzdravení, takže nehľadíš na
nejakého človeka ale neberieš ohľad na jeho nádor
ale hľadíš na to, čo hovorí Slovo, čo nie je viditeľné. A to, čo práve vtedy nie je viditeľné, je to, že ten
človek je uzdravený. Nemôžeš to uvidieť ak nehľadíš sem, do Božieho Slova. To, čo vidíš tu v Slove,
musí byť pre teba skutočnejšie než to, čo
vidíš na tele toho človeka. A keď sa to stane pre teba skutočnejším než to, čo vidíš na tele, tak to choré
telo sa začne dávať do súladu s tým čo vidíš, a ten nádor sa začne scvrkávať a zmizne. A potom aj oni
budú schopní vidieť to, čo vidíš ty.
[9][0:48]

Keď som išiel klásť ruky na toho Angela, nehľadel som na jeho telo, na monitory indikujúce že
už je vlastne mŕtvy. Videl som to, ale nebral som na to ohľad. Hľadel som na Slovo. Marek 16 bol pre
mňa reálnejš než telo Angela. A kvôli tomu, jeho
telo sa muselo zmeniť tak, aby sa zosúladilo s tým, čo som videl. Toto nie je pre ľudí, ktorí nemajú
odvahu. Toto nie je pre bojazlivých. Toto vyžaduje silu. Vyžaduje to rozhodnosť, aby ste boli schopní
pevne držať svoj názor. Keď ľudia hovoria:
[9][0:49]

nefunguje to, nevidím nijakú zmenu, musite byť schopní pozerať na nich a povedať: nehľadíme
na tú istú vec. Často ma ľudia žiadali: mohol by si sa za mňa pomodliť a zhodnúť sa so mnou, že keď
prídu výsledky od lekárov, tak budú dobré.
Ja im hovorím: nebudem to robiť. Dúfam, že prídu zlé. Pozerajú na mňa šokovaní. Musíte si vybrať
koho správe budete veriť. Lekári vidia len to, čo ich oči môžu vidieť. My vidíme to, čo nemôže byť
vidieť. Takže nebudem sa modliť, aby tie lekárske
výsledky boli dobré. Keby som to urobil, tak by si veril len tomu, že lekárska správa povedala, že je to
dobré. Musíš veriť tejto správe v Biblii viac ako lekárskej. A potom sa zmení aj lekárska správa. Ale
najprv musíš veriť tejto v Biblii. Preto hovorí
[9][0:50]

Izaiáš: koho správe uveríte? komu bude rameno Pánovo zjavené? -odpoveď je jednoduchá:
rameno Pánovo bude zjavené tomu, kto uverí Pánovej správe. To sú tí, ktorým Boh zjavuje svoje
mocné rameno. Ľudia, ktorí veria Jeho správe. Niekedy potrebujete dostať zlú správu, aby ste zistili komu veríte. Musíte sa naučiť pozrieť sa na to a povedať,
toto nie je pravda. Možno je to fakt, ale nie je to pravda. Tamto môže byť fakt, ale toto je pravda. A ak
budem stáť na pravde, tak tie fakty sa zmenia, aby sa zhodovali s pravdou. Koľkí z vás máte doma fotky samých seba spred 20 rokov? Keď ste
robili tú fotku, bola tá fotka faktom? Áno, takto ste vyzerali. Vyzeráte tak aj dnes? Nie, fakty sa
zmenili. Fakty sa menia. Pravda zostáva vždy
[9][0:51]

rovnaká. Ale môžete ich zmeniť rýchlejšie ak budete veriť pravde. Chcete veriť faktom? Tak
počúvajte lekárov! Chcete veriť pravde? Tak počúvajte Boha. Božia pravda zmení fakty lekárov. Ja
netvrdím, že nie ste chorí. Netvrdím, že niet faktov
ohľadom choroby. Ak budete tieto fakty ignorovať, môžete zomrieť. Nehovorím aby ste ignorovali
fakty. Ale hovorím vám, aby ste zmenili fakty pravdou. Pravda je silnejšia ako fakty. Fakty sa
nepretržite menia. Ale pravda sa nikdy nemení. Verte

[9][0:52]

pravde. Vaše telo sa zmení tak, že fakty sa zhodnú s pravdou. To je skutočnosť. Všimnite si z
Listu Židom, všetko čo robí viera. Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť ako Kain. Ňou si získal
osvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh
priznal k jeho darom, a ňou hovorí aj keď je mŕtvy. Všimnite si, Ábel dal lepšiu obeť ako Kain. Je to
tak? Áno, je to tak. Čo priniesol Ábel Bohu ako obeť? Bolo to mäso. A čo priniesol Kain? Ovocie a
zeleninu. Takže Boh prijal Ábelovu mäsovú
obeť ale odmietol Kainovu obeť zeleniny a ovocia. Boh tiež nemá rád zeleninu. Má rád mäso. Nikdy v
živote som nejedol zeleninu. Nejem zeleninu. Jem mäso. Čipsy a kolu. Ľudia sa na mňa hnevajú,
rozčuľuje ich to. Nepáči sa im že pijem kolu.
[9][0:53]

Ale ja im hovorím: jedného dňa aj oni budú mať dosť viery na to, aby vypili niečo smrtonosné
a neublíži im to. A začnú piť kolu. Praktizujem Mk16 každý deň svojho života. Žijem vierou. Musím
veriť v Božské uzdravenie. Každý mi hovorí, že by som
mal jesť zeleninu. Ale každý, kto mi to hovorí, stojí u mňa v rade na uzdravenie. Hovorím im: keď to
nefunguje dosť pre teba, tak ako vieš že kola nie je tajomstvom pre pomazanie?! Dúfam, že vám je
jasné, že žartujem. Ak nemáte vieru na kolu,
[9][0:54]

tak ju nepite. Chcem aby ste uvideli, že prejavom Ábelovej viery bolo to, že dal obeť Bohu.
Pozrime na v.5 - vierou bol uchvátený Enoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho
uchvátil, ale skôr ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia
že sa ľúbi Bohu - takže jeho svedectvom bolo to, že sa ľúbil Bohu. A teraz sa posunieme o čosi ďalej v.11 - a tiež Sára vierou nadobudla silu počať a porodila, hoci sa jej čas už minul. Pokladala totiž za
verného toho, ktorý dal zasľúbenie.
Sáru použijeme ako príklad. V celej Žd11, medzi všetkými tými hrdinami viery sa spomínajú len dve
ženy. Sára a Rahab. Rozmýšľajte nad tým. Dve ženy: Sára - Abrahámova žena a Rahab - prostitútka.
Rozmýšľajte nad tým. Prostitútka! Je vyme[9][0:55]

novaná v Žd11. Máte tu Sáru - matku viery a Rahab - prostitútku. Prečo Boh spomína len tieto
dve a práve tieto dve? Pretože bez ohľadu na to, kým ste, tak sa nachádzate niekde medzi Sárou a
Rahab. Niekde medzi nimi dvomi sa nachádzate aj
vy. Nebudem vám hovoriť kde, ale určite ste niekde medzi nimi. A Boh hovorí že tieto dve ženy boli
ženami viery. Nie je toto už samo o sebe udivujúce? Ale to podstatné na Sáre je toto: bola nazvaná
ženou viery a bola vymenovaná v tomto úžas[9][0:56]

nom zozname Božích mužov a žien. Ale uvedomujete si prečo je tu vymenovaná ako žena
viery? Pozrime sa na to ešte raz. Pretože považovala za verného toho, ktorý dal zasľúbenie. Toto je to
tajomstvo. Boh povedal: Sára, máš vieru. A Sára sa
pýtala: prečo by som práve ja mala mať vieru? Boh povedal: Sára, považujem ťa za človeka viery, lebo
ty si považovala mňa za tak verného, že splním svoj sľub. Vidíte to? Chcete aby sa Boh pozrel na vás a
povedal: och, ty máš vieru! Jediné čo
musíte urobiť, je toto: považujte Jeho za verného. Nepovažujte seba za verného. Lebo aj keď ty nemáš
vieru, On je vždy verný. On je verný. Aby plnil svoje zasľúbenia. Lebo všetky Božie zasľúbenia sú v
Kristovi áno a staň sa! Chcete vieru?

[9][0:57]

Nejde o to ako veľa viery máte. Mať vieru prosto znamená ako veľmi Ho považujete za
verného, že dodrží svoje zasľúbenia. Čím silnejšie budete veriť, že On dodrží svoje Slovo, tým viac
viery máte. A keď chcete, aby o vás povedal: máš veľkú
vieru, tak jediné čo treba je byť ako rímsky stotník. Stačí porozumieť autorite mena Ježiš a povedať:
Ježiš, rozumiem autorite. Nemusíš prísť sem, aby si sa dotkol mňa, jediné čo musíš urobiť je: povedz
Slovo a budem uzdravený. Ale my už
[9][0:58]

môžeme ísť ešte ďalej. Môžeš povedať: je to pravda, lebo Ty si to už povedal. Je to už
urobené. Ty si už povedal - Jeho ranami som uzdravený. Ty si ma už vyhlásil za uzdraveného. Ty si
verný a preto verím Tvojej správe: Tvojimi ranami som bol
uzdravený. A ak som bol, tak aj som, tak som zdravý. Som uzdravený, silný. To je všetko čo treba.
Povieš: ale ak to necítim, ja nechcem klamať. Môže Boh hovoriť a povedať ti lož? Boh ti nemôže
povedať lož. To Boh povedal: nech slabý povie,
ja som silný. Ako to môže povedať? Predsa im nehovoril lož! Nie, hovoril im: nespoliehaj na svoju
silu, odlož svoju silu. A prebývaj, odpočívaj vo svojej sile. Vo mne si silný. Vo mne si uzdravený. Vo
mne si oslobodený. Toto povedal! Nech slabý
[9][0:59]

povie: som silný: Nech chorý povie: som uzdravený. Toto je BS. Postavme sa všetci. Povedzte
toto nahlas a s vážnym presvedčením, ako bojovník a nie jemne či slabo či pošepky. Nemôžete šepkať
BS. Diabol má hluchého ducha. Je troška
nahluchlý, ťažko počuje. Musíte to povedať nahlas. Aby vás poriadne počul. Povedzte toto so mnou: v
mene Ježiš, Jeho ranami som uzdravený. Som silný. V Jeho sile. Nie som to už viac ja, kto žije, kto
žije, ale Kristus, kto žije. Kristus vo mne,
[9][1:00]

nádej slávy. Som spravodlivosťou Božou v Kristovi. Som veriaci. Jeho Slovo je pre mňa
pravdou. Ja kladiem ruky na nemocných a oni sa zotavia. A nemyslím tým možno. Vyháňam
démonov, kriesim mŕtvych, kážem Evanjelium - pravé Evanjelium.
Jediné pravé Evanjelium. Hovorím to v mene Ježiš. A démoni sa trasú. A utekajú. Lebo väčší je Ten
vo mne, ako ten vo svete. Rozdupávam Satana pod svojimi nohami. Lebo moje nohy sú Ježišovými
nohami. Som Jeho telom, Jeho plnosťou. On
[9][1:01]

je vo mne, plnosť Božia je v Ňom, takže Božia plnosť je vo mne. Verím tomu, čo hovorím a
stane sa to, pretože považujem za verného Toho, kto dal zasľúbenia. Robili sme to asi 5 minút. Cítite
vnútri rozdiel? Takto roznecujeme v sebe Boží dar.
Predstavte si ak by ste toto robili 30minút, či 1hodinu. Aký silný by bol vo vás. Predstavte si keby ste
to robili cez deň. Tak ako to vychádza z vášho ducha. A niekto k vám príde a povie: čo urobíme s
účtami? A vy poviete: my nebudeme s účtami
[9][1:02]

robiť nič, ale môj Boh naplní každú moju potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristovi
Ježišovi. Nerobím toto sám od seba. Toto nie je moja záležitosť. Toto je Jeho záležitosť. Ja si to
nevymýšľam. On to takto vymyslel. Ja len spolupracujem
s Ním. Ako môžem byť neúspešný? Keby som ja bol neúspešný, znamenalo by to, že Boh je
neúspešný. A Boh zatial nikdy nezlyhal. Som preto na pevnej pôde. Ľudia sa pýtajú: ako sa cítiš? Ani
by si nemal odpovedať. Mal by si na nich poz-

[9][1:03]

rieť a povedať: čo to má s tým spoločné, ako sa cítim? -A čo robíš so svojou rakovinou?
Nerozprávajte sa s nimi o tom. Povedzte im: netráp sa tým, už sa s tým jedná, už je o to postarané.
Snažia sa urobiť len to, aby vás dostali k tomu, že sa
zhodnete s diablom, že nie ste uzdravení. Nezhodnite sa ani s nimi ani s diablom. Zhodnite sa s
Bohom. Budú o vás hovoriť, že to popierate, odmietate. Povedzte: absolútne áno, odmietam aby
rakovina žila v mojom tele. Odmietam aby choroby
prebývali v mojom tele. Moje telo je chrámom DS. Choroby a nemoci tu nemajú žiadne miesto. Moje
telo patrí Bohu. Je to Jeho príbytok. A On sa stará o svoj dom. V mene Ježiš! Nech je tak! Boh vám
žehnaj!
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Str.39, sekcia5 vášho manuálu. Všetko čo robíme by malo spôsobovať, že sa budeme viac
podobať Ježišovi. Takže musíme slúžiť ako On. Musíme si uvedomiť najmä to, že uzdravovanie bolo
znamenie a nebola to odmena. Cirkev zvyčajne
považuje uzdravenie za odmenu. Myslíme si, že ak niekto žije dobre, alebo ak sa zbaví nejakého
hriechu, tak potom ho Boh uzdraví. My sme ešte nedostali našu odmenu od Boha. BS hovorí, že On
ešte len príde s našou odmenou vo svojich
rukách. Mk16 nám hovorí, že uzdravovanie je znamenie. Takže ak si prečítate 1.časť Mk16:15-18 vo
v.17 je napísané "a tieto znamenia budú sprevádzať". Znamenie ukazuje na niečo iné: znamenie
uzdravenia malo ukazovať na Božiu moc nad
[10][0:02]

chorobami a nemocami. Malo ukazovať na to, že Boh je oveľa mocnejší ako Satan. Musíme
veľmi jasne porozumieť ako je to vlastne s uzdravením. Existujú dve sily, ktoré pôsobia: Boh a diabol.
Musíme si uistiť že si ich nebudeme mýliť.
Boh uzdravuje, diabol robí človeka chorým. Skutočnosť, že Boh si používa uzdravovanie ako
znamenie, dokazuje, že Boh je oveľa silnejší než diabol. Keď v tom nemáme celkom jasno, tak
začneme rozprávať, že nemoc je poslaná od Boha.
[10][0:03]

V celej Biblii bola choroba vždy kliatbou. Nikdy sa nenazývala požehnaním. Nikdy sa
nenazývala dobrým darom. Musíme pochopiť, že Boh je naším Otcom, a od Neho prichádza každý
dobrý dar. Ak vám toto nie je jasné, tak si môžete myslieť,
že Boh urobil niekoho chorým aby ho niečo naučil. Boh nikdy nepovedal, že choroba je učiteľom.
Povedal, že Jeho Slovo nás učí. Povedal, že Jeho Duch nás vyučuje. Ale nikdy nepovedal, že nás
choroba vyučuje. Ak začnete hovoriť, že choroba
[10][0:04]

nás vyučuje, ak budete horoviť, že Boh ju posiela na to, aby nás niečo naučil, tak potom už sa
dostávate veľmi blízko k farizejom, ktorí - presne opačne - pripisovali dielo Božie diablovi. A Ježiš ich
kvôli tomu varoval. Musí nám byť v tom veľmi
jasno. Boh je dobrý, diabol je zlý. Choroba je zlá, uzdravenie je dobré. Diabol prináša choroby, Boh
prináša uzdravenie. Ak vám to nie je úplne jasné, a ak to začnete pliesť, tak potom keď príde choroba,
tak nebudete vedieť proti nej bojovať.

A príjmete ju. Ale Biblia hovorí, že diablovi máme vzdorovať. Ale ak vám nie je jasné, kto vlastne tú
chorobu poslal, tak potom neviete či s ňou máte bojovať alebo nie. Ak neviete či máte bojovať alebo
nie, tak automaticky nebudete bojovať. V tomto
[10][0:05]

našom názore musíme byť veľmi pevní. Boh nás vyučuje cez svoje Slovo a cez svojho Ducha.
Choroby a nemoci nie sú z Ducha ale sú z tela. Boh nie je Bohom tela ale Bohom ducha. Komunikuje s
nami cez ducha, nie cez telo. Takže nás
nebude vyučovať podľa tela. Bude nás učiť svojim Duchom. A BS hovorí, že Jeho slová sú Duch a
život. Takže toto si musíme veľmi jasne a jednoducho určiť. V Jn14:11 JK povedal: verte mi, že som v
Otcovi a Otec vo mne. Keď nie pre iné, aspoň
pre tie skutky verte. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím.
Áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi. Pozrime sa na toto miesto. Po prvé, povedal, že
tie isté skutky, ktoré On robil, budú robiť aj
[10][0:06]

veriaci. Urobil Ježiš niekedy niekoho chorým? Samozrejme že nie. Musíme porozumieť, že
On bol dokonalým prejavom Božej vôle. Ak Ježiš vždy robil Božiu vôľu, a choroba bola Božou vôľou,
tak by sme mali v Biblii nájsť aspoň jeden príklad
kedy Ježiš urobil niekoho chorým, ale nájdete tam presný opak. JK vždy uzdravoval ľudí a
oslobodzoval. Nikdy, ani s jediným človekom neurobil to, že by mu spôsobil chorobu. Nikdy
nepovedal žiadnemu človeku, že "toto je vôľa Božia a preto
[10][0:07]

musíš zostať chorý", nikdy nepovedal nikomu, že toto je spôsob akým ich Boh chce niečo
naučiť. Namiesto toho uzdravoval celé masy ľudí. Je veľmi ťažké nájsť nepriateľa keď neviete kto tým
nepriateľom je. Preto si vy musíte byť istí, že vám
je jasné proti komu bojujete. Choroba a nemoc je nepriateľ. Nesmiete ju tolerovať, maznať sa s ňou
alebo sa s ňou zmieriť. Musí byť zničená, úplne odstránená. Mnohí ľudia hovoria: Božím spôsobom
uzdravovania sú lekári. Ja nie som proti
lekárom, len ich jednoducho nepotrebujem. Našiel som lepší spôsob. A ak uzdravenie je Božou vôľou,
tak potom Boh uzdravuje. Ale ak choroba je Božou vôľou, tak potom prečo chodíte za lekárom, aby
vás dostal von z Božej vôle? Takže musíte
[10][0:08]

si uvedomiť: choroba nikdy nie je Božou vôľou. V kresťanstve existuje množstvo vyučovaní
o tom, že choroba môže byť nejako Božou vôľou. Musíme si uvedomiť, že väčšina teológie vznikla
neúspechmi. Modlíme sa za nejakých ľudí a oni sa
neuzdravia. Tak aby sme sa vyvarovali zahanbeniu, hľadáme pre to nejaký "duchovný" dôvod.
Musíme nájsť pre nás nejakú výhovorku: určite to nie je Božia vôľa.., Boh ich chce cez to niečo
naučiť.., nemajú dosť viery.., možno v ich živote je
hriech.. Všetky tieto výhovorky prochádzajú z neúspechu. Ak by sme uzdravovali tak, ako to robil JK,
tak takéto veci by z našich úst nikdy nevyšli. Nikto by nikdy nemusel prísť s takýmito výhovorkami.
Nepotrebujete mať výhovorky na úspech,
[10][0:09]

len na neúspech. Ako som vám ukázal minule, tak vtedy keď učeníci boli neúspešní, tak Ježiš
ich pokarhal za ich nevieru a ich obvinil za to, že zlyhali. Musíme byť dospelí a prijať zodpovednosť
za to, keď sme niečo neurobili dobre. A nie klásť

ešte väčšie bremeno na tých, čo sú chorí a zranení. Jn14:12 - pozrime tu čo Ježiš povedal a čo
nepovedal - povedal: ten, kto verí vo mňa. To je každý jednotlivý veriaci. Nepovedal, že my ako
skupina. Ale ten, kto uverí, ten jeden človek. Ten, kto
uverí, bude robiť tie isté veci čo robil Ježiš, a bude robiť ešte väčšie. Stretol som zopár kresťanov, ktorí
chceli robiť väčšie veci, ale ešte dovtedy neurobili ani také isté. Je ľahšie robiť väčšie veci, keď už
dokážete predtým robiť tie isté. Ale JK tiež
[10][0:10]

povedal, že budeme robiť tieto veci, lebo išiel k Otcovi. Toto je dôvodom, prečo môžete robiť
ešte väčšie veci. Toto je dôvodom prečo môžete robiť tie isté veci. Pretože On odišiel k Otcovi. Nie
preto, že sa modlíte a postíte. Nie preto, že ste
talentovaní alebo mimoriadne obdarovaní, ale preto, že On odišiel k Otcovi. Toto zahŕňa 2 veci: keď
odišiel k Otcovi, jediné ako sa tam mohol dostať, bolo po Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení. Keď
visel na kríži, povedal: Je dokonané. Potom bol
[10][0:11]

pochovaný a vstal z mŕtvych. Potom vystúpil k Otcovi. Keď vystúpil k Otcovi, tak toto mohol
urobiť až potom, čo porazil, ubil diabla. Keď povedal, že môžeme robiť tie isté a ešte aj väčšie veci
preto, že odišiel k Otcovi, tak vlastne hovoril toto.
1. keď pôjdem k Otcovi, tak to bude preto, že diabol je už porazený, 2. ak nepôjdem k Otcovi, tak vám
nebudem môct poslať DS. Takže keď hovorí, že môžete robiť tieto veci preto, že On ide k Otcovi, tak
prosto hovoril toto: potom čo porazím
diabla pôjdem k Otcovi, a keď prídem k Otcovi, tak pošlem naspäť Ducha. Toho istého Ducha, ktorým
pôsobím aj ja. Toho istého Ducha, ktorý zmocňuje aj mňa. Pošlem, aby zmocňoval aj vás. Takže my
máme toho istého Ducha. Ale rozdiel
[10][0:12]

medzi Ježišom a nami je to, že On musel bojovať s nepriateľom, ktorý ešte nebol porazený, a
musel ho poraziť. Ale my čelíme porazenému nepriateľovi a pri tom máme tú istú moc, akú mal Ježiš.
Takže čo sa nás týka, poraziť nepriateľa v
akejkoľvek bitke by malo byť ľahké. Malo by to byť oveľa ľahšie, lebo už je porazený. A pritom proti
nemu stojíme s tou istou mocou. Keď som prvý-krát začal slúžiť ľuďom, mal som nejakú predstavu a
bola to zlá predstava, že keď budem stáť
proti nepriateľovi a budem s ním bojovať, určite to bude nejaká ťažká vec. Keď som sa modlil za ľudí,
tak som zápasil, bol som napnutý, snažil som sa vložiť na nich Božiu moc. Bol som celý červený od
námahy. Pot mi tiekol dole tvárou. Žily na
[10][0:13]

krku som mal navreté, a zápasil som, bojoval som. A po modlitbe za dvoch či troch ľudí som
bol úplne vyčerpaný. A celý čas mi behalo hlavou: to predsa nemôže takto fungovať, lebo takto by som
sa nemohol modliť za množstvo ľudí tak ako to
robil Ježiš. A raz som videl video jedného Božieho muža, ktorý slúžil, a on to robil tak ľahúčko, s
takou ľahkosťou, a ešte sa pri tom zabával, tešilo ho to. A ešte sa pri tom aj akoby hral: povolával ľudí
k sebe, povedal: ak ste chorí poďte sem..
[10][0:14]

oni prišli a na nich sa snažil ukázať ako to funguje: pozrite, toto nie je ťažké..roztvoril náruč a
povedal chorému aby ho objal, a keď ho objali, tak tí ľudia padli na zem, a keď vstali, boli uzdravení, a
on mal z toho veľkú zábavu. Pozeral som sa na

to, a hovoril som si: takto by to malo byť, nemalo by to byť také ťažké. Malo by to byť zábavné. A
potom som si uvedomil: ak to je naozaj Božia moc, ktorá ich uzdravuje, tak potom by pre mňa nemalo
byť nejaké ťažké rozdávať ju. Ako ťažké
je rozdávať cudzie peniaze? Je to ľahké! Zoberiete tie peniaze a len ich rozdávate. Vôbec vás to
netrápi. A vtedy som si uvedomil že takto by to malo byť. Som tu len na to, aby som iba rozdával
Božiu moc. Uvedomil som si, že ak by to bolo
[10][0:15]

ťažké, tak by som sa snažil rozdávať moju moc. Ale vedel som, že to je Božia moc a nie moja.
A tak som urobil rozhodnutie: keď budem kázať nabudúce, tak sa budem správať presne ako ten
človek, ktorého som videl. Nevidel som dôvod prečo
to nerobiť. Keď som to začal robiť, ľudia nevedeli, že len hrám. Chystal som sa to vyskúšať. Tak som
sa len postavil ako by som vedel čo robím. začal som hovoriť: to je ľahké. Začal som povolávať ľudí
dopredu, robil som presne to čo ten človek
na tom videu. A ľudia začali padať a postavili sa uzdravení. Bol som sám prekvapený a vtedy som si
začal uvedomovať aké je to ľahké. Nemusel som viac už zápasiť. A potom bola už moja služba
zábavou. Uvedomil som si, že to môžem rozdávať
[10][0:16]

kedykoľvek. A namiesto toho aby som kládol ruky na hlavy, tak som v Biblii našiel, že je tam
napísané, že zobral ho za ruky a postavil. A tak som začal chytať ľudí za ruky a takto ľudia vedeli, že
ich nebudem tlačiť dozadu. Tak som im len držal
ruky a rozhodol som sa, že Božia moc bude tiecť. A boli uzdravení. A tak som začal mať zábavnú
službu. Začal som hľadať rozličné cesty ako uvoľniť uzdravenie. Vyskúšal som všetko možné. Napr.
vyzliekol som si sako, mával som ním nad
[10][0:17]

ľuďmi ako Benny Hinn. Ľudia padali a boli uzdravovaní. Urobil som to pár-krát, povedal som
si: je to celkom fajn, ale potom som s tým prestal. A povedal som si: skúsime niečo iné. Bol som v
zbore v Colorade a bolo tam uzdravovacie zhromaždenie. Cítil som sa veľmi agresívne. Tak som si povedal: teraz to urobíme inak. Prišla ku mne taká
drobná stará pani. Bola hluchá na obe uši. Vedľa nej stál jeden starší zboru, ktorý jej pomáhal a držal
ju. Ukazoval som ľuďom ako slúžiť uzdravením. Povedal som: môžete slúžiť rozličnými spôsobmi. Ale najlepší je taký, ktorému dokážete najviac
veriť. Lebo kľúčom je aby ste dokázali uvoľniť vašu vieru. Zvyčajne používate taký spôsob, ktorým
ste vy boli uzdravení. Pretože veríte v túto
[10][0:18]

metódu. Ale chcel som im ukázať rozličné spôsoby. Ukázal som im už ako držať ľudí za ruky
a modliť sa za nich, ako pomazávať olejom, ako používať modlitebné šatky. A tak, keď prišla táto
žena, tak som povedal: nepotrebujem sa jej dotknúť.
Môžem to robiť aj z diaľky. Odstúpil som dozadu asi 4 a pol metra, a povedal som: pozerajte sa, tá
žena je hluchá: v mene Ježiš, ty duch hluchoty vyjdi z nej! Mávol som rukou a povedal som: teraz!
Žena padla na zem, a aj ten muž ktorý ju držal,
aj ten padol. Keď sa postavili, žena počula. Všetci boli nadšení. A muž, ktorý jej pomáhal, bol nadšený
tiež. Pretože, čo som predtým nevedel, aj on bol hluchý na 1 ucho. A keď vstal, tak počul. A všetci boli
z toho veľmi nadšení. Po tom, čo mi

[10][0:19]

povedal, že aj on bol hluchý a Pán ho uzdravil, som im povedal: toto je dôvod, prečo to Ježiš
v Biblii nazýva hluchý a sprostý, hlúpy duch. V angličtine to isté slovo označuje nemý ako aj hlúpy,
sprostý (Mk9:25). Pretože ja som hovoril k duchu
hluchoty, ktorý bol v tej žene. Ale ten hlúpy duch, ktorý bol v tom mužovi, bol tak hlúpy, že si to
neuvedomil, a odišiel tiež. Musíte si uvedomiť, že démoni vôbec nie sú múdri. Každý, kto bojuje proti
Bohu, vôbec nemôže byť múdry, je hlúpy.
[10][0:20]

Možno že sú inteligentní, ale to neznamená, že sú múdri. Poznám mnoho inteligentných ľudí,
ktorí nie sú múdri. Vy ste múdri. Vy viete, že máte slúžiť Bohu. To je múdre. Musíme si uvedomiť, že
služba musí byť ľahká. Raz som bol v Georgii
v USA. Bol som unavený z cesty. Moja manželka a dcéra chceli ísť do nákupného centra. Ja som chcel
zostať doma a čítať si. Ale keďže som práve prišiel domov, tak som chcel byť s rodinou. Tak sme išli
do nák.centra a stáli sme v rade. Bolo
treba vymeniť nejaké veci, ktoré si kúpili. Odišiel som zdomu bez toho aby som si zobral nejakú knihu
alebo Bibliu. To bolo ešte predtým než ste mohli mať knihu v telefóne. Nenávidím keď strácam čas.
Vždy sa snažím mať so sebou Bibliu alebo
[10][0:21]

knihu. Ale zabudol som na to vtedy. Takže stojím v rade a míňam čas. Takže vôbec nie som
šťastný, nepáči sa mi to. Som rozčúlený, stojím tam, frflem tam, mrmlem, sťažujem sa .. robil som
všetko to, čo spôsobilo, že sa zem otvorila a pohltila
Izraelcov. Vôbec som tam nestál sväto v modlitbe. Bol som veľmi rozčúlený. A potom, počas toho,
ako som tam stál, a vôbec som nebol duchovný, niečo som pocítil. Priamo z môjho boku, asi vo
veľkosti ruky, som pocítil, ako by mi voda vytekala
z boku. A ako vytekala, tak smerovala k jednému človeku. Veľmi ma to prekvapilo, lebo predtým som
nič také nezažil. Tak som sa otočil, aby som videl čo sa deje. A za nami v rade bola mladá dievčina
spolu s mamou. A to dievča bolo veľmi choré.
[10][0:22]

Keď ste sa na ňu pozreli, tak bolo jasné, že sa necíti dobre. Mysleli by ste si, že keď uvidím
túto chorú osobu, tak k nej pôjdem, vystriem ruku, a poviem: buď uzdravená v mene Ježiš. Ale ja som
to neurobil. Som rovnaký ako vy. Bol som rozčúlený, necítil som sa vôbec duchovne. Frflal som, sťažoval som sa, a predsa som to cítil. Takže neišiel
som k nej, ale som dosť múdry na to, aby som súhlasil s tým, čo robí Boh. Tak som tam ticho stál,
premýšľal som a povedal som si v sebe:
[10][0:23]

buď uzdravená v mene Ježiš. A o pár minút som počul ako to dievča hovorí: mami, cítim sa
lepšie, môžeme ísť teraz nakupovať. Bol som z toho prekvapený, že Boh uzdravil toto dievča aj keď
som sa necítil duchovne, aj keď som k nej neišiel.
Tak som na tým premýšľal. O pár dní na to som bol doma, pracoval som na počítači. Ešte predtým mi
nejaký človek poslal jedno video z Afriky. Bolo z uzdravovacieho zhromaždenia, ktoré bolo pred viac
ako rokom. Snažil som sa pracovať, pritom
tá bohoslužba bežala na videu, stiahol som zvuk aby som mohol pracovať, to video stále išlo, ja som
ho však nepozeral, pracoval som na počítači. A zrazu som pocítil to isté, čo som vtedy v nák.centre
cítil z môjho boku, ale teraz to vychádzalo

[10][0:24]

zo žalúdka. Pocit ako keby voda vychádzala smerom do televízora. Nebolo to tak, že ja som
sa o niečo také snažil. Ja som pracoval za počítačom. Pocítil som to, tak som zastal pracovať a pozrel
na televízor. A priamo vtedy som tam videl malého
chlapca, ktorý mal na boku veľký nádor. Ako som na to pozeral, tak ten nádor explodoval. Bol to
strašný pohľad. Ale keď uterákom poutierali toho chlapca, tak bol úplne uzdravený. Bol som šokovaný
a bol som z toho aj dosť zmätený. Rozmýšľal som: toto sa stalo pred viac ako rokom, a ja som tam ani nebol. Nekládol som ruky na toho chlapca,
nemám s tým nič spoločné. Prečo cítim takéto niečo? Boh si to predsa nepoužíval na uzdravenie, veď
ten chlapec bol uzdravený. A tak mi
[10][0:25]

v hlave behali otázky. Prestal som pracovať a urobil som to, čo urobím vždy keď mám nejaké
otázky: zastal som a opýtal som sa Boha: Bože, nerozumiem tomu, čo to znamená, čo sa to tu deje? A
potom som sedel a čakal na odpoveď. A Boh
mi začal hovoriť. Povedal mi to takto: keď si bol v život-ohrozujúcej situácii, niekedy na mňa ľudia
namierili zbraň, vytiahli na mňa nože, zastrašovali ma rozličným spôsobom, tak mi Boh povedal: keď
sa toto všetko dialo, tak tvoje telo na to urči[10][0:26]

tým spôsobom reagovalo, a teraz, keď o tom rozprávaš a pripomínaš si aké to bolo, tak čo pri
tom cítiš vnútri? Keď nad tým rozmýšľam, tak začnem rýchlejšie dýchať, srdce mi začne rýchlejšie
biť, lebo si to pripomínam a znova to vo mne ožíva.
A čím viac si to pripomínam, tak tým detailnejšie sa mi táto situácia vybavuje a tým viac moje telo
reaguje na tú spomienku ako reagovalo na tú situáciu vtedy. Vtedy mi JK povedal: to je to, čo sa deje
teraz. -Pane, ale ja som tam nebol. -Nie, ale
[10][0:27]

DS tam bol. A bol to DS, kto uzdravil toho chlapca. A teraz si to DS pripomína. A to, čo teraz
cítiš, je to, ako si to DS pripomína, a ako znova prežíva tú situáciu... A potom som začal klásť viac
otázok: musíš mi ukázať kde to je v Biblii, lebo tomu
stále nerozumiem. A Boh ma priviedol k veršom, na ktoré som mnohokrát kázal. Rim8:11. Začal mi to
citovať. Nie celé, ale 1 časť dokola "ak Duch toho, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych prebýva vo vás"
znova a znova. A potom mi to došlo. Duch
[10][0:28]

Boží vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Je to ten istý Duch, ktorý vzkriesil z mŕtvych aj vás, a ktorý
prebýva aj vo mne. Hoci by som aj nikdy nevzkriesil žiadnych mŕtvych, tak Duch, ktorý prebýva vo
mne, ten to už urobil. Ten istý Duch, ktorý prebýva vo
vás už vzkriesil mŕtvych. Ste v takejto situácii. Pred vami leží mŕtvy človek. Poviete: neviem, čo mám
robiť! To je v poriadku. Vy to nemôžete urobiť nijako. VY to nemôžete urobiť. Ale Duch, ktorý býva
vo vás, nielenže to môže urobiť, ale On už to
[10][0:29]

predtým urobil. On vie čo robiť, vie ako to urobiť. A v skutočnosti, nijaký človek neuzdravil
chorého človeka. Každý chorý človek, ktorý bol kedy uzdravený, tak bol uzdravený Duchom Božím,
ktorý to urobil. Takže nielenže On už to predtým robil,
ale vždy keď to bolo niekde urobené, tak to bol tento Duch, ktorý to urobil. Takže Duch, ktorý je vo
vás to nielenže predtým už robil, On to urobil vždy keď sa takéto niečo stalo. On vie veľmi dobre, čo
máte robiť. V hlave možno neviete ako to robiť,

ale vo vašom vnútri On veľmi dobre vie ako to robiť. Váš problém je zvyčajne toto: dovoľujete hlave,
ktorá to nevie, aby sa postavila do cesty vášmu vnútru, ktoré to vie. Preto treba obnovovať vašu myseľ,
aby zmýšľala úplne rovnako, ako Duch,
[10][0:30]

ktorý je vo vašom vnútri. Keby ste len vedeli, čo všetko už viete - 1Jn2:20 - veríte Biblii?
budete jej veriť bez ohľadu na to, čo tvrdí, aj keď tomu nebudete rozumieť? pretože to je prvý stupeň
učenia sa - takže poďme sa rozhodnúť priamo teraz,
ešte predtým než budeme ten verš čítať, dohodnime sa, že mu budeme veriť, bez ohľadu na to, čo
hovorí. Veríme že je to pravda. Amen! A teraz ste pripravení čítať - v.20: ale vy máte pomazanie od
toho Svätého - grécke slovo tam použité znamená
[10][0:31]

pomazanie. Angličtina má na pomazanie dva výrazy, slovenčina len jeden. Veď nemám čo
vysvetľovať, vaša Biblia to popisuje presne: máte pomazanie od Toho Svätého. A teraz príde to ťažké "a viete všetko" - je to tam napísané? Viete všetko!
Asi by vám napadlo, že toto bolo napísané pre 15-ročných. Lebo je jasné že tínedžeri vedia všetko. Ale
to nebolo napísané pre 15-ročných. Je to pre všetkých veriacich. Vy máte pomazanie a viete všetko. Je
to pravda? Vy ste sa rozhodli, že budete veriť. Preto som povedal: keby ste len vedeli čo už viete.. lebo vy už viete všetko. Ale kde vieme to
všetko? Neviete to všetko tu hore v hlave. Ak by ste to vedeli, nepotrebovali by ste obnovovať svoju
myseľ. Ale vy viete všetko tu dolev bruchu.
[10][0:32]

Lebo Duch Boží vie všetko a On prebýva vo vás. Máte myseľ Kristovu a JK vie všetko. Lebo
Biblia hovorí, že v Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. A tak v Kristovi je všetka
múdrosť a poznanie, zjavenie. Toto je v Kristovi. Kristus
je v Duchu a ten Duch je vo vás. Keď ten Duch prišiel do vás, a vy ste jedno s tým Duchom, a keďže
ten Duch vie všetko, aj vy viete všetko. Toto nie je ľudské uvažovanie. To je Biblia. Povedzte so
mnou: mám pomazanie od svätého a viem všetko.
[10][0:33]

Takže keď niečomu nerozumiete, jednoducho sa pýtajte a bude vám to dané. Už to je vo
vašom vnútri. Je to ako keď si otvoríte notebook a vyhľadáte si nejaký súbor. Je to ako keď idete na
internet, tam môžete nájsť prakticky všetko. A keď sa
napojíte na ten internet Ducha, môžete tam objaviť všetko čo potrebujete. Pretože vy ste vždy pripojení
na ten nebeský internet. Vždy ste pripojení na Ducha Božieho. Takže vždy máte prístup ku všetkému
poznaniu a vedomostiam. Je to vo vás.
Treba tomu vyeriť. Nič vám nechýba. Ale treba tomu porozumieť, aby ste mohli z toho uplatňovať čo
treba. Ak Duch vie všetko, ak je On Božou mocou, tak samozrejme Biblia hovorí, že môžem robiť
všetko, cez Krista ktorý ma posilňuje, lebo mám
[10][0:34]

Jeho Ducha. Môžem robiť tie isté činy, aj väčšie. Lebo mám v sebe Ducha, ktorý ich robí.
Nehovorí sa tam, že až keď budete niečo cítiť, preto sa neupínajte na pocity, zamerajte sa na
pomáhanie, na vieru, na činy. A ten Činiteľ vo vás to urobí.
Jk1:22 - buďte konateľmi slova a nie len poslucháčmi. Gréčtina tu používa "logos". Toto znamená
napísané kompletné Slovo Božie, koncept celého obsahu Biblie. My študujeme uzdravenie. A tak
logos pre uzdravenie znamená sumár textov o uz-

[10][0:35]

dravení, celkové poňatie problematiky uzdravenia v Písme. Jakub teda píše buďte konateľmi
písaného slova. Nepíše že buďte konateľmi hovoreného slova (gr. réma). Prečo tu používa logos a nie
réma? Zapísané slovo je istejšie ako hovorené.
Máme byť konateľmi napísaného Božieho Slova. Nie len poslucháčmi Slova, ale aj konateľmi Slova.
Hovorí, ak ste len poslucháči a nie aj konatelia, tak podvádzate seba samého. Nehovorí sa tu, že diabol
vás podvádza, ale že vy podvádzate seba
[10][0:36]

samých. Mnohí ľudia podvádzajú samých seba. Keď si myslia, že sú konatelia slova, a pritom
sú len poslucháčmi. Musíte byť aj konateľom, a nie len poslucháčom. Zmeniť sa máme my aby sme
začali konať Slovo. Treba rozumieť: poznanie
nespôsobí, že uzdravenie bude fungovať. Uzdravenie funguje kvôli tomu kým ste. Preto, lebo ste
spojení s Bohom. Môžete sa niečo naučiť, a následkom toho sa aj niečo stane. Ale keď chcete slúžiť
tak ako Ježiš, musíte sa naučiť slúžiť tak ako
[10][0:37]

to robil On. Ježiš slúžil pre to kým bol, a na základe svojho poznania vzťahu s Bohom. Keď
Božie dieťa hovorí, nebo počúva a súhlasí. Keď Božie dieťa hovorí, peklo počúva a poslúcha. Tomuto
treba rozumieť. Pochopiť kým ste v Kristovi.
Nepredpokladali by ste, že na kresťanskom zhromaždení budem citovať čínskeho filozofa a bojovníka.
San Zu povedal: Ak poznáš seba ale nepoznáš nepriateľa, tak polovicu bojov vyhráš a polovicu
prehráš. Ak poznáš nepriateľa ale nie seba, tak
[10][0:38]

polovicu prehráš a polovicu vyhráš. Ak nepoznáš nepriateľa ani seba, tak prehráš vždy. Ak
poznáš nepriateľa aj seba, tak sa nemusíš báť ako dopadne aj tisíc bitiek. A toto je náš problém.
Nepoznáme samých seba a väčšina z nás nepozná ani
nášho nepriateľa. A preto väčšinu bitiek prehrávame. A teraz si prečítajme čo je napísané v Písme, v.23
- lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie konateľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá
svoju prirodzenú tvár. Vidí sa totiž, ale
[10][0:39]

potom ide preč, a okamžite zabúda ako vyzerá. Jakub takto hovorí o človeku, ktorý Slovo
počúva ale ho nekoná. O konateľovi Slova píše: pozerá sa do zrkadla, vidí sa ako vyzerá, vie akým
druhom človeka je, a nezabúda na to akým človekom je.
Ale ak ste len poslucháčom, tak ste ako ten čo len hľadí do zrkadla, ale potom ide preč a zabúda na to,
akým druhom človeka je. Jakub tu prirovnáva BS k zrkadlu. Pre väčšinu ľudí v cirkvi toto nedáva
zmysel. Pre väčšinu náboženských ľudí toto
[10][0:40]

nedáva žiadny zmysel. Ale vysvetlím vám to. Keď hľadíte na obraz, potrét, čo vidíte? Obraz
osoby. Ale keď hľadíte do zrkadla, čo vidíte? Seba samého. Keď hľadíte do Biblie, čo je Biblia? Je to
portrét Ježiša. Ježiš je Slovo, ktoré sa stalo Telom.
Keď hľadíte na BS ako na portrét, vidíte JK. Ale tu sa píše, že Slovo je ako zrkadlo. Keď hľadíte do
zrkadla, čo vidíte? Seba samého. Takže Slovo je nie len portrétom, ale aj zrkadlom. Keď hľadíte na
BS, vidíte JK. Ale keď hľadíte na Slovo ako na
[10][0:41]

zrkadlo, tak vidíte seba samého. Spýtate sa - ako je to možné?! Pretože ešte neviete kým ste.
Hovorí sa tam, že musíme vyrásť, aby sme vyzerali ako Ježiš. V duchu už vyzeráte ako Ježiš. Ale
musíte mať obnovenú myseľ cez Slovo, aby ste

vedeli, akým druhom človeka vlastne ste. Keď hľadíte do tohto Slova, vidíte Ježiša. Ale je to aj
zrkadlo. A tam vidíte seba. To je to, kým ste. Tam je to, čo môžete vyrobiť. Ale ak ste len poslucháč,
tak keď odídete, tak zabudnete na to ako vyzeráte.
Ale keď ste konateľom, tak v Slove vidíte to, čo môžete robiť. A potom odídete, a robíte to. Potom
nezabúdate na to, ako vyzeráte. Konáte Slovo. Vyzeráte ako Ježiš. Vyzeráte ako Slovo, ktoré sa stalo
Telom vo vašom živote. Ste konateľmi Slova.
[10][0:42]

Vy predsa nemáte byť žobrákmi. Máte byť konatelia Slova. Máte byť vykonávateľmi,
činiteľmi Božieho Slova. Aby ste navonok prejavovali Božie Slovo. Tým, že budete robiť to, čo Ježiš.
A ak bude treba, tak aj väčšie skutky. Vy ste o toľko väčší
vo vnútri než navonok. Máte o toľko väčší potenciál, než si myslíte, že máte. Čím viac je vaša myseľ
obnovená Božím Slovom, tým viac si uvedomujete čo môžete urobiť. Cez Ducha, ktorý býva vo vás a
s ktorým ste jedno. Dostaňte už konečne
[10][0:43]

seba von zo svojej mysle a choďte ako Ježiš. Hovorte ako Ježiš. Konajte ako Ježiš. Uzdravujte
ako Ježiš. Milujte Boha ako Ježiš. Milujte blížneho ako Ježiš. Robte iným to, čo chcete, aby iní robili
vám. Lebo toto robil Ježiš. Vyžeňte seba samého
zo svojej mysle. Prestaňte myslieť na to, čo VY nedokážete urobiť. A spoznajte to, čo môžete urobiť v
ŇOM. Všetko dokážete cez Krista. Môže Duch Boží uzdravovať cez vás? Samozrejme že áno. Môžem
všetko cez Krista. Som veriaci. Kladiem
ruky na chorých a oni sa zotavujú. Lebo toto robil aj Ježiš. A ja mám Jeho Ducha. A Jeho Duch pôsobí
cezo mňa. Tak ako to robil cez Ježiša. Ten istý Duch - tie isté skutky. Ten istý Duch - tá istá moc. Ten
istý Duch - tie isté výsledky. Lebo
[10][0:44]

nie som to už ja, kto žije, a ak už nežijem ja, tak prečo by som mal uvažovať nad tým čo ja
dokážem alebo nedokážem. Je to Kristus, ktorý žije vo mne. Samozrejme že môžem všetko.
Nerozmýšľam už viac nad sebou. Už to nie je Curry Blake
kto kladie ruky na chorých, je to Duch Boží, ktorý sa ich dotýka. Ja mu len ustupujem z cesty. Nie je
nič príliš ťažké pre Ducha Božieho. Preto už viac nerozmýšľam o sebe, už do toho nepletiem seba
samého. Pravá pokora nie je to, že budete
o sebe myslieť ako o nepatrných. Pravá pokora je to, že o sebe rozmýšľate oveľa zriedkavejšie. Pokora
neznamená, že ponižujete seba samého: óch, ja som ničím, na mne nezáleži, kto som ja... - toto nie je
pravá pokora, to je falošná pokora,
[10][0:45]

je to pýcha, ktorá sa snaží vyzerať pokorne. Toto je druh pýchy, ktorú vyučujú náboženskí
ľudia. Pravá pokora je jednoducho porozumenie - kto som ja, aby som zavadzal Bohu. Som Boží
spolupracovník. Kladiem svoje ruky a On uzdravuje chorých.
Sme spolupracovníci. Pôsobíme spolu. Je to takto jednoduché. Amen!

Škola uzdravenia - DHT Kyjev 2014 - Lekce 11
[11][0:01]

V Lk13 Ježiš v sobotu uzdravil zhrbenú ženu. Vtedy predstavený synagogy, namrzený že
Ježiš uzdravoval v sobotu, hovoril k ľuďom a povedal zástupu. Je 6 dní kedy treba pracovať, vtedy
prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v deň sobotný.

On sa snažil všetkým ostatným chorým zabrániť aby prišli a boli uzdravení. Pán ho nazval pokrytcom či neodväzuje v sobotu každý z vás vola či osla a nevodí ho napájať? V.16 - a či táto žena, ktorá je
dcéra Abrahámova, ktorú Satan mal povia[11][0:02]

zanú, hľa 18 rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný? Ježiš povedal, že Satan
zviazal túto ženu. Nepovedal, že Boh sa ju snažil chorobou niečo naučiť a teraz bol čas na jej
oslobodenie. Nepovedal o jej stave nič iné, len to, že Satan ju zviazal a preto bola chorá. Tomu treba porozumieť a stať sa veľmi agresívni, nenávidieť choroby
a nemoci. Musíte ich vidieť ako nepriateľa. Nikdy sa s nimi nezmieriť. Vždy sa snažím prejavovať
súcit. K chorým ľuďom. Ale nikdy nie k nemoci. Kedysi som bol veľmi prísny a tvrdý na svoju rodinu, lebo som chcel, aby porozumeli tomu, čo
som sa naučil ja. A keď na nich diabol zaútočil, keď boli mladší, tak automaticky som im išiel slúžiť
uzdravením. Ale prišiel čas, keď som im
[11][0:03]

začal hovoriť, že oni sami sa musia prví začať modliť za seba. Nikdy sa nezmierim s tým, aby
okolo mňa boli choroby a nemoci. Nikedy keď ste chorí, tak túžite po tom, aby vás ľudia ľutovali. Nie
je to ktoviečo, ale keď to potrebujete, tak vás môžem aj ľutovať. Ale ak som vás už vyučoval a trénoval, tak potom veľmi nečakajte, že vás budem
nejako ľutovať. Poviem vám: vy to urobte, vybojujte. Budem s vami v zhode, ale vy sa cez toto musíte
dostať. Môžem to urobiť za vás, ale vy to mu[11][0:04]

síte byť schopní urobiť pre seba. Jednám s nimi rovnako ako som jednal sám so sebou. Keď
som sa rozhodol veriť, že uzdravenie je reálne, že platí aj dnes, že je to pre každého človeka, tak som
sa rozhodol, že sa už nikdy nepostavím do radu
na uzdravenie. Vedel som, že musím byť schopný uzdraviť sám seba. Tak som sa rozhodol, že
nebudem duchovným stopárom. A snažil som sa vytrénovať svoju rodinu, aby aj oni boli takí. Roky
som chodieval na cesty. Keď som sa vrátil späť a
predtým sa niečo udialo a niektoré z mojich detí mi povedali - vedeli sme, že keď sa vrátiš späť, tak
budeme v poriadku, lebo sa o nás postaráš. Teší ma, že mali takúto vieru vo mňa. Som šťastný, že Boh
mi umožnil, aby som tu bol pre ľudí, ale
[11][0:05]

najväčší deň pre mňa nastal vtedy, keď som prišiel domov a spýtal som sa čo sa udialo kým
som bol preč. Povedali mi: stalo sa toto a tamto.. Povedal som: dobre, poďme sa modliť. A oni mi
povedali: nemusíš lebo my sme sa už o to postarali.
Toto bol pre mňa najväčší deň. Na toto som čakal celé roky. Študoval som, učil sa a modlil som sa, aby
prišli také dni ako sú teraz tu a myslel som si, že najväčšia radosť bude to, keď položím ruky na
chorých a oni sa zdravia. Ale teraz viem, a
hoovrím vám pravdu, že väčšiu radosť mi prináša to, keď počujem svedectvá od vás, že sa vám
podarilo toto a toto, že vy vyhrávate víťazstvá. Keď počúvam vaše svedectvá. Predtým som netušil, že
takéto by to mohlo byť, ale napokon som si uve[11][0:06]

domil, že toto je väčšia vec. Apoštol Ján napísal: moje deti, nepoznám väčšiu radosť ako to,
keď počujem, že chodíte v pravde. Teraz tomu rozumiem. Moja najväčšia radosť nie je to, keď vidím
zázraky uzdravenia, ale keď počujem vaše svedec-

tvá o uzdravení. Toto je pre mňa najväčšia radosť. Lebo potom viem, že vy poznáte Boha, že vy ste
spojení s Ním, že vy môžete pomáhať ľuďom okolo vás. A nemusia čakať na to, až ja prídem. Manuál
s.39, sekcia pod Mt4. Každá sekcia je
[11][0:07]

zameraná rozbiť určitú ľudskú tradíciu. Sú ľudské tradície, o kt. Ježiš povedal, že robia Božie
Slová neúčinnými. My sme tieto tradície začali nazývať posvätnými kravami. Vysvetlím vám čo tým
myslíme. V Indii majú také presvedčenie, že hovädzí
dobytok je posvätný. A preto nikdy nezabijú kravu aby ju zjedli. Takže radšej nechajú kravu ísť po
ulici, zatiaľ čo ľudia hynú od hladu. A radšej než by tú kravu zabili a zjdeli, ju považujú za posvätnú a
nechajú ju žiť. Takže ich náboženská tradícia
im zabraňuje v tom, aby nakŕmili hladných ľudí. Takže ich tradícia posvätných kráv je dôležitejšia než
to, aby pomohli ľuďom. Toto robili aj farizeji. Urobili svoje náboženské tradície dôležitejšími než
milovanie ľudí. Predstavený synagogy bol nahne[11][0:08]

vaný, že tá žena bola uzdravená v sobotu. Radšej by bol, keby tá žena zostala zohnutá, než
aby porušil svoje náboženské tradície. Ježiš nikdy nezhrešil, ale porušil množstvo náboženských
tradícií. Ale bolo to vždy preto, aby pomohol ľuďom.
Musíme porozumieť tomu, že čisté náboženstvo, nepoškvrnené pred Bohom, je starať sa o vdovy a
siroty. Je to o tom, aby sme milovali Boha a ľudí okolo nás. Jeden starý príbeh čo som sa naučil keď
som robil bojové umenia: podľa budhis[11][0:09]

tickej tradície bolo nelegálne, zakázané, aby sa budhistický mních/kňaz dotkol ženy. Lebo od
toho momentu bol poškvrnený. Jedného dňa kráčali spolu mladý budh.učeník a starý budh.kňaz. Prišli
k rieke. Na tej istej strane rieky, kde stáli, bola
aj žena. Prúd bol veľmi silný a tá žena bola príliš slabá na to, aby preplávala na druhú stranu. A tak
starý budh.kňaz vzal ženu, položil si ju na plecia, a prešiel s ňou cez rieku. Keď sa dostali na druhú
stranu, zložil ju z pliec, a spolu s mladým
učeníkom odišli preč. Ako kráčali, ten mladý učeník bol stále viac a viac podráždený, a napokon
povedal: prečo si to urobil, prečo si niesol tú ženu? Nevieš, že si teraz znečistený? Ten starý kňaz sa
obrátil k svojmu učeníkovi a povedal. Preniesol
[11][0:10]

som ju preto, lebo ona to nedokázala urobiť sama. Učeník na to: no dobre, ale teraz si
poškrvrnený. Starý kňaz odpovedal: ja som ju zložil už tam na druhej strane rieky. Ale prečo ju ty stále
nesieš vo svojom vnútri? Niekedy sa tak veľmi staráme
o to, aby nás hriešnici nepoškrvrnili! Tvoja ustarostenosť je väčší hriech než to poškvrnenie, ktorého sa
bojíš. Ježiš chce, aby si chodil v pokoji. Pomazanie Božie je silnejšie než poškrvrenie hriechu. Aby
som to dokázal: keď sa dotýkam chorých,
[11][0:11]

tak to, čo mám ja, je silnejšie než to, čo majú oni. To čo mám ja, ničí to, čo majú oni. Ak sa
ma dotkne nejaký hriešnik, alebo ak sa ja dotknem hriešnika, to čo oni majú ma nemôže poškvrniť.
Lebo to, čo mám ja, je silnejšie než to, čo majú oni.
Musíme si uvedomiť čo máme. Keď som bol u Dr. Sumralla. Jeden z biblických študentov sa ho
opýtal: keď vyháňate démonov, je tam nejaká možnosť, že ten démon skočí na vás. Dr.Sumrall
povedal: muchy si nesadajú na rozpálené kachle.

Démoni sa vás musia báť. Lebo väčší je ten vo vás ako ten vo svete. Démoni nechcú skákať na vás, oni
od vás chcú utekať. Ak démoni chcú skákať na vás, tak potom musíte viac rozpáliť oheň vo svojom
vnútri. Roznietiť oheň, ktorý je vo vás, aby
[11][0:12]

utekali od vás, nie k vám. Oni neradi trápia ľudí, ktorí vnútri horia. Oni nemajú radi oheň.
Lebo im to pripomína kam pôjdu. Mt4:23 - Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagogach, kázal
Evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy
i všelijaké choroby v ľude. Ježiš tu robil 3 veci: vyučoval, kázal Ev.Kráľovstva, uzdravoval všetky
choroby a všetky nemoci. To by ste mali robiť aj vy: vyučovať, kázať, uzdravovať. Učte svojich
študentov, učte svojich učeníkov, učte svoju cirkev,
[11][0:13]

učte tých, ktorých trénujete. Keď kážete, tak to je rozhadzovanie siete, aby pozbierala úlovok.
Kážete im, aby boli spasení. Keď sú spasení, potom ich trénujete, aby boli učeníkmi. A uzdravujete,
aby ste dokázali pravdu vášho posolstva. Používajte uzdravenie ako znamenie. Nie ako odmenu. Máme jedného pastora, žije v karibiku, išiel som tam
a vyučoval som. Ten pastor má 5 dcér. Najmladšia mala 8 rokov. Začali sme kázať Evanjelium a
potom sme slúžili uzdravovaním chorých.
Chccel som im ukázať aké jednoduché je uzdravovať chorých. Zavolal som to mladé dievča dopredu,
tú najmladšiu dcéru - 8 ročnú. Povedal som jej: veríš v Ježiša? To dievča nebolo znovuzrodené, tak
sme sa spolu pomodlili, aby prijala Krista
[11][0:14]

ako svojho Pána. Znovuzrodila sa, a potom sme jej povedali: polož ruky na chorého človeka a
prikáž aby ten človek bol uzdravený. Urobila to a ten človek bol uzdravený. Bola znovuzrodená 5
minút. Toto je kresťanstvo, toto je moc Ducha Svätého!
Nie moc vzdelania, nie moc toho že viete hebrejsky a grécky, nie moc toho, že poznáte teológiu, ale
moc kresťanstva. Keď sa toto podarilo jej, všetci ostatní boli pripravení. A potom sa modlili za
ostatných ľudí. Všetci čo tam boli, boli uzdravení.
[11][0:15]

Tesne pred mojim odletom z Ameriky som dostal SMSku od zástupcu našej cirkvi v Austrálii.
Práve skončili taktýto kurz DHT (Diving Healing Training) a dopredu vyšlo vyše 200 ľudí, ktorí chceli
aby sa za nich modlili. Pomodlili sa za nich a
všetkých 200 bolo uzdravených. V Južnej Afrike, aj tam máme svojich zástupcov, a tí poslali správu.
Za posledných 6 mesiacov, štatistika z každého stretnutia je taká, že 100% ľudí za ktorých sa modlili
bolo uzdravených. Toto je normálne.
To nie je výnimka. A stáva sa to častejšie a častejšie. Môžeš povedať nohe, že je menej dôležitá ako
hlava? Hovorí toto Biblia? Hovorí sa tam, že ak je zranená jedna časť tela, tak sme zranení všetci.
Pretože sme spojení. Je to pravda? Ak sme
[11][0:16]

takto spojení, nie je potom tiež pravdou, že ak jedna časť tela zosilnie, nie je potom silnejšie
celé telo? Keď jedna časť tela zosilnie, tak celý zvyšok tela je posilnený. Všade kam ideme, vyučujeme
BS. A po každom kázaní je Telo Kristovo silnejšie.
Pretože ľudia v každej skupine, ktorú učíme, sa statnú silnejšími, a tak aj celé telo zosilnie. Učil som
už na každom kontinente. A všade kde sme boli, tam Telo je silnejšie. Vždy keď učím v Amerike alebo
v Južnej Afrike, aj vy sa stávate silnejšími.

Pretože bojujeme proti nepriateľovi, a ak ho prinútime na ústup v Amerike, ak ho prinútime na ústup v
Afrike, tak vyhrávame aj tu. Lebo všetci sme súčasťou tej istej armády. Ako DS dostáva viac miesta na
to aby sa vylieval, nedeje sa to len v Ame[11][0:17]

rike alebo Južnej Afrike, silnejšie sa vylieva aj cez vás. Keď sa toto učíte, tak zosilnievate
rýchlejšie. A tak pomáhate Južnej Afrike, aby zosilnela. Pomáhate našim bratom a sestrám v Rusku,
aby zosilneli. Naši bratia a sestry v Záp.Európe sa
stávajú silnejšími. Všetko čo robíte má vplyv na celé Telo Kristovo. Predstavte si toto: je tesne pred
bojom a celá armáda je nastúpená v jednom rade. Veliteľ stojí pred nimi a dodáva svojim vojakom
odvahu, povzbudzuje ich aby vydržali v boji.
Nechce aby sa mentálne vzdali. Nechce aby sa v boji poddali strachu a v panike utiekli. Ich sila
spočíva v tom, že pevne stoja spolu. Rameno na ramene. Štít vedľa štítu. Aby vytvorili pevnú stenu.
Aby vydržala všetko, čo na nich nepriateľ nasadí.
[11][0:18]

Spolu sú oveľa silnejší než ktorýkoľvek z nich. Bez ohľadu na to, čo nepriateľ na nich vrhne.
Každý vojak je schopný pevne stáť - kvôli svojmu bratovi po ľave a pravej strane. A tak aj keď je ten
vojak v boji tlačený dozadu, jeho bratia na každej
strane ho pevne držia a podopierajú. Takto musíte vidieť samých seba. Možno ste práve vojakom,
ktorý schytal plný úder. Ale musíte vedieť, že v tom nie ste sami. Máte po ľavici a pravici brata alebo
sestru, aby stáli s vami a pevne vás držali.
[11][0:19]

A keď brat po vašom boku je tvrdo zasiahnutý, tak vy držíte jeho. A tak všetci títo vojaci
dokopy pevne držia svoju pozíciu. A potom urobíte krok vpred. Možno že je to len 1 krok. Ale keď
všetci urobíme 1 krok, tak prinútime nepriateľovu armádu,
aby cúvla. Možno je to len 1 krok. Ale pri armáde s 1000 ľuďmi je to vlastne 1000 krokov vpred. A
potom urobíte ďalší krok. Toto nie je šprint, je to postup na dlhé vzdialenosti. Stále pomaly kráčate
vpred a stále postupujete. Toto je podstata viery.
Keď som sa opýtal Dr.Sumralla - čo to je viera? - pozrel na mňa a nepovedal jediné slovo, urobil len
to, že hľadel na mňa a začal kráčať. Spýtal sa: pochopil si? Povedal som: myslím že áno. Povedal:
viera je to, že vytrvale robíš jeden krok za
[11][0:20]

druhým. Viera prosto ide stále vpred. Viera nikdy neustupuje. Nikdy sa nestiahne späť. Viera
nikdy neukáže nepriateľovi chrbát. Vaša výzbroj prikrýva všetko, ale spredu. Jediná časť vášho tela
nechránená výzbrojou je váš chrbát. Ale to je v
poriadku, lebo nepriateľ by nikdy nemal vidieť váš chrbát. Vy postupujete dopredu. Možno nebežíte,
ale stále robíte krok za krokom. Nedovoľte iným, aby posudzovali to, ako idete krok za krokom. Vy
viete, že robíte krok za krokom. Ale nikdy
[11][0:21]

nezastaňte. Nachvíľu si pohovorme o viere. Už sme si hovorili, čo povedal Ježiš. On
nepovedal, že musíte mať vieru veľkú ako horu. Ale že stačí mať vieru tak malú ako horčičné zrnko najmenšie zo semien. Vezmete semeno, položíte na policu
a bude tam ležať. Nestane sa s ním nič. Semeno nie je na to, aby sa s ním robilo toto. To semeno tam
bude ležať navždy. Nič sa nezmení. V egyptských pyramídach našli semená, ktoré mali tisíce rokov, a
stále ležali v nádobách presne tak, ako

tam boli zanechané. Keď zobrali tie semená a niektoré z nich posadili, tak tie semená vyrástli. Tisíce
rokov tam ležali nevyužité. Nikdy nevyrástli, až kým neboli zasadené. Až potom vyrástli. Ježiš
povedal, že musíte mať vieru ako horčičné seme[11][0:22]

no. Ak máte vieru ako to malé semiačko, tak potom poviete hore a hora vás poslúchne. Keď
hovoríte, tak to je spôsob ako zasadiť semeno. Znovuzrodili ste sa zo semena neporušiteľného Slova
Božieho. Neporušiteľné Božie Slovo! To znamená,
že nemôže zlyhať. Biblia je semeno. Mk4 - rozsievač rozsieval semeno - Ježiš povedal že rozsievač je
Syn človeka a semeno ktoré seje je Slovo Božie. Semeno je BS, a seješ ho tým keď hovoríš. Naša časť
tohto semena je Nová Zmluva. Je to
[11][0:23]

2tis. rokov staré semeno. Keď položíte toto staré semeno na policu, tak tam bude ležať.
Nebude rásť, nebude plodiť. Ale ak vezmete toto semeno z jeho nádoby, ktorou je Bilbia, a zasievate
ho tým, že hovoríte, tak hoci má 2tis. rokov, bude plodiť. Bude rásť, lebo je to neporušiteľné semeno. Pre neho nie je možné aby nevyrástlo. Pre toto semeno
je nemožné, aby zlyhalo, aby bolo neúspešné. Ježiš nepovedal, že musíte vziať dve tony toho semena a
zasadiť ho. Povedal, vezmite z toho
[11][0:24]

jediné zrnko a zasaďte ho. A potom narastie. A prinesie 30-60-100 násobok. Nie je možné aby
nenarástlo. Preto hovorte toto slovo. To je spôsob ako ho zasiať. Potom ho zalievajte. Potom bude rásť.
Tajomstvo semena nie je v jeho množstve ani
veľkosti, ale v schopnosti vyklíčiť a rásť. Koľkí ste videli vyklíčiť semeno stromu? Bolo zasadené a
rástlo. Napr. pri chodníku. To semienko je takto maličké. A chodník je z tvrdého betónu. Ak vezmete
to semeno, hodíte ho o ten betón, tak sa to
[11][0:25]

na ňom rozbije a nepoškodí ten betón. Ak vezmete to isté semeno a zasadíte ho pod betón, tak
ako to začne rásť, onedlho uvidíte ten betón či asfalt ako sa zdvíha a ohýna, až napokon praskne. A
strom prerastie priamo cez ten materiál. Semeno
robí to čo má. Rastie. A betón ho nedokáže zastaviť. A neprestáva rásť. Stále sa pretláča ďalej.
Trpezlivo rastie. Stále rastie, až napokon odtlačí z cesty niečo väčšie a silnejšie. Toto je moc semena.
Sadíte semeno uzdravenia a hovoríte: buď uz[11][0:26]

dravený! rakovina, choď preč! Zasiali ste toto semeno a začne rásť. A ako rastie, tak zaberá
miesto, a vytláča tú rakovinu von. Nič nie je silnejšie ako takéto semeno. Toto semeno nemôže byť
neúspešné. BS je pravda. Mocnejšie než čokoľvek.
Vykoná to, na čo bolo poslané. BS vždy uskutoční to, na čo bolo poslané. Nikdy sa nevráti prázdne.
Ale vykoná to, na čo bolo poslané. Ale vy ho musíte zasadiť, a nechať aby rástlo. Nemôže to zlyhať.
Ľudia povedia: nevidím, že by to fungovalo.
Takisto nevidíte, že semeno rastie, až kým neprerazí zem a nevyjde na svetlo. Neurobíte to, že dnes
zasadíte semeno a ráno ho vykopete, aby ste sa pozreli, či rastie. Niekto povie: ako vieš, že to rastie?
Pretože toto robí semeno: rastie. Ak dô[11][0:27]

verujete, že vyrastie. Ale ak ho každý deň budete vykopávať a dívať sa či vyrástlo, tak
nevyrastie. Lebo semeno musí byť zasiate. V dobrej pôde. BS je semeno. Vy ste pôda. Buďte dobrou
pôdou. Nechajte to semeno aby vyrástlo. Zalievajte ho.

Ako zalievame semeno? Vodou Božieho Slova. Sme v zhode s Bohom. Ja som zasial semeno a ja ho
zalievam. Keď hovorím, že to Slovo je pravdivé. Súhlasím, zhodujem sa s tým Slovom. Kristus
povedal, že Jeho ranami som uzdravený. Súhlasím s tým. Som uzdravený. Farmár zasieva semeno. Vie ako veľa zrna vyrastie. Nečaká na to, až mu
všetko vyrastie a potom začne plánovať ako použije peniaze, ktoré za to získa. Dopredu vie koľko
každé semeno prinesie úrody. Vie koľko pe[11][0:28]

ňazí utŕži, keď to vyrastie. A dopredu plánuje na čo tie peniaze použije. Ešte predtým než by
vôbec videl čo vyrástlo. Takýto druh plánovania sa nazýva nádej. Nádej je časťou viery. Ak nemáte
nádej, nemôžete chodiť vo viere. Ale tieto tri stále zostávajú: viera, nádej a láska. Musíte mať nádej. Ak sa vzdáte nádeje, vaša viera nebude fungovať. Viera
je to, že vidíte želaný výsledok a veríte že je to možné. A viera je to, že konáte ako by sa to už stalo.
Takže musíte mať aj vieru aj nádej. Nádej
[11][0:29]

je presvedčenie o tomto: je to možné aby si Boh použil aj mňa? Viera povie: Jeho Slovo
hovorí, že Boh si ma použije. Rozhodujem sa, že tomu budem veriť. A podľa toho aj konáte. A keď
podľa toho konáte, tak to začne fungovať. Staré čínske
príslovie vraví: najlepší čas na zasiatie semena bol pred 20 rokmi. Druhý najlepší deň na zasiatie
semena je dnes. Nemôže sa vrátiť 20 späť, ale môžete sadiť dnes. A to, čo sadíte dnes, prinesie žatvu.
Vy tomu môžete pomôcť rásť, ale vaša
viera by mala rásť ako semeno. Nikdy by nemala prestať rásť. A v ten okamih keď máte vieru, tak to
funguje. Nepotrebujete mnoho viery. Stačí len tak malá ako je semienko. Zasaďte semeno dnes a ono
začne pôsobiť dnes. Možno to uvidíte dnes.
[11][0:30]

Možno zajtra. Ale funguje to. Semeno vždy urobí svoju prácu. Ak vy urobíte svoju prácu a
zasadíte ho. Nemôže zlyhať, je neporušiteľné. Bude produkovať, plodiť. Zasadíte ho a môžete ísť preč.
Aj tak bude plodiť. Spýtate sa: ako je to možné?
Ja neviem! Ale úžasné je to, že to ani nemusím vedieť. Potrebujem len vedieť to, že to funguje. Boh
vás nepovolal na to, aby ste vedeli ako to funguje. Povolal vás, aby ste verili že to funguje.
Nerozmýšľajte priveľa. Keď sa v tom príliš vŕtate a rozo[11][0:31]

beráte to, tak vást to nakoniec ochromí. A to sa nazýva pochybnosť. Takže len verte a konajte
Slovo. Hovorí aby ste boli konateľmi Slova. Nie je tam napísané, že máte byť skúmateľmi Slova.
Konajte ho. A bude fungovať. Čím viac sa zapodievate
tým, ako to funguje, tým menej času trávite jeho konaním. Vy ste povolaní byť konateľmi Slova. Mt4
(str.39 manuálu) - Ježiš chodil po synagógach, učil, kázal a uzdravoval všetky choroby a nemoci. V.24
a rozniesla sa povesť o ňom po celej Sýrii, a prinášali k Nemu všetkých chorých. Všimnite si "všetkých", nie "niektorých". Všetkých chorých
na rôzne neduhy, trápených prudkými bolesťami, posadnutých démonmi, trpiacich epilepsiou,
ochrnutých a On ich uzdravoval. Všimnite si, že
[11][0:32]

uzdravoval ich. Koho? Všetkých, ktorí boli chorí. Neuzdravoval niektorých z nich.
Uzdravoval všetkých. Všimnite si, kto bol uzdravovateľ? Ježiš. Kto bol ten, kto použil svoju vieru?
Ježiš alebo ľudia, ktorí priniesli chorých. Kto bol uzdravený? Všet-

ci chorí. Pozrime sa ďalej. Lk4:40 - potom pri západe slnka všetci, ktorí mali chorých na rôzne neduhy,
privádzali ich k Nemu. A On kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. Takže prinášali všetkých
chorých, On kládol ruky na každého z
[11][0:33]

nich, a všetci boli uzdravení. Všetci boli uzdravení. Všimnite si - kto bol uzdravovateľ? Ježiš!
Nepíše sa tu kto mal vieru. Ale Ježiš bol tým, kto kládol ruky. A kto bol uzdravený? Každý chorý.
Uzdravil všetkých. Lk6:17 keď potom zostúpil s nimi,
zastal na rovine a spolu s nimi veľký zástup učeníkov a veľa ľudu z celého Judska, Jeruzalema a z
prímorského Týru a Sidonu, ktorí prišli aby ho počúvali a boli vyliečení z neduhov. Uzdravovaní boli
aj tí, čo ich trápili nečistí duchovia. A celý zás[11][0:34]

tup snažil sa Ho dotknúť. Lebo sila vychádzala z Neho a liečila všetkých. Koľkí boli
uzdravení? Všetci! Nie len tí, ktorých sa dotkol On, ale aj tí, ktorí sa dotkli Jeho! Také ľahké by malo
byť uzdravovanie. Môžeme to čítať znova a znova. Uzdravil
všetkých! Znova a znova sa píše: uzdravil ich všetkých. A potom máme 1 príklad, jediný, kde sa píše
niečo, čo znie tak, ako keby nie každý bol uzdravený. A preto sa ľudia snažia z toho urobiť doktrínu.
Ale poďme si prečítať čo sa tam presne
píše. Mt13:53 - len čo Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. Keď prišiel do svojej otčiny,
učil v ich synagogach, takže sa veľmi čudovali a vraveli: odkiaľ je u neho taká múdrosť a divy? Či nie
je synom toho tesára? A či sa mu matka
[11][0:35]

nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A či jeho sestry nežijú všetky medzi nami?
Odkiaľ teda má všetko toto? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však riekol: nikde nie je prorok bezo
cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome.
Rozoberme si túto situáciu. Prečo tí ľudia neboli z neho nijak zvlášť unesení? Samotný fakt, že toto o
ňom hovorili, dokazuje, že nechodil medzi nimi nijako super-duchovne. Inak by povedali: viete, on bol
vždy taký nejaký zvláštny..on bol vždy taký
duchovný.. Ale oni toto nepovedali, ba naopak: on má predsa otca, a ten je tesár, poznáme jeho mamu,
celú jeho rodinu, vyrastal tu medzi nami, nijak sa nelíšil od nás.. To dokazuje že žil úplne bežný život.
Ale tu im Ježiš povedal, po tom čo sa
[11][0:36]

pohoršovali a boli podráždení: nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo
svojom dome. Ďalší verš: a pre ich neveru neurobil tam mnoho divov, mnoho mocných skutkov. Ľudia
toto zoberú a povedia: pozri, ani Ježiš nedokázal uzdravovať vo svojom rodnom meste. 1. Toto je napísané len o Jeho rodnom meste. Tí ľudia uznali, že všade
inde robil mocné skutky. Takže ak používate túto výhovorku: nemohol som ich uzdraviť lebo to bolo v
mojom rodnom meste.. - tak to nepoužívaj[11][0:37]

te ako výhovorku. Presťahujte sa inam. To je najľahší spôsob ako to vyriešiť. Choďte autom
50km ďalej, vyjdite na ulicu a začnite sa modliť za ľudí. Možno tu doma ste príliš známi. Choďte tam,
kde vás nepoznajú.. Nepoužívajte toto ako hlúpu
výhovorku. 2. Ale tu sa nepíše, že Ježiš tu nemohol urobiť vôbec nič. Ale píše sa tu, že neurobil mnoho
veľkých skutkov. Neurobil tam toho príliš veľa. Ale pozrime sa na to z inej strany. Je to ten istý príbeh,
ktorý opisuje Marek. Hovorí to isté, ale

opisuje to podrobnejšie. Mk6:1 nato vyšiel odtiaľ, prišiel do svojej otčiny, a učeníci ho nasledovali.
Keď prišla sobota, začal učiť v synagoge, a mnohí, ktorí ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: odkiaľ
to má? čo je to za múdrosť, čo mu bola daná?
[11][0:38]

A čo sú to za prejavy moci čo sa to dejú Jeho rukami? Či to nie je ten tesár, syn Márie, brat
Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.
Vidíte, že je to ten istý príbeh. Ježiš im však riekol:
nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine, medzi pokrvnými a vo svojom dome. A pozrite v.5
- a nemohol tam urobiť iného divu (v ang. iné mocné skutky). Len čo na niekoľkých chorých položil
ruky a uzdravil ich. Takže neurobil tam nijaké
[11][0:39]

veľké skutky - neobrátil vodu na víno, nekráčal tam po vode - ale kládol tam ruky na
nemocných a uzdravil ich. Takže chorí boli uzdravení. Priamo uprostred všetkej tej nevery. Takže
nemôžeme sa vyhovárať na nedostatok viery. "Óch, tu je tak
veľa neviery, že nemôžem uzdravovať nikoho.." - to nie je pravda! Dokonca aj uprostred neviery Ježiš
uzdravoval chorých. Ak by neviera ľudí okolo vás zastavovala uzdravovanie, tak ako by mohol platiť
Mk16? Ako by Ježiš mohol vyslať svojich
nasledovateľov aby uzdravovali chorých? Veď im povedal: tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí
uveria. Veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa zotavia. Ak neviera zastavuje moc, tak aký zmysel
by potom malo vysielať misionárov. Tí sú
[11][0:40]

vysielaní tam, kde je len samá neviera. Oni sú poslaní k neveriacim. Aby ich obrátili,
konfrontovali cez znamenia. Aby toto spôsobilo, že tí ľudia uveria. Ak by neviera zastavovala moc, tak
potom by tam moc nebola nikdy! Znamenia sú na to, aby
ničili nevieru. Tieto znamenia nás nasledujú aby sme obracali neveriacich. Prečo si myslíme, že
neviera je silnejšia ako Božia moc? To by znamenalo, že Satan je mocnejší než Boh. Ľudia majú
slobodnú vôľu. A dokonca aj keď vidíte zázrak, stále
[11][0:41]

si môžete zvoliť či budete alebo nebudete veriť. Ale zázraky budú fungovať stále. Vaša
neviera neanuluje Božie zasľúbenie, ktoré dal mne. Prečo by vaša neviera mala mať čokoľvek
spoločné s Božím zasľúbením pre mňa? Prečo vy by ste mali
ovplyvňovať mňa? Božie zasľúbenie pre mňa je to, že ja budem klásť ruky na nemocných a oni sa
zotavia. Prečo by vaša neviera mala mať vplyv na toto, čo Boh sľúbil mne? To je predsa medzi Bohom
a mnou. Nemá to nič spoločné s vami. Vy
spôsobíte, že Božie zasľúbenie pre mňa nebude fungovať? Chodím po celom svete a všade som
zasieval uzdravenie. A preto budem žať uzdravenie. Už aj žnem uzdravenie. Som silný a zdravý.
Pretože som sial uzdravenie, aj žnem uzdravenie.
[11][0:42]

Zožal som už tak veľa uzdravenia, že ho už nemám ani kde zhromaždiť. Takže mám mnoho
uzdravení. Toto je moja žatva. A môžem si zvoliť, či vám to dám. Vy ste mojou žatvou. Toto nie je o
tom, že Boh si zvolil, že vás uzdraví. Ja som sial
uzdravenie - kladiem ruky na chorých a oni sa zotavia. K čomu vystriem svoju ruku, to je požehnané.
Načahujem svoju ruku smerom k vám, vy ste požehnaní, uzdravení. Vaše uzdravenie je mojou žatvou,
vy s tým nemáte nič do činenia. Nemohli

by ste to zastaviť, aj keby ste to chceli. Pretože je považujem za verného Toho, ktorý dal zasľúbenie.
Tak sa ani nepokúšajte vzdorovať tomu. Len sa poddajte a buďte uzdravení. V mene Ježiš! Amen.
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Manuál, s.43: mnohokrát v cirkevných kruhoch, keď nemáme úspech, hľadáme iné spôsoby
ako robiť to čo nám prikazuje Biblia. Konkrétne, musíme robiť rozdiel medzi uzdravovaním a
budovaním učeníkov. V priebehu storočí sa cirkev stávala
čoraz menej úspešnou v oblasti uzdravovania. Na začiatku uzdravovanie bolo mienené pre neveriacich.
Veriaci by nemali potrebovať uzdravenie. Mali sa učiť o živote Božom, ktorý v nich prebýva, ako
neveriaci mali byť uzdravení, potom sa mali obrátiť a ako veriaci už potom mali žiť život v zdraví. Ale pretože cirkev sa stala menej a menej úspešnou
v uzdravovaní, prestali sme zasahovať okolitý svet neveriacich okolo nás a zamerali sme sa na to, aby
sme uzdravovali veriacich v cirkvi. Keďže
[12][0:02]

sme nevedeli zabezpečiť to, aby z nás bola uvoľnená moc, ktorú by sme potrebovali. A
namiesto toho, aby sme boli osloboditeľmi akými sme mali byť, začali sme byť poradcami, a začali
sme ľuďom radiť ako byť uzdravení namiesto toho aby sme
ich uzdravovali. Začali sme prichádzať s dôvodmi prečo sa ľudia stávajú chorými, prečo ľudia neboli
uzdravení. A keď sme už skoncipovali takéto názory prečo sú ľudia chorí a nemôžu byť uzdravení tak
sme k Biblii začali aplikovať princípy svet[12][0:03]

skej psychológie. Namiesto toho aby sme boli biblickí kazatelia, sme sa stali biblickými
poradcami. Začali sme radiť ľuďom ako byť uzdravení, a chcem povedať, o tomto sa nikde v Biblii
nikde nepíše že by sme to mali robiť. Nie je to spôsob akým
to robil Ježiš. A teraz sa na to zameriam ešte podrobnejšie. Existuje uzdravenie pre neveriacich a to
tak, že veriaci kladú ruky na neveriacich a tí sa uzdravia. Potom ľudia prídu do cirkvi a veľa krát
nevedia ako majú potom ostať v zdraví a tak ocho[12][0:04]

rejú znova. A namiesto toho aby sme mali moc k oslobodzovaniu, tak začíname radiť.
Uzdravenie je znamenie. Je to svedectvo o Božej nadradenosti nad všetkými nepriateľmi. Poradenstvo
súvisí s učeníctvom. Dám vám biblický príklad. Ježiš oslobodzoval ľudí a potom z nich robil svojich učeníkov. On ich nebudoval, neučil na to, aby boli
uzdravení. Jednoducho ich oslobodil a potom ich učil, aby vedeli ako majú žiť kresťanský život.
Pretože sme doteraz nechodili v Ježišovej moci, tak sme
prestali byť oslobodzovateľmi. Stali sme sa sudcami, poradcami. Existujú celé školy pre tréning, pre
takzvané kresťanské uzdravenie. Je to psychológia oblečená v kresťanskej terminológii. Božie
uzdravenie je práve toto: Božské uzdravenie. Nie
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lekárske uzdravenie, nie prirodzené uzdravenie, nie uzdravenie cez výživu, nie cvičením. Je to
Božské, Božie. Je to to, čo môže robiť len Boh, a ľudia to robiť nemôžu. Preto je to znamením, že Boh
je s týmto človekom a tento človek káže Jeho

slovo. A teraz sa opýtate: a čo so zdravou výživou? A čo s cvičením? Čo s medicínskou liečbou? Si
proti tomu? Nie, nie som. Verím, že lekári sú používaní na to, aby udržali kresťanov nažive. Dosť dlho
na to, aby sa naučili viere. Aby ste už nemuseli potom ísť k lekárom. Ak potrebujete lekára, tak by ste za nejakým mali ísť. Ja nechodím k
lekárom, lebo nijakých nepotrebujem. Poviete: tebe sa to ľahko hovorí, ty si zdravý, ale čo keď
ochorieš? -Aj tak by som neišiel k lekárom. Lebo ja už
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mám Lekára. Jeho meno je Jehovah Raffah = Boh ktorý uzdravuje. On je ten Veľký Lekár.
On ma dáva do poriadku rýchlejšie, lepšie a lacnejšie. Nepoužívam svoje peniaze na financovanie
lekárov. Moje peniaze idú na financovanie Evanjelia.
Nemám záujem strácať peniaze na lieky. Ľudia sa ma pýtajú: a čo výživa? Verím v jedenie správnych
vecí. To znamená, že verím, že také niečo existuje. Ale ja to nepraktizujem. Často žijem na
zemiakových lupienkoch a kole. Jedávam veľa mäsa.
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Nepotrebujem zeleninu. Nikdy som nejedol zeleninu. Nemám vôbec záujem o jedenie
zeleniny. Takže ja sa nespolieham na to, že ma výživa udrží v poriadku a zdravého. Buďme však veľmi
rozumní a citliví a povedzme si ako to vlastne je. Ak väčšina z vás bude jesť menšie porcie a ak bude piť viac vody, tak väčšina vašich fyzických problémov
odíde. Je to takto prosté. Ak sa budete postiť 1 alebo 2 dni v týždni, tak aj veľmi tvrdohlavé choroby z
vášho tela odídu. Možno poviete: ja som si
myslel, že ty si myslíš, že všetky choroby sú od diabla. Pôvod, základ všetkých chorôb je diabol. Ale
všimnite si, že nie každý je chorý. Takže ak by sa diabol snažil zabiť ľudí, a mohol by to robiť
kedykoľvek chce, tak by už všetci boli chorí.
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Tak si to vysvetlime. Alebo ešte k tomu niečo doplním. Povedal som: jedzte menšie porcie,
pite viac vody, zdvihnite sa z gauča, a 3krát týždenne si dajte aspoň 45min. rýchlej chôdze. To vyrieši
väčšinu vašich problémov. Ale teraz si vysvelime
ako prichádza choroba. Choroby alebo nemoci prichádzajú tromi spôsobmi. 1.Princípom sejby a žatvy.
Ak sejete telu, zožnete porušenie tela. Veľa rôzneho. Napr. jedlo, pitie, smilstvo, promiskuita.
Neznamená to, že by vás Boh takto trestal za
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hriech, je to prosto stiatie a žatva. Neznamená to, že každý, kto má partnera na jednu noc,
musí ochorieť. Ak by to bol Boží trest, tak by ochorel každý takýto človek. 2.Nehodou. Nikto to
neplánuje, ale stane sa. To sa môže rozvinúť na mnoho
ďalších problémov. Lebo je tam nejaké poškodenie. 3.Útokom nepriateľa. Zameria sa a zaútočí. Každý
máme telesný, fyzický imunitný systém. Ak je ten slabý, tak potom ste náchylní na časté ochorenia.
Keby ste imunitu nemali, čokoľvek by
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vás zabilo. Ale máte telesný imunitný systém. Potom máte duševný, emocionálny imunitný
systém. A máme aj duchovný imunitný systém. Vy ste duch, duša a telo. Duch je najvyšší, za ním duša
a posledné je telo. Ak máte slabý aj telesný
imunitný systém, ale ak máte silný duševnú imunitu, silnú vôľu, tak potom váš silný duševný systém
vás udrží zdravých, aj napriek tomu, že váš telesný imunitný systém je slabý. To je dôvod, prečo ľudia
so silnou vôľou môžu robiť také veci ako
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triatlon, kde telo ide úplne na doraz. Ale ich vôľa je tak silná, že ich telo neochorie. Ale ak
vaša telesná imunita je slabá aj duševná imunita slabá, napr. keď ste pod veľkým stresom, neviete ako
si poriadne ovládať svoju myseľ, žijete v starostiach,
v strachu, tak potom aj vaša duševná imunita bude slabá, a vo vašom tele sa rozbehnú choroby, aj
napriek tomu, že vaša telesná imunita je silná. Môžete mať slabú telesnú imunitu, aj slabú duševnú
imunitu, ale silnú duchovnú imunitu. A predsa
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neochoriete, lebo duch je nad telom. Ale ak máte slabú duchovnú imunitu, môžete byť silní
fyzicky a dokonca aj silný duševne, ale aj tak nebudete vedieť odolať chorobe, ktorá vás napadne.
Takže kľúč je to, aby ste mali silnú duchovnú imunitu.
Potom si obnovte myseľ, vybudujte si silnú vôľu tým, že budete konať Božiu vôľu, jedzte mierne, pite
hojne vody, pravidelne cvičte, a budete žiť bez chorôb a bez nemocí v slobode. Je to takto prosté.
Nepriateľ vás môže napadnúť, ale ak vaša
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duchovná imunita je silná, a rozvinutá, tak potom nepriateľ nebude schopný dotknúť sa vás.
Ako získam silnú duchovnú imunitu? Tým že sa ponoríš do BS, budeš veriť Pravde, veriť Biblii, veriť
správne. Že sa rozhodneš aktivovať svoju vieru na
ochranu. Veľakrát keď cestujem do Južnej Afriky tak tam bývam aj celý mesiac. Kážem takmer každý
deň a pri tom sa modlievam za stovky ľudí. Všetky možné druhy nemocí a chorôb. Nákazlivé,
infekčné. Po 3. týždni som už fyzicky dosť unavený. Málo spávam, celé noci sa rozprávame, celé dni kážem, a modlím sa celé večery za ľudí. Moje
telo sa unaví, je vyčerpané. Ale nepýtam sa svojho tela čo budem robiť. Poviem mu čo budeme robiť.
Nepoddávam sa tomu, stále idem vpred.
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Ak by som mal slabú duchovnú imunitu, tak by som sa nakazil tými chorobami, proti ktorým
sa modlím. Ale pretože moja duchovná imunita je silná, moja duševná imunita je silná, tak moje telo
môže byť unavené a slabé, ale ja stále pokračujem
v tom, čo robím, a nenakazím sa žiadnou chorobou. Pretože som svoju vôľu dal do súladu s tým, čo je
Božia vôľa. A tá je, aby som bol zdravý tak, ako sa darí mojej duši. Takto treba žiť. Nepriateľ útočí na
vás takto: Najčastejšie ľudia ochorejú
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sejbou a žatvou. Ale nepriateľ čaká. Až kým vaša telesná alebo duševná imunita nezoslabne.
Hľadá nekryté miesto vo vašej výzbroji. A vtedy sa pokúsi zaútočiť. Veľakrát ľudia prechádzajú cez
ťažké veci. Napr. stratia človeka ktorého milovali.
Ale žiaľte deň, nežiaľte celý rok. Lebo ráno Boh obracia náš žiaľ na radosť. Máte právo žialiť, ale ak
ten žiaľ necháte pokračovať, potom sa to zmení na zármutok. Ježiš niesol náš zármutok, preto my by
sme už nemali byť zarmútení. Žiaľ, ktorý
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trvá príliš dlho, sa stane duchom zármutku. Vždy keď sa to obráti na takýto zármutok, tak
zármutok sa zmení na depresiu. Toto všetko je namierené proti vám, aby to potlačilo, paralyzovalo
vašu dušu. Keď sa to zmení na depresiu, tak teraz
nepriateľ zaútočí na vaše telo. Zoslabil vašu dušu, takže už nemáte obranný systém, a potom na vás
zaútočí fyzicky. A pretože máte depresiu, začne to s vami ísť dole, a budete upadať stále viac. Fyzicky,
ale aj duševne. Toto je cesta sveta.
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Toto nie je cesta pre kresťanov. Apoštol Pavol povedal: my nežialime ako iní, ktorí nemajú
nádej. Keď stratíme niekoho blízkeho, samozrejme že budeme určitú dobu žialiť, ale je to v podstate
pre to, že sme sebeckí. Nežialime pre to, že tí ľudia
sú mŕtvi, ale kvôli tomu, že nám tí ľudia chýbajú. Nesmieme dovoliť, aby takýto žiaľ ostal v našich
životoch. Žiaľ nemá byť súčasťou života kresťana. Boh obracia náš žiaľ na radosť. My máme mať
radosť. Viem, že keď nám niekto blízky zomrie,
tak je prirodzené, že žialite a že vám ten človek chýba. Ale musíme si pamätať: ak tí čo zomreli boli
kresťania, tak oni už dosiahli to, k čomu my ešte len kráčame. Božia vôľa nikdy nie je to, aby
kresťania zomierali na chorobu alebo nemoc.
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Jeho túžbou je, aby žili dlhý život. A potom, keď sú už pripravení odísť, mali by k sebe
zavolať svoje deti a svoje vnúčence, požehnať ich, potom zavrieť oči, oddať svojho ducha Bohu a
opustiť svoje telo. Takto odišla moja stará mama. Mala 93rokov.
Nebola chorá. Môj starý otec už bol v tom čase mŕtvy a ona bola pripravená odísť. Zavolala moju
mamu a povedala: už tu viac nechcem byť. Žila v domove pre starých ľudí, a moja mama ju išla
navštiviť. Povedala jej: nemusíš tu už byť ak nechceš.
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Pomodlíme sa, odovzdáš ducha Bohu, a pôjdeš za Ním. A tak to aj urobili. Mama povedala
Zbohom, moja starká stále ešte žila. Matka odišla z domu, kde starká bývala a povedala, že to bolo pre
ňu veľmi ťažké, lebo vedela, že už nikdy neuvidí
svoju mamu živú tu na zemi. Mama žila vo vzdialenosti 3-4 hod. od nej. Keď prišla domov, na
odkazovači mala správu: pani Blakeová, musíte sa vrátiť späť k svojej mame. Zavolala tam a opýtala
sa: čo sa stalo? Odpovedali jej, chceli by sme aby
ste prišli sem. Matka odpovedala: moja mama zomrela, všakže je to tak? Viete, toto by sme nemali
hovoriť po telefóne, ale áno, je to tak. Mama povedala: počkajte prosím chvíľku. Položila slúchadlo a
tancovala po obývačke, uctievala Boha a
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modlila sa v jazykoch. Potom prišla späť k telefónu a povedala, že vedela, že jej mama
zomrie. Takto by mali odchádzať domov kresťania. Nie cez choroby, nemoci. Nie na nemocničnom
oddelení, kam sa rodina ani poriadne nedostane. Nie plní
liekov proti bolesti, ktoré úplne otupia myslenie. Keď príde pre mňa anjel, tak ho chcem vidieť úplne
jasne. Nechcem byť zpolovice nadrogovaný. Nechcem aby ma bezvládneho ťahali za sebou. Chcem
vpochodovať cez tú perlovú bránu a priniesť
si so sebou trofeje, ktoré mám pre Ježiša. Amen? Takto by sme mali odchádzať. Väčšinu života som
strávil tým, že som bojoval proti chorobám a nemociam a bil som ich. Odmietam to, aby ma choroby
alebo nemoci uviedli do Božej prítomnosti.
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Ak je niekto chorý, tak najprv ho uzdravte, a potom, ak chcú ísť už do neba, tak to je v
poriadku. Ja musím žiť najmenej do 80-tich alebo 90-tich rokov. Ak by som zomrel predtým, tak
posmievači by povedali, že to, čo som kázal, nefunguje. Radšej by som bol tam hore než tu na zemi. Ale kvôli Evanjeliu aj kvôli vám. Kvôli cirkvi, tu budem do
80-ky, 90-ky. Manuál s.43 - ako veľa informácií potrebujete na uzdravenie chorého? Ako veľa
informácií potrebujete o ich chorobe? Väčšina kresťa-
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nov si myslí, že musí vedieť všetko: ako tá choroba prišla, aký hriech ste spáchali, a ak ste
nespáchali žiadny hriech tak to musí byť generačná kliatba..., ako dlho to máte, ako sa to volá, aké
duchovné mocnosti sú nad tým... Nič z tohoto Ježiš
nerobil. Čím viac informácií potrebujete, v tým menšej moci chodíte. Ľudia povedia: ale aj Ježiš sa
pýtal démona na jeho meno. Urobil to len jediný krát. A nemôžete urobiť doktrínu z jedného prípadu.
Pamätám si, keď som ešte niečomu z tých
vecí nerozumel. Pýtal som sa ľudí, aby mi vysvetlili prečo sa Ježiš spýtal otca toho posadnutého
chlapca aby mu povedal ako dlho ho už démoni trápia. Odpovedali mi, že JK to potreboval, aby mohol
toho chlapca oslobodiť. Tak som sa ich spýtal:
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a prečo to potom Ježiš nerobil vždy? Pretože ak by platilo takéto zdôvodnenie, tak vlastne
hovoríme: ak nejaký človek bol chorý alebo mal démona v jeden deň, tak by stačilo povedať "choď
preč" a odišlo by to. Ale ak by človek bol chorý celé roky,
alebo by mal démona celé roky, tak potom by Ježiš musel s tým zápasiť. Lebo už to tam bolo tak dlho.
Tak potom by sa JK musel viacej namáhať. Ale On to nikdy nerobil s nijakou väčšou námahou. Takže
prečo sa to pýtal. Musíte si pamätať,
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že JK bol dokonalým zjednotením človeka a Boha. Vieme, že bol Boží Syn. Ale On o sebe
hovoril aj ako o synovi človeka, čo odkazuje na Jeho ľudskosť. Niekedy bol unavený, inokedy
vyhladol. Cítil ľútosť a súcit s ľuďmi. Raz som v Sev.Karolíne
vyučoval podobný kurz ako tu. A niektorí ľudia ma požiadali, aby som sa išiel modliť za jedno dieťa.
Rodičia neboli kresťania, nechodili do cirkvi, a keď sa ich opýtali či môžem prísť a pomodliť sa za to
dieťa, tak povedali: dobre, nech príde. Nemasme veľa času, lebo to bolo cez jednu z prestávok. Nechcel som sa vypytovať rodičov na všetky detaily
tejto situácie. Keď som vošiel do domu, bolo tam 4-ročné malé dievčatko a ležalo na gauči. Bola veľmi
bledá, mala až takú sivú farbu. Keď
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som vošiel, tak sa na mňa pozrela, ale nedokázala zdvihnúť hlavu, pretože bola tak
zoslabnutá. Mala leukémiu. Týždenne jej museli dávať 3 transfúzie. 4-ročné dieťa! Transfúzie sú
bolestivé. Pozrel som na dieťa, pozrel som na mamu a spontánne
zo mňa vyhŕklo: ako dlho je už v takomto stave? Povedali mi: už sa takto narodila. Odišiel som od
mamy a človek, s ktorým som prišiel, sa s ňou začal rozprávať. Zámerne, aby zaujal jej pozornosť a
aby sa nevenovala mne. Prišiel som k tomu
dieťaťu, posadil som sa pri ňom, položil som ruku na jej hlavu a povedal: toto nie je správne. V mene
Ježiš, leukémia, opusti toto dieťa, teraz! Bol som vo vnútri tak nahnevaný. Ak by bola omnoho staršia,
asi by som ju aj udrel. Ale bola malá, tak
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som bol veľmi jemný. Postavil som sa, išiel som do kuchyne, kde bola matka s tým druhým
človekom a povedal som: poďme. Odišli sme, vrátil som sa do cirkvi, začal som vyučovať. A povedal
som: čo ste robili dnes počas prestávky? Poviem
vám čo som robil ja. Bol som sa pozrieť ako Boh uzdravuje dieťa z rakoviny. Bola to zvláštna vec,
lebo som nevidel nijakú zmenu, ale keď som to hovoril ľuďom, ktorí tam sedeli, tak bolo to ako keby
som počul, čo si tí ľudia myslia. Povedal som

[12][0:27]

im: viem čo si myslíte. Myslíte si: čo si vlastne videl? Povedal som: takýto druh ľudí ste.
Musíte vidieť niečo predtým než tomu uveríte. Ja verím niečomu a kvôli tomu to uvidím. Až kým aj vy
nezačnete jednať takto, tak na ničom inom nezáleží.
Kým som v tú noc skončil, tak som sa modlil za ľudí, pastorova žena mala nejaké problémy so zubami
a Boh naplnil jej zuby zlatom. Nežiadal som Ho o to, ani som dokonca nechcel aby to urobil. Len som
chcel aby tie zuby napravil. Ale On vedel, že ona sa príliš nestarala o tie svoje prvé zuby, tak jej dal také, o ktoré sa už nebude musieť viac
starať. A bola uzdravená! Aj iní ľudia boli uzdravení z množstva vecí. Potom som išiel do domu, kde
som bol ubytovaný. A asi o 6:30 nasledujúce
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ráno zazvonil telefón. A ľudia, ktorí bývali v tom dome, bežali hore, aby ma zavolali k
telefónu. Kričali: brat Curry, brat Curry, poď k telefónu! Stalo sa niečo zlé, lebo na druhej strane
nejaká žena kričí. Rýchlo som sa obhliekol a išiel k telefónu.
Povedal som: dobrý deň. Po telefóne na mňa kričala nejaká žena. Povedal som: v mene Ježiš, utíš sa.
Čo sa deje? Žena sa chvíľu nadýchla, spýtala sa: je to pán Curry Blake? -Áno. -Som matka toho
dievčatka, za ktoré ste sa včera modlili. -A
ktorého?, lebo včera som sa modlil za mnoho detí. -Aha, už si pamätám. Čo sa deje? -Keď ste včera
odišli, tak som sa obliekala, aby som zobrala svoju dcéru do nemocnice na transfúziu. Keď sme prišli
tam, tak mi povedali, že už žiadnu nepo[12][0:29]

trebuje. Bolo to prvý-krát za 3 roky, kedy nepotrebovala ďalšiu transfúziu. Lekári nevedeli čo
si o tom majú myslieť a ani ja som nevedela, čo si mám o tom myslieť. Keď sme sa vrátili, išli sme do
postele. Keď som sa ráno zobudila a išla som do
izby mojej déry, tak tam sedela. V náručí držala bábiku, pozerala na mňa a povedala: mama, som
hladná. Nikdy dovtedy nebola hladná. Žena pokračovala, tak som jej uvarila trochu jedla, zjedla to a
povedala: stále som hladná. Tak som jej uvarila
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trochu viac. Aj toto zjedla. Stále som hladná. Curry, moja dcéra dnes zjedla na raňajky viac
než ja! -To preto, že je uzdravená. O chvíľu bude chcieť behať a bude sa chcieť hrať. Ale nedovoľte jej
to robiť príliš, lebo jej krv potrebuje znova vybudovať
jej telo. Nechajte ju, nech si trošku pobehá, ale dajte pozor nech to nepreženie. Toto sa volá zotavenie
po tom, čo veriaci kladú ruky. Toto malé dievča bolo uzdravené, matka začala chodiť do cirkvi a sú
teraz kresťania. Dievča žije a je zdravé. Toto
bol jediný raz čo si dokážem spomenúť čo som sa spýtal ako dlho je v takomto stave. Nedostal som
odpoveď s menom toho démona. Ale keď som počul ako dlho je v takom stave, tak to spôsobilo, že
som sa nahneval. Nerobil som nič inak, len
[12][0:31]

som bol nahnevaný. A odmietol som dovoliť tej chorobe, aby v tom dievčatku zostala ďalej.
Niečo vám teraz vysvetlím. Ježiš je ten istý včera, dnes a zajtra, navždy. To viete. To nie je nijaké
veľké zjavenie. Zjavenie je to, že vy musíte byť rovnakí.
Včera, dnes, aj zajtra, navždy. Keď k vám niekto príde a povie: včera som si vykĺbil prst, a vy sa
modlíte, a je to uzdravené, a potom poviete: sláva Bohu. A potom príde iný človek a povie: včera ste sa
za mňa modlili a mal som rakovinu v poslednom

štádiu. Dnes ráno som išiel k lekárovi a ten povedal, že nemám žiadnu rakovinu. Mysleli by ste si, a
pravdepodobne to aj urobíte, že budete veľmi nadšení: slááááva Bohu!!! Počuli ste to?! Aj vy ste to
počuli?! Rakovina! Posledné štádium rakoviny!!
[12][0:32]

V mene Ježiš!! Sláááva Bohu!!! Ale keď sa jednalo o vykĺbený prst, bolo to iné. Takže nie ste
takí istí. Nie ste takí istí. Vy ste neuzdravili vykĺbený prst, ani ste neuzdravili rakovinu. Bolo to
urobené Božou mocou. Božia moc tam bola prítomná.
Musíte s tým jednať rovnako a postaviť sa k tomu rovnako. Bol som niekde inde, 2-3 dni som tam už
kázal, a bola tam žena na invalidnom vozíku. Mala 4.štádium roztrúsenej sklerózy. A povedali jej, že
zomrie. Mala 21-22 rokov. Sedela na vozíčku
[12][0:33]

priamo predo mnou, asi 3 metre. Chodil som hore-dole. Vždy keď som prišiel k nej, tak
hovorila: cítite to? A pritom ja som chodil hore-dole pred ňou. Necítil som nič. Ale vždy keď som išiel
popri nej, tak začal hovoriť. Ja som kázal! Je to drzé keď
ma prerušujete počas kázania. Nechcel som, aby ma neustále prerušovala. Tak som sa radšej postavil
tak, aby som nebol pri nej. Aby bola už ticho... A konečne, keď som skončil, tak som povedal: dobre,
teraz sa postavte do radu na uzdravenie.
[12][0:34]

Bolo to dávno, pred mnohými rokmi. Vtedy som ešte nevedel veci, ktoré viem teraz. Bol som
stále trošku náboženský. Takže keď som k nej prišiel, tak som jej začal slúžiť, teda ešte som nezačal,
ale už som sa na to chystal. Ale keď som prišiel
k nej, tak povedala: čo mám robiť teraz? Mám sa jednoducho postaviť? -Počkajte, najskôr na vás
musím položiť ruky, aby to bolo právoplatné. Nie je to úžasné, že Boh si nás používa aj vtedy keď sme
takí hlúpi?! Tak som na ňu položil ruky a povedal som: buď uzdravená! -Teraz sa mám postaviť? -Áno, teraz je to už v poriadku. Ustúpil som
dozadu, ona trošku zápasila a potom sa postavila. Prvýkrát po 8-9 rokoch sa postavila sama bez
pomoci. Tak som odtisol invalidný vozík a povedal
[12][0:35]

som: poďte za mnou. Bola veľmi slabá. Prišla za mnou celá roztrasená. Začal som prikazovať
jej telu, aby bolo silné, aby fungovalo ako má. Musel som sa však modliť ešte za 200 ďalších ľudí, čo
tam boli. Nemohol som celú noc stráviť len s ňou.
Tak som zobral vozík, dal som ho pred ňu, položil som jej ruky na ten vozík a povedal som jej: choďte
dokola a tlačte ten vozík, až kým vaše nohy nebudú opäť silné. A tak začala chodiť dokola. Chodila
hore-dole. Ľudia boli v šoku, všetci ju poznali, vedeli že nemôže chodiť, a predsa, chodila rovno pred nimi. Zo začiatku bola slabá, triasli sa jej
nohy, a ľudia ju povzbudzovali: choď! Choď! Choď! Ona sa usmievala a postupne silnela, začala tlačiť
ten vozík. Začal som sa modliť za iných ľu[12][0:36]

dí, ale všetci sa vôbec nedívali tam, kde som sa modlil, ale sa pozerali na to dievča. A po tom,
čo prešla 3.alebo4.kolečko, začala kričať, odhodila od seba ten vozík a začala behať mávajúc rukami a
oslavovala Ježiša. Potom odišla a v rade stál
ďalší človek. Úplne vzpriamene. Pomyslel som si že asi bol v armáde. Mal som mikrofón do ruky.
Prišiel som k nemu a spýtal sa, čo môžem pre vás urobiť? -Mám problém s chrbtom, nemôžem ho
ohnúť. -V mene Ježiš, chrbát, buť uzdravený,

[12][0:37]

funguj správne, v mene Ježiš! Urobte to, čo ste predtým nemohli urobiť. Muž tam vystreto
stál a pohol sa pár cm doľava-doprava-dopredu-dozadu. Hľadel som na neho, chcel som aby sa
poriadne hýbal, a on sa ledva pohol pár cm. Rozmýšľal som:
neprijal to! Vôbec to nedostane ak sa nezačne poriadne hýbať! Takto som rozmýšľal. Ale nie to, čomu
som veril. Veril som v to, buď uzdravený. Troška sa hýbal. -Ako s máte? -Je to lepšie. -Je to lepšie ale
nie uzdravené? -Áno, lepšie, ale nie uz[12][0:38]

dravené. -Dobre, v mene Ježiš, buď uzdravený! Chrbát, funguj! -Ako je to teraz? -Lepšie. Lepšie lepšie? -Áno, lepšie lepšie. Nemohol som byť pri ňom celú noc, musel som sa modliť za
ďalších ľudí.. -Stojte tu, nech pôsobí vo vás Božia moc, a o
chvíľu sa vrátim a skontrolujeme to. Pokračoval som v modlení sa za ľudí a o pár minút som prišiel
späť. Ako je to teraz? Teraz sa pohol trocha viac. Povedal: dobre, lepšie. Hovorím mu: pokračujte v
tom, neprestávajte. Na knoci zhromaždenia sa
hýbal asi 20cm. A išiel domov. Toto sa udialo v sobotu, ostal som tam do stredy. On išiel v pondelok k
lekárovi. Utorok večer ešte pred zhromaždením prišiel do zboru. Ľudia ešte nezačali prichádzať. Vošiel
dnu a bol celý nadšený. Brat Curry,
[12][0:39]

potrebujem s vami hovoriť. -Dobre, poďme do pastorovej kancelárii. Trocha som si ho
pamätal ale nie presne, nevedel som si spomenúť za čo som sa pri ňom vlastne modlil. -Môžem sa
dotknúť palcov na nohách. -Sláva Bohu. (nebol som moc nadšený) -Vy nechápete? Môžem sa dotknúť palcov na nohách! Môj chrbát je uzdravený! -Sláva Bohu.
Uzdravovacia služba. Vždy máme nejaké chrbáty uzdravené. (nevidel som nijaký dôvod pre nadšenie)
Sláva Bohu. -Vám to ešte nedošlo. Počkajte
chvíľku. (Odišiel späť do svojho auta a priniesol so sebou veľkú obálku, bol u lekára a urobili mu tam
RTG. Ukázal mi aj starý snímok a ten mi ukázal) Vidíte toto? -Áno, čo je to? -To je oceľová tyč!
Vložili mi to do chrbta, aby ma udržali vzpriame[12][0:40]

ného. A teraz sa môžem dotknúť palcov na nohách. -Ale veď tam máte oceľovú tyč! -Hej, ale
s tou oceľovou tyčou by som sa vlastne nemal vôbec ani pohnúť! -Takže vy máte oceľovú tyč vo
svojom chrbte? -Áno. -A vy si dokážete chytiť palce na
nohách? -Veď to sa vám snažím vysvetliť. -Dotknite sa svojich palcov. (dotkol sa) Vy mi tvrdíte, že
máte oceľovú tyč v chrbte a pritom sa môžete zohnúť a dotknúť palcov? -Áno. -Vy mi tu vlastne
tvrdíte, že buď Boh tú oceľovú tyč odstránil, alebo
[12][0:41]

ju zmenil na gumu. -Áno. -To je zázrak! -Veď to sa vám už celý čas snažím vysvetliť! -Sláva
Bohu! Dotknite sa palcov! (a on sa zohýňal a zohýňal, a pre mňa bolo ťažké ostať rovnaký) -Sláva
Bohu. Uzdravovacia služba. Chrbáty sú uzdravované
vždy. (ale vo vnútri som vyskakoval ako blázon) Nežiadal som Boha, aby odstránil tú oceľovú tyč. Ak
by som len tušil, že ten človek má oceľovú tyč v chrbte, možno by ani nebol uzdravený. Neviem či by
som na toto mal dostatočne veľkú vieru.
[12][0:42]

Niekedy vypytovaním dostanete tak veľa informácií, že vás to vlastne vykoľají z viery.
Niekedy stačí vedieť len to, že tí ľudia potrebujú pomoc. A pomodliť sa za uzdravenie. Nech Boh robí
to, čo robieva. Nesnažte sa získať tak veľa informácií. Je

výborné, že nehovoríte mojou rečou, ani ja vaším jazykom. Pretože mi tým pádom nemôžete dať veľa
informácií. A tak musím prosto dôverovať Bohu, že vám dá to, čo potrebujete. Lekári majú špecifické
liečebné postupy a lieky pre špecifické
choroby. Ja nie som lekár. Ja mám 1 liek pre všetko. A to je Meno Ježiš. Aj vy máte toto Meno. Musíte
len toto Meno uviesť do činnosti. Pamätáte si ako som hovoril o tej hluchej žene a o mužovi, ktorý bol
s ňou, a bol uzdravený? Pamätáte si
[12][0:43]

ten príbeh? Bolo to to isté zhromaždenie kde bola tá tehotná žena s 2 bábätkami vnútri. Na
tom istom zhromaždení prišla jedna žena, aby sme sa za ňu modlili a mala tiež problém s chrbticou. A
práve som porozprával ten príbeh o mužovi s tou
oceľovou tyčou. A povedal som ľuďom: som veľmi šťastný, že som nevedel o tej oceľovej tyči. Tak sa
vás nebudem príliš veľa vypytovať ohľadom vašich chorôb. A keď prišla tá žena, tak som sa opýtal: čo
môžem urobiť pre vás? -Mám problém s
chrbtom. (myslel som si, že má také obyčajné problémy s chrbtom) -Dobre, pomodlime sa. (dal som jej
ruku na chrbát) V mene Ježiš, chrbát, buď uzdravený. (veľmi jednoduché.. a potom som sa išiel modliť
za iných ľudí) Žena v noci prišla domov
[12][0:44]

a keď sa nasledujúci deň zobudila, tak cítila, že niečo ju tlačí do chrbta. Vstala z postele a v jej
posteli bolo 1,5kg chirurgickej ocele. Boli to šrouby alebo svorky. Lekári jej ich vložili do chrbtice
počas operácie. Ale keď vstala, tak ten materiál ležal
v posteli. Zhrnula ich dokopy, vložila ich do vrecka, priniesla do zboru a zobral som stojan na noty,
sklopil som ho na plocho, a položili sme naň kusy toho kovu. Mám z toho fotky. Boh jej vytiahol ten
kov z chrbtice bez operácie. Bez akejkoľvek
bolesti. Keď spala. Mám z toho fotku. Ja som nežiadal Boha, aby vytiahol ten kov z chrbta. Ale naučil
som sa, že sa nemám vypytovať na detaily. Nepotrebujem detaily. Ja nie som Ten, ktorý to robí. Ten,
ktorý to robí, Ten už pozná všetky detaily.
[12][0:45]

Ja som len zdravotná sestra, ktorá stojí vedľa veľkého lekára. Namiesto toho, aby som ja
podával Jemu, čo potrebuje On, On podáva mne to, čo potrebujete vy. A o tom je to všetko.
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[13][0:01]

Ideme sa modliť za šatky a časti odevov, ktoré ste priniesli. Nezabudnite, že teraz vôbec nejde
o formu, akou sa budeme modliť. Spôsob akým sa modlíte je prosto taký, že poviete čo chcete, aby sa
stalo. Tak napr. démonovi povieme: démon choď!, telo - buď uzdravené!, choroba - odíď! Je to takto prosté. Keď kladiete ruky na tie šatky, musíte
vedieť, že to, čo je vo vás vyjde z vás a dostane sa to na tie šatky. Takže sa rozhodnete, že to necháte
vytekať. A to budeme robiť teraz.
[13][0:02]

Začneme z jednej strany. Keď si prídete vziať veci späť, tak si vezmite len to, čo ste priniesli
vy. Boh nepožehnáva zlodejstvo. Otec, v mene Ježiš, teraz uvoľňujeme život, v mene Ježiš,
uvoľňujeme Ducha Božieho a všade kam tieto šatky pôjdu,

tak tam pôjde aj Tvoj Duch, bude tam život, uzdravenie a sloboda, v mene Ježiš. Oslobodenie, spasenie
a sloboda. Život, v mene Ježiš, aby uzdravoval, oslobodzoval. V mene Ježiš. Nech sa tak stane. Život a
zdravie. Ak tam budú démoni, odídu.
[13][0:03]

V mene Ježiš. Všetko musí skloniť svoje kolená. V mene Ježiš. Nech sa tak stane. V mene
Ježiš. Priamo teraz. Úplna sloboda. V mene Ježiš. Nech sa tak stane. Otec, ďakujeme Ti. V mene Ježiš.
Práve teraz. Prikazujem chorobám a nemociam,
všetkým bolestiam, duchom trápenia a súženia, v mene Ježiš, choďte preč! V mene Ježiš, ľudia buďte
uzdravení, teraz! Prikazujem každému telu, buď kompletne uzdravené. Každá choroba a nemoc,
skloníš svoje kolená, v mene Ježiš. Bude to tak.
[13][0:04]

Lebo BS je pravda. V mene Ježiš! Veríte tomu? Tak povedzte, amen! Nech sa tak stane! Bohu
patrí sláva! Nech nie sú Ukrajina, Rusko a zvyšok Európy už nikdy rovnaké! Kvôli vám! Takže ako
veľa informácií Ježiš potreboval? Nepotreboval žiadne.
Žena s krvotokom bola uzdravená a JK ani nevedel kto sa ho dotkol. Nepotrebujete poznať všetky
informácie. Nemusíte sa dokonca ani modliť. Stačí keď položíte ruky a tí ľudia sa zotavia. Stačí keď
budete len hovoriť. A stane sa to. Keď raz po[13][0:05]

chopíte kto býva vo vás, tak sa môžete pozrieť a uvoľniť Ducha Svätého cez pohľad. DS z vás
vyžaruje. A čím ste silnejší v duchu, to znamená čím menej z vás zostalo, tým na väčšiu vzdialenosť z
vás vyžaruje Duch Svätý. Keď sa ľudia dostanú
do vašej blízkosti, tak budú uzdravení. Môžu byť vo vašej blízkosti a prijať to, čo potrebujú od Boha.
Musíte porozumieť tomu, aký veľký je Boh. Jeho jediné obmedzenie je to, ako veľmi ho my
obmedzíme. 3tis. ľudí bolo spasených za 1 deň. Na
[13][0:06]

Letnice. A to bol len začiatok. Za 1 deň môže byť spasených 10tis., 50tis., 100tis. Toto sme už
videli na evanjelizáciách po celom svete. T.L.Osborne stál na pódiách celého sveta. Raz tak stál a
pozeral sa na ľudí a povedal: Bože, ako je možné
zasiahnuť tak veľa ľudí? -Môžem zasiahnuť naraz piatich? -Samozrejme, veď Ty si Boh! -A môžem
uzdraviť naraz aj 500? -Určite, Ty si Boh! -Môžem naraz uzdraviť 5tis.? -Samozrejme, veď si Boh! Tak prečo by som ich nemohol uzdraviť všetkých? -Bože, Ty môžeš! -Môžem, ak veríš, že môžem! Lebo ja pôsobím cez teba... T.L.Osborne potom
spomínal, že v ten deň Boh narástol v jeho očiach. Máte toho istého Ducha Božieho ako má
T.L.Osborne, ako mám ja. Čo môžem robiť ja,
[13][0:07]

to môžete robiť aj vy. Lebo hocičo nadprirodzené mojimi rukami pôsobí Duch Boží. Veľa
krát sme videli, ako Ježiš uzdravil všetkých. Ale my zvykneme povedať: ó, to bol Ježiš! Lenže, čo
my?! Biblia hovorí v Sk5:15..aj na ulice vynášali chorých
a ukladali ich na lôžka a nosidlá, aby keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z
nich.. Takže oni vedeli, že ak sa dostanú tak blízko k Petrovi, aby boli na vzdialenosť jeho tieňa, tak
budú uzdravení, pretože na takú diaľku vyžaroval Duch Boží z Petra. V.16..aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich
nemocných a trápených nečistými duchmi, a všetci boli uzdravení.. toto boli apoštoli, to nebol Ježiš,
takže aj oni dokázali uzdravovať všetkých.

[13][0:08]

Teraz sa vás pokúsim dostať na vyššiu úroveň. Novú úroveň porozumenia, novú úroveň moci.
Veľakrát ľudia v cirkvi pozerajú na uzdravenie takto: ak na niekoho položím ruky tak je to ako keby
som im poukazoval na Boha. Ako keby som ukázal na
Boha a povedal: Bože, a potom ukázal rukou dole, a povedal: uzdrav ich! To nie je to, čo máme robiť.
Boh povedal, že vyleje svojho Ducha na všetko telo. Boh povedal, že vyleje ZO svojho Ducha.
Povedal Z VÁŠHO brucha, Z VÁŠHO vnútra, budú
[13][0:09]

tiecť prúdy živej vody. Nepovedal kvapky. Ani potôčiky. Ani riečka, jeden prúd. Ale RIEKY,
PRÚDY živej vody. A Biblia hovorí, že toto povedal o Duchu Svätom. DS bol vyliaty na deň Letníc.
Ale z kresťanov. DS nepadá tak, že zhora na niekoho
padne. Ale vylieva sa z nášho vnútra. Sú skupiny ľudí. Keď čítate Evanjeliá a príbehy o uzdraveniach,
tak zvyčajne sa stotožníte s niektorými ľuďmi, o ktorých tam čítate. Zvyčajne je tam Ježiš, učeníci,
nejaký chorý človek, a kdesi sa tam mocú
[13][0:10]

aj farizeji. Keď čítate o uzdravení, ak ste chorí, tak zvyčajne sa stotožníte s tým chorým
človekom. Snažíte sa predstaviť si, že ste na mieste tohoto človeka. Ale teraz vám asi poviem
najdôležitejšiu vec, akú kedy môžete pochopiť. Obdobie, v tkorom žil Ježiš, nie je to isté obdobie, v ktorom vy žijete teraz. Ježiš žil pod Starou Zmluvou. On
priniesol Novú Zmluvu. Keď si to prečítate v Evanjeliách, tak Ježiš pri Poslednej Večeri povedal: toto
je nová zmluva v mojej krvi. Práve vtedy ustanovoval
Novú Zmluvu. Vtedy, v tom čase. NZ dovtedy ešte nepôsobila, neexistovala. JK pôsobil ako SZ
prorok, pomazaný Božím Duchom. Takto aj jednal. Vždy keď sa spomína Posledná Večera, tak je to
zapísané vždy 2 kapitoly pred koncom každého
[13][0:11]

Evanjelia. JK tam povedal: toto je NZ. A práve v tom čase ju ustanovil, aby potom už platila
ďalej. Dovtedy nik nebol znovuzrodený. Všetci ľudia dovtedy boli pod Starou Zmluvou a nik z nich
nebol spasený. Nikto nemohol byť spasený do Ježišovho
vzkriesenia. To znamená, že 12ti apoštoli slúžili uzdravením a pritom neboli znovuzrodení. Robili to
cez Ducha Božieho, ktorý pôsobil v Ježišovi a robili to tak, že spolupracovali s Ním. On im dal moc a
autoritu, pokým bol s nimi. Ale aj tak sa po[13][0:12]

tom ešte museli znovuzrodiť, ešte stále bolo potrebné, aby prijali Ducha, čo sa stalo v Sk2.
Takže keď pozeráte na príbehy v Evanjeliách a pokúšate sa stotožniť s nejakou osobou z tých
príbehov, tak vy sa nemôžete stotožniť s chorým človekom.
Dokonca aj keď ste chorí. Lebo vy nie ste takí istí ako boli oni. Oni neboli znovuzrodení. A vy ste.
Možno ste už duchovne postúpili dopredu a tak si myslíte, že by ste sa mohli stotožniť s učeníkmi, ale
vy sa nemôžete stotožniť ani s nimi, lebo oni
nemali to, čo máte vy teraz. A to do okamihu kým JK nevstal z mŕtvych, a do dňa Letníc. Takže vy sa
nemôžete stotožniť ani s nimi. Určite sa nechcete stotožniť ani s farizejmi. Ale toto tu ani nebudeme
rozoberať, lebo tí skutočne nie sú takí ako
[13][0:13]

vy. Jediný človek v Evanjeliách, ktorý mal vtedy to, čo máte vy teraz, je Ježiš. On je jediným
človekom, v ktorom prebýval Duch Svätý, je Ježiš. A to je dôvod prečo jedine Ježiš je našim vzorom.
To je dôvod prečo sa nemôžete modliť ako učeníci,

prečo nemôžete hovoriť, Pane, zväčši našu vieru. Nemôžete robiť to, čo robili oni. Oni ešte potrebovali
to, čo vy už dávno máte. Teraz by som vám chcel trošku pomôcť uvedomiť si, kým v skutočnosti ste.
Ježiš povedal: zo všetkých prorokov naro[13][0:14]

dených zo ženy nebol nik väčší od Jána Krstiteľa. Keď som toto čítal, tak som mal problém
tomu uveriť. Ján Krstiteľ? Ako on môže byť najväčším z prorokov? Nikoho neuzdravil, žiadne
zázraky.. pozrite na Mojžiša, rozdelil Červené more, toto bol
prorok! Pozrite na Eliáša, ktorý z neba zvolal oheň, Elizeus ktorý urobil 2x toľko zázrakov ako Eliáš.
Rozmýšľal som ako môže byť Ján väčší prorok ako všetci títo. Pamätáte si čo robím keď mám nejakú
otázku, na ktorú nepoznám odpoveď?
Zastanem a opýtam sa Boha. A čakám na odpoveď. Neviem, či ste si to všimli, ale vždy keď Bohu
položíte otázku, odpovie ďalšou otázkou. Mne sa zdá, že to robí vždy. Takže keď sa Boha niečo
opýtate a On odpovie protiotázkou, tak tu je tajom[13][0:15]

stvo. On už pozná odpoveď, takže otázka je určená pre vás, aby ste na to prišli. A tak mi On
položil otázku: kto je to prorok? Povedal som, to je ľahké, je to niekto, kto hovorí namiesto Boha. Takže najväčší prorok nemá nič spoločné s nejakými
zázrakmi, však? Bude sa to skôr týkať toho, že má najväčšie posolstvo. -Áno, to sedí. -Čo bolo
najväčšie posolstvo všetkých prorokov pred Jánom Krstiteľom? Ježiš povedal, že všetci proroci
svedčili o Ňom, takže všetci proroci hovorili, že On prichádza. Každý prorok hovoril: On prichádza. Takže Ján musel mať nejaké väčšie posolstvo. Čo kázal
Ján? Ján nekázal: On prichádza. Ján kázal: On je už tu. Ján mal väčšie posolstvo. Ján povedal: hľa,
Baránok Boží, On je už tu. -Dobre, Pane,
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to je výborné. Ján bol najväčším prorokom, lebo mal najväčšie posolstvo... a tak som
pokračoval v čítaní Písma. Ježiš povedal: zo všetkých prorokov narodených zo ženy nebol žiadny väčší
ako Ján Krstiteľ. A potom pokračoval a povedal viac: avšak,
ten, kto sa narodil z Boha, ten ktorý je najmenší v BK, je väčší ako Ján Krstiteľ. A z tohto som bol už
úplne mimo. Pretože ja som v BK, a možno som najmenší v BK. Ale JK povedal, že keby som aj bol
najmenší, tak by som stále bol väčší než
[13][0:17]

Ján Krstiteľ. A tak som išiel späť k Ježišovi. Ježiš, vysvetli mi to! -Ojojoj, musím ti všetko
vysvetľovať? Ten, kto je v BK, tak aj najmenší v BK je väčší ako Ján, lebo Ján mal najväčšie posolstvo
zo všetkých prorokov, všetci proroci hovorili Mesiáš
prichádza. Ján povedal: On je už tu! Ale potom Ján pozoroval Ježiša, ako odišiel. A povedal: tam ide
Baránok Boží. Ale ten, kto je najmenší v BK nikdy nemusí povedať: tam ide Baránok Boží, lebo
Baránok Boží nikdy neodchádza. Lebo On sám
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povedal: nikdy ťa nezanechám ani neopustím. Máme väčšie posolstvo ako Ján Krstiteľ. On
nás nikdy neopustí ani nás nezanechá. Ján Ho videl odchádzať, ale čo sa týka vás, tak JK vždy býva vo
vás. Ten, kto je najmenší v BK, je väčší ako Ján,
je väčší ako všetci proroci. Oni túžili, dychtili po tom, aby videli váš deň. Abrahám túžil vidieť dni
Ježiša. Ale teraz chcú vidieť vaše dni. Duch Boží zostupoval na SZ prorokov, ale On už neprichádza na
vás, on vošiel do vás. Láme mi to srdce, ale

láme to srdce aj Bohu, keď kresťania volajú na Boha, aby ich navštívil, aby na nich zostúpil. Boh
neprichádza navštevovať kresťanov. Boh sa presťahoval dovnútra každého kresťana. On neprichádza a
neodchádza. Boh netúži po navštevovaní.
[13][0:19]

On túži mať príbytok. My sme Božím príbytkom prostredníctvom Ducha. Boh prebýva vo
vás. Vaše modlitby nepotrebujú vypočuté v nebi. Stačí keď ich zašepkáte. To je to, kým ste. Nie ste
nejaký úbohý červík v prachu. Vy ste novým stvorením,
stvorení na obraz a podobu Božiu. Predurčení k tomu, aby ste sa premenili na obraz Krista. Aby ste vo
všetkom mohli v Neho rásť. V prirodzenosti, v charaktere, v moci. Ak by ste prestali pozerať do
zrkadla, aby ste už nevideli len svoju ľudskosť,
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a namiesto toho sa začali dívať do zrkadla Slova, a uvideli, na podobu Koho ste boli
premenení. A ak by ste neboli zábudlivými poslucháčmi, zábudlivými na to, ako naozaj vyzeráte, ale
keby ste si vždy pamätali, Kto je vo vás, a nechali Ho prejavovať sa navonok.. Obhliekli ste si Krista, nosíte Ho ako šaty. Diabol keď sa pozrie na vás, tak on
nevie, že nie ste Ježiš, lebo teraz vo vnútri vyzeráš ako on, pretože váš život je skrytý v Kristovi. Mali
by ste byť tak dobre skrytí, aby vás diabol nebol vôbec schopný nájsť a položiť na vás nejakú chorobu. Ak zostanete skrytí v Kristovi, tak diabol
nebude schopný nájsť vás. Len nevychádzajte z Krista. Opýtate sa: ako môžem vyjsť z Krista? -Je to
ľahké. Ako keby že rozhrniete Ježiša, vystr[13][0:21]

číte hlavu a hovoríte. Moja služba, moje pomazanie, moje obdarovanie, pozrite kto som ja.
Keď robíte toto, tak diabol sa pozrie a povie: ááá, mám ho, tam to je. A vtedy sa snaží na vás dať
chorobu. Takže nevystrkujte hlavu, nesnažte sa byť niekým. Vy už niekým ste! Vy už viac nežijete, ale Kristus, ktorý žije vo vás. A vy ste skrytí v Ňom. Keď
vás ľudia tľapkajú po pleci a snažia sa vás presvedčiť, že ste niekto výnimočný, tak sa zasmejte a
preneste to na Ježiša. A povedzte, ja viem,
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že to patrilo Tebe. A prenesiete to na Neho. Pretože tu je to tajomstvo: Ak nemôžeš vziať
hanbu a odsúdenie za zlé veci, ktoré robíš, tak nemôžeš dostať ani pochvalu za to, keď niečo robíš
dobre. Ak prijmeš takúto pochvalu, tak potom by si mal
takisto zobrať hanbu a odsúdenie. Ak nežiješ už ty, tak nemôžeš prijať ani pochvalu, ani hanbu. Musíš
zomrieť kriticizmu a chvále. Musíš zomrieť obom. Keď apoštol Pavol vošiel do mesta, ľudia mu chceli
obetovať zvieratá, pretože si mysleli, že
je Bohom. Uvažujte nad tým, mysleli si, že je Bohom. To bolo ráno. A v noci, viete čo sa stalo, ocitol
sa vo väznici, dostali sa od Bohov k väzňom. A urobili to tí istí ľudia. Ľudia sa takto rýchlo dokážu
otočiť. A preto nedovoľ, aby tvoje šťastie a
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radosť závisela od názoru niekoho iného. Je len jeden názor dôležitý. A to je názor Toho,
ktorému slúžiš. To je pre teba jediný dôležitý názor. Musíš si uvedomiť, že v jeden okamih ťa budú
ľudia milovať a o chvíľku sa ťa budú snažiť (za)biť. Toto
urobili aj Ježišovi. Urobili mu to niekoľkokrát. Raz keď bol v synagoge boli užasnutí zo slov milosti,
ktoré vychádzali z Jeho úst. Ale potom ich urazilo keď im povedal, že to, že sú Izraelci, ich ešte nerobí
výnimočnými. A oni zhromaždili dav a viedli
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Ho na strmý útes, odkiaľ sa Ho snažili zhodiť. V jeden okamih Ho oslavovali, a hneď na to
Ho chceli zabiť tým, že Ho zhodia zo skaly. O 3 a pol roka neskôr vchádza do Jeruzalema a celý zástup
Ho oslavuje a spieva. Všetci kričia: Honanna! A o
pár dní neskôr, ten istý dav kričí: Ukrižuj Ho! Ľudia sa otočia veľmi rýchlo. Kráčaj s Bohom. Hovor
to, čo hovorí On. On sa nikdy nezmení. Ak sa ľudia zmenia, na tom nezáleží, ty kráčaj s Bohom. A
teraz 1Jn2:4 kto hovorí, poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva Jeho Slovo, v tom sa Božia
láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v Ňom. Kto hovorí, že zostáva v Ňom,
má žiť tak, ako žil On. Ak hovoríte, že
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ste v Kristovi, mali by ste dodržiavať Jeho Slovo, a chodiť tak, ako chodil On. To znamená,
presne tak, ako to robil On. V pokore, v moci, v charaktere, schopní urobiť všetko čo je potrebné
urobiť. Ak hovoríte že ste v Ňom, mali by ste kráčať po
Jeho cestách. A to znamená mať tie isté výsledky ako mal On. 1J3:2 - Milovaní, teraz sme Božími
deťmi, a ešte nevyšlo najavo čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo
Ho uvidíme takého, aký je. Nepíše sa tam, že
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keď sa zjaví, že sa zmeníme, aby sme boli takí, ako je On. Porozprávajme sa o tom, aký je.
Biblia hovorí, že keď sa On zjaví, smrteľnosť si oblečie nesmrteľnosť. Že porušiteľné si oblečie
neporušiteľnosť. Hovorí sa tam, že budeme zmenení v okamihu. Táto zmena sa bude týkať nášho zjavu, bude to zmena na nesmrteľnosť, a bude to neporušiteľné.
Nikde sa tam nehovorí, že budete zmenení vo svojej duši, a vlastne sa tam hovorí, že keď sa On zjaví,
budeme ako On. Nehovorí sa tam, že
budeme zmenení aby sme boli ako On. Ale že budeme ako On, keď sa zjaví. Inak povedané, dovtedy
kým sa sem dostane budeme ako On. Pretože 5 služobností bolo daných cirkvi na to, aby sme vyrástli
do Krista. Keby Jeho príchod znamenal,
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že sa zmeníme aby sme boli takí ako On vo vnútri, tak tých 5 služobností nás nemôže zmeniť
tak, aby sme vyrástli v Neho. Ale tých 5 služobností je na to, aby sme rástli teraz, aby sme vyzerali ako
On, aby sme konali ako On, aby keď sa tu On
objaví, všetko čo bolo treba zmeniť, bolo už len naše smrteľné porušiteľné telo, ktoré sa zmení na
neporušiteľné a nesmrteľné. Takže my musíme rásť teraz! Milovaní, teraz sme deťmi, synmi Božími.
Rim8 hovorí, že stvorenstvo túžobne vzdychá
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a čaká na zjavenie sa synov Božích. Celá zem je v súžení. Hlad, nepokoje, nákazy,
zemetrasenia, hurikány. Zem vzdychá. Všetko čaká kedy sa zjavia synovia Boží. Ako to vyzerá, keď sa
zjaví Syn Boží? Biblia hovorí, že sa zjavil, aby zničil skutky diablove. Tak ako peši prešiel cez more, keď premenil vodu na víno, toto robil ako Boží Syn. Keď
sa plavil na loďke po jazere, tak počas búrky spal. Keď ho učeníci zobudili a spýtali sa: nestaráš sa, že
hynieme? Vstal a povedal: kde je vaša
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viera? Pozrel sa na búrku a povedal: utíš sa, pokoj. A okamžite sa to stalo. On očakával od
nich, že to urobia. On to urobil vierou. Pozrel na nich a povedal: kde je vaša viera? Veď som vám
nepovedal: poďme doprostred jazera a tam zomrime. Po-

vedal som vám: poďme na druhú stranu. Táto búrka prišla na to, aby nám zabránila prejsť na druhú
stranu. Poznáte moju vôľu a máte moje slovo. Povedal som vám: prejdime na druhú stranu. Všetko čo
sa postavilo medzi to, čo som vám povedal
že máte urobiť a to, aby ste to urobili, nie je odo mňa. Povedzte tomu, aby to odišlo. Už im to predtým
ukázal. Takto by ste mali jednať aj vy. Povedal: uzdravujte chorých, vyháňajte démonov, vy budete
uzdravovať chorých, budete na nich klásť ru[13][0:30]

ky. Keď niekto príde za vami a povie: po tom čo si sa modlil sa to ešte zhoršilo, väčšina
kresťanov len zvesí hlavu a povie: asi to nebola Božia vôľa. NIe, to bola Božia vôľa, ale nebola to
tvoja vôľa, pretože si sa vzdal príliš skoro, keď sa dostalo niečo medzi teba a medzi to aby tí ľudia boli uzdravení. Niekto povedal: ich symptómy sa ešte zhoršili.
Mal by si sa na toho človeka pozrieť a povedať: ako sa len opovažujú tie symptómy zhoršiť?! Hovorte
k tej rakovine: ako sa opovažuješ?! Vieš s
kým más do činenia?! Máš do činenia so Synom živého Boha. Máš do činenia s Kristom. Ja som tu
namiesto Neho ako Jeho zástupca. A ty budeš počúvať slová, ktoré ja hovorím, pretože ja hovorím
Jeho Slovo. A ty poslúchneš. BS hovorí, že ja
[13][0:31]

budem vzdorovať tebe. Nehovorí, že ty budeš vzdorovať mne. A preto nemôžeš! Ale brat
Curry, čo keď použijem meno Ježiš a nebude to fungovať? No dobre ty sliepka, tak použi meno diabla,
uvidíme, či to bude fungovať lepšie. Vieš že nebude.
Rozumieš čo hovorím? Meno Ježiš vždy funguje. Nechoď za mnou s tým, že meno Ježiš Kristus
nefunguje. Pretože keď mi niečo také povieš, tak sa na teba pozriem a poviem tak zdvorilo ako sa len
dá. Si klamár, pretože BS hovorí, že na toto
meno, všetko čo má meno skloní svoje kolená. Môžem sa rozhodnúť veriť tebe alebo veriť Bohu. Ja si
zvolím Boha. Pretože On bude stáť na mojej strane aj keď sa ty otočíš proti mne. On bude stáť za
mnou a bude ma držať. Meno Ježiš nemôže
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zlyhať, byť neúspešné. Ak ste vy zažili neúspech, je to preto, že ste niekde skončili predčasne.
Toto meno neustále hovorilo: neprestávaj, choď vpred. Ale vy ste sa stali zbabelcom a cúvli ste. Vy
musíte stáť pevne. Vy zoberte Boha do boja a vy
Ho nechajte prejaviť sa cez vás. A keď sa zjavíte vy, možno sa diabol spočiatku začne smiať, ale ak
necháte Boha aby sa cez vás prejavil, tak pre diabla srandy skončili. Veľmi rýchlo sa prestane smiať.
Pretože je naozaj veľmi ťažké smiať sa
[13][0:33]

keď v strachu bežíš preč. A to je to ako diabol reaguje na meno Ježiš. On sa pokúša
presvedčiť vás, že to nefungovalo, že niečo nie je v poriadku. Funguje to, pôsobí to. Bude to pôsobiť.
Dovtedy kým vy sa nestiahnete. Potrebuješ tvrdohlavosť,
vytrvalosť, aby si zostal pevne stáť. 1Jn4:17 v tomto sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali
dôveru v deň súdu. Pretože aký je On, takí sme aj my teraz, v tomto svete. Aký je On, takí sme aj my.
Nie že takí budeme. Takí SME aj my.
Teraz! V tomto svete. On je víťazný. Tu, teraz, v tomto svete. Nie tam hore. Nepotrebuješ byť víťazný
v Nebi. Tam nebudú démoni, s ktorými by si musel bojovať. Tam nebude žiadna rakovina, ktorú by
bolo treba porážať. Tu je miesto kde musíš
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bojovať. Tu musíme vyhrávať. Tam hore už nebude žiadny boj. Všetky trofeje, ktoré môžeš
získať, získaš tu. Aby si potom keď tam prídeš, mal so sebou množstvo trofejí. Aby si ich položil k
Jeho nohám. A povieš: urobil som to z vďačnosti k Tebe. Pretože Ty si mi umožnil všetko toto dosiahnuť. Položíš svoje trofeje dole a On povie: dobre
urobené. A ty povieš, počkaj, tam vonku je toho ešte viac, ešte prichádza celý nákladiak! Máme stovky
tisícov. Ľudí na ktorých sme skladali ruky,
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ktorí boli uzdravení, každý z nich je trofejou, ktorú predložíme Jemu, a On túži po trofejách.
Neviem či ste čítali Bibliu, nemá rád stromy, ktoré neprinášajú ovocie. Chce aby sme prinášali ovocie,
aby sme boli produktívni. Aby sme mali ovocie, ktoré
zostáva. Keď čelíme boju, mali by sme sa tešiť a hovoriť, sláva Bohu. Boh vie, že ma vycvičil dosť
dobre, že mám Jeho Ducha, že dokážem preraziť. Lebo On ma nevovedie do niečoho, čo ma môže
poraziť. Ale ak ma vovedie do niečoho, On vie,
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že to dokážem poraziť. Takto o vás zmýšľa Boh. Zmýšľa o vás oveľa vyššie než vy sami o
sebe. Keď som bol mladý muž, moje prvé auto bol Chevrolet 1955. To auto znelo veľmi dobre. Bola to
klasika. Kúpil som ho za 500 dolárov. Bola to stará
haraburda... nebolo to vôbec dobré auto, mohol som na ňom ísť 30min. a potom som musel zaparkovať
lebo sa prehrievalo a musel som čakať 2 hodiny než ochladne. Takže som vždy po polhodine musel
zastaviť kdekoľvek som bol, a čakať tam
2 hodiny. Bola to fakt stará herka. Vždy som si myslel, raz to auto naozaj opravím. Ale nikdy som to
neurobil. A už ma nebavilo čakať 2 hodiny a potom ísť 30min. Tak som sa rozhodol ho zbaviť. A bol
som si istý, že skončí niekomu na roli.
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Predstavte si to staré auto. Naozaj kus šrotu. Ako je odstavené na roli, zarastené trávou a
burinou. Už ani nechce naštartovať. A majiteľ si povedal: čo urobím s tým autom, s tou haraburdou? Je
to taká šunka, že ho už nechcem. A potom si povie:
vytlačím ho kdesi na kraj cesty a dám naň ceduľu že je na predaj. Dám tam ceduľu 300usd. Ak niekto
zastane a ponúkne mi 100usd, tak to vezmem, len aby som sa ho zbavil. Je to tam odstavené celý
mesiac a jedného dňa ide okolo autom je[13][0:38]

den človek s priateľom. Vidí to auto a hovorí: hej, počkaj, zastaň. Otoč sa a poď naspäť. Wau,
videl si to auto? Také ako bolo moje prvé. Mám naň krásne spomienky, miloval som to staré auto, ale
dal som ho preč. Ale možno by som mohol kúpitť toto, viem ho opraviť. Nebude to príliš zložité. Trocha si vyhrniem rukávy a pôjde to. Bude to
chcieť trochu námahy, dám doň nový motor, nový interiér, nové stereo, nové gumy, nový lak. Kámo,
toto auto viem dať dokopy. A potom to bude niečo
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iné... A tak idú k tomu farmárovi a spýtajú sa: čo chcete za to auto? -Je to tam napísané:
300usd. -Dobre, beriem... vyberie 300usd, zaháknu to auto a začínajú ho ťahať preč. Farmár je šťastný.
Prepočítava 300usd a hovorí si: tak toto bol dobrý
kšeft - 300usd za takú kopu šrotu! Veď ja by som tomu človeku aj dal 300usd, len nech si ho odvezie.
Ale namiesto toho mám 300usd! To bol naozaj dobrý kšeft! A človek, ktorý si odtiahol to auto, hovorí
svojmu kamošovi: človeče, to bol dobrý
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kšeft. Dal by tom tomu farmárovi aj 1000usd. Urobil som naozaj dobrý kšeft. Zoberem to
auto, premaľujem ho, dám mu nový motor, gumy, interiér a bude ako nové. Človeče, to bude zábava.
O rok neskôr. Ten starý farmár sedí na terase pred domom a po ceste prichádza to auto. Prelakované, nový motor, znie dobre, z diaľky počuješ kvalitné
stereo. A ten chlapík spred roka sedí v tom aute. Usmieva sa a spieva si. Farmár hľadí na to auto a
vraví si: kedysi som mal takéto auto, ale bola
to kopa šrotu. Nedokáže ani rozpoznať, že to je to isté auto. Spýtam sa: bolo to auto hodné 300usd pre
farmára? Nie. On by zaň 300usd určite nedal. Preňho to bola haraburda. Bolo hodné 300usd pre kupca?
Samozrejme, inak by to nezaplatil.
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Takže hodnota niečoho je závislá od toho, kto sa na to díva. A hodnota niečoho je určená tým,
koľko chce niekto za to zaplatiť. Takže hodnota niečoho je založená na tom, koľko chce niekto za to
zaplatiť. Je to tak? Takže koľko chce niekto zaplatiť, to určuje, koľko je tá vec tomu človeku hodná. Možno že to nie je toľko hodné pre niekoho
iného, ale pre toho, kto je ochotný za to zaplatiť, to má takú hodnotu. Je to tak? Pozrime sa do Písma:
Lebo vy nepatríte sebe, boli ste draho kúpení.
[13][0:42]

A ja sa pýtam: váš brat, sestra, otec, matka vám mohli hovoriť, že nestojíte za nič. Možno vám
hovorili, že nestojíte ani za deravý groš, že nikdy nič v živote nedosiahnete, a pre nich možno za
mnoho nestojíš. Ale oni vás nekúpili! Boli ste draho
kúpení! Aká bola cena, ktorú Boh zaplatil za vás? Ježiš! Pre Boha je vaša hodnota o nič menšia než
Ježiš. Máte takúto hodnotu, pretože ste hodní toľko, koľko je ochotný za vás zaplatiť. Možno že pre
iného nemáte takú cenu, ale pre Boha máte
hodnotu Ježiša. Pretože keď vás Boh videl, keď ste boli zlomení, na dne, hŕbou odpadu, ale Boh sa
pozrel na vás a povedal si: hmm, vidím niečo iné, troška na tom popracujem, dám mu nové srdce,
myseľ, život, bude niekým iným. Ja vlastne uro[13][0:43]

bím to, aby vyzeral ako Ježiš. Ježiš bol prototypom, na ktorý Boh hľadel, keď modeloval vás.
Ježiš je predlohou, vzorom, ktorý Boh použil, aby vytvoril vás. Nikdy si o sebe nemyslite, že ste nanič
hŕba odpadu čo nestojí za nič a komu sa nič nikdy
nepodarí. Hľaďte na Ježiša a hovorte: Boh zaplatil Tebou za mňa, viem čo je vo mne, si to Ty, a Ty za
niečo stojíš! A ja budem žiť podľa Tvojho Slova, budem robiť to, čo si robil Ty, lebo Ty si vo mne.
Nie som už tým človekom, ktorým som býval.
[13][0:44]

Som novým stvorením, všetko môžem robiť prostredníctvom Krista. Som víťaz. Už som
víťazný. Keď sa objavím, tak démoni utekajú v strachu, lebo vedia, že ja nezastanem, ja sa nezohnem,
nestiahnem sa, pôjdem stále dopredu. Dovtedy kým
ma Boh nevezme odtiaľto zo zeme, pôjdem po tebe diable a ty ma nedostaneš, ale ja dostanem teba,
zastavím tvoje skutky, vynútim Ježišovo víťazstvo nad tebou. Diabol, keď hovorím k tebe, tak môžeš
povedať len 1 vec: áno, pane! A dosť!
Nepovieš nie! Nepovieš možno! Keď poviem choď, nepovieš nie! Povieš, áno Pane! Musíte sa stať
takýmto človekom. Počas služby apoštola Pavla tam žili aj exorcisti, vyháňači démonov, ktorí prišli za
jedným človekom, čo bol posadnutý démo-

[13][0:45]

nom. Povedali: prikazujeme ti aby si vyšiel von v mene Ježiša ktorého káže Pavol. -Ježiša
poznám, o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A títo démoni vyskočili z posadlého a skočili na ľudí, ktorí ich
vyháňali, strhli z nich šaty a naháňali ich holých po
ulici. Počúvajte pozorne: toto musíte robiť aj vy. Ježiš mal reputáciu v pekle, Pavol mal reputáciu v
pekle. Ale tí vyháňači ju nemali. Démoni poznali Pavla. Aj vy musíte získať reputáciu v pekle, aby vás
tam poznali, nielen tu v nebi. Vaša reputácia
[13][0:46]

v nebi je zaistená. Musíte získať reputáciau v pekle. Tam sa o vás musí začať hovoriť.
Nestane sa to za noc. Musíte sa ukázať, musíte sa dokázať a vykopnúť démonov preč. Musíte sa
ukázať a hnať choroby a nemoci preč. A keď to začnete
robiž, vaša reputácia v pekle začne narastať. Na začiatku to možno bude trocha ťažké, ale keď si už
získate reputáciu, tak to už bude ľahšie. Pretože keď sa objavíte a oni budú vedieť že ste tam, tak sa tí
démoni pokúsia utiecť skôr než sa k nim
[13][0:47]

dostanete, lebo vaša povesť vás bude predchádzať. Takže potrebujete reputáciu v pekle. Raz v
Keni, vtedy keď sa ma chytil ten starý slepý muž, o ktorom som vám už hovoril, sme išli do jedného
domu, navštíviť jednu pani. Bola predtým moslimka.
Konvertovala na kresťanstvo, pripojila sa k cirkvi a jej rodina ňou začala opovrhovať. Bili ju a robili
jej všetko možné zlo. Kvôli tomu konvertovala späť na islam. Keď to urobila, tak povedali, že zrazu sa
dostala do kómy. Nemohla hovoriť, nemohla sa
pohnúť, nemohla robiť nič. Išli sme ju navštíviť, aby sme sa za ňu modlili. Išli sme k jej domu a
zaklopali na predné dvere. Pastor povedal: počkaj tu a ja idem okolo. On to obchádzal a ja som stál pri
predných dverách. O pár minút malá žena otvo[13][0:48]

rila predné dvere a povedala mi: poďte dnu mladý muž, môžete čakať tu. Povedala to po
anglicky a dokonca s prízvukom akým hovorím ja - texaským. Rozumel som jej, tak som vošiel dnu.
Ako som vošiel, tak tá žena sa začala približovať k dverám. Chcela ma nechať v obývačke a ona sa chystala odísť. Ale ako prechádzala popri mne, neviem
ako som to vedel, ale vedel som určite, že to je žena, za ktorú sa máme modliť, ale veď ona mala byť v
kóme... Keď však išla popri mne, vôbec
som na týmto nerozmýšľal, poznáte ma, ja som mierny človek, pokojný, zvyčajne nehulákam a
nekričím. Niekedy som ostrý, agresívny, ale mám rád kľud a pokoj. Ale nad týmto som nerozmýšľal.
Chmatol som tú ženu, nepoznal som ju, chma[13][0:49]

tol som ju a strhol som ju naspäť do domu a hodil som ju na gauč. Urobil som to
bezmyšlienkovite. Bol tam malý konferenčný stolík, medzi ňou a mnou. Preskočil som ho. Preskočil
som cez ten stolík. Normálne toto nerobievam. A keď som
cezeň preskočil, tak som pristál na gauči. Priamo nad tou ženou. A chmatol som ju a začal hovoriť:
vyjdi z nej, v mene Ježiš, vyjdi z nej! Kričal som, hulákal, a ona sa mi snažila prešmyknúť pomedzi
nohy. Tak som ju chmatol a vytiahol som ju
[13][0:50]

späť, a znova som začal hulákať. Tá žena začala plakať a na maličkú chvíľu ma napadlo: čo
ak sa mýlim. Ale potom jej oči skrvaveli a úplne stuhla ako doska a začala hovoriť v texaskom
dialekte: my vieme, kto ty si, povedali nám že prídeš, my

vieme ako ťa poraziť. Bez akéhokoľvek premýšľania som zreval, zavri ústa v mene Ježiš. Nemohli ste
poraziť Lestera Sumralla a nemôžete poraziť ani mňa. Vyjdite z nej. Začal som s ňou triasť a začal
revať: vyjdi von! A zrazu tá žena akoby odpadla. Zatriasol som ňou viac, prišla opäť k sebe, jej oči boli normálne a dívala sa mi cez plece. Pastor
stál za mnou. Neviem ako dlho tam bol, ale pozoroval všetko čo sa dialo. Jedna vec bola dostať sa nad
ňu, ale ťažšie už bolo zliezť z nej.
[13][0:51]

Musel som vycúvať. Tá drobná žena sa postavila, bežala k nemu a objala ho. Hovorila po
svahilsky. Snažil som sa hovoriť s ňou a s pastorom. Hovoril som texaským dialektom. Pastor hovorí:
brat Kari, brat Kari - takto ma volajú v Afrike.. :-) ..
táto žena ti nerozumie, ona nehovorí anglicky, hovorí len po svahilsky. Povedal som: to nie je pravda,
pred chvíľou so mnou hovorila po anglicky, dokonca texaským dialektom, a vtedy som si uvedomil, že
to z nej hovoril ten démon. Tá žena plaka[13][0:52]

la a nasledujúci deň prišla do zboru, postavila sa a povedala svedectvo. Vonku stáli všetci tí
moslimovia, ktorým rodina povedala čo sa stalo. A keď hovorila svedectvo, tak ju videli cez dvere,
hľadeli na ňu. Mali v rukách palice a podobné veci a snažili sa ju zastrašiť. Ale ona hovorila svedectvo. A keď ho povedala, oni položili palice a začali
prichádzať do zboru. A keď dal pastor výzvu na obrátenie, tak všetci okrem štyroch či piatich prišli
dopredu a prijali Krista. Mám fotku na ktorej som s
tou ženou a jej mužom. Teraz chodí celá oblečená v bielom, na tvári má veľký úsmev a nemá žiadnych
démonov. Povedal som vám to preto, aby ste si uvedomili, ako mi začalo byť jasné, že mám reputáciu
v pekle. Pretože démoni sa o mne roz[13][0:53]

právali medzi sebou a povedali tým v Afrike, že prichádzam. Snažili sa ju dostať von z domu.
Ale ja som ju schmatol a dostal späť. Ak chcete aby váš život bol ľahký, získajte si v pekle reputáciu,
nech vás tam poznajú. Na začiatku je to ťažké,
ale potom je to ľahšie a ľahšie. A potom je to už ľahšie na oveľa dlhšie než to bolo ťažké na začiatku.
Všetci sa postavte, povedzte toto so mnou: v mene Ježiš, ja som znovuzrodený, som novým stvorením,
nie som staré auto, som úplne nové
[13][0:54]

auto, nie som hromada odpadu, Boh za mňa zaplatil Ježišom, pre Boha mám hodnotu
samotného Ježiša, miloval ma tak veľmi, že za mňa zomrel, spasil ma, uzdravil ma, vložil do mňa
svojho Ducha. Boh ma urobil takým, akým je Jeho Syn.
Urobil ma Ježišom. V Duchu. A teraz som synom. Jeho Duch žije vo mne. A teraz mi povedal, choď a
rob to, čo Ježiš. Buď ako Ježiš. Buď Ježišom pre svet. A ja to môžem robiť, pretože všetko môžem
prostredníctvom Krista, som viac ako víťaz.
Väčší je ten vo mne, než ten vo svete. Veríte tomuto? Tak nech je počuť vaše AMEN! Oslavujeme Ťa,
Pane! Oslavujeme Ťa, v mene Ježiš! Buďte uzdravení, kompletní, slobodní, v mene Ježiš! Nech sa tak
stane!
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[14][0:01]

Str.61 sekcia 8, téma Koho viera. Jk5:13 trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa
niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších zboru a nech sa oni
modlia nad ním, keď ho v Pánovom mene pomazali
olejom. A modlitba viery zachráni, uzdraví chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov,
odpustí sa mu. Všimnime si tu zopár vecí. 1. Chorý človek by mal zavolať starších. A starší by mali
vedieť ako sa modliť modlitbu viery. Ježiš sa
[14][0:02]

modlil modlitbu viery vždy keď prikazoval uzdraveniu. Modlitba viery je príkaz. Nie je to to,
že sa snažíte Boha uprosiť o niečo. Starší sa majú pomodliť modlitbu viery, pomazať chorých olejom a
tí budú uzdravení. Olej sám o sebe nemá žiadnu
uzdravujúcu moc. Toto je postup pre novoobráteného kresťana. Pre niekoho, kto nevie ako by mal sám
pre seba získať uzdravenie. Všimnite si čo sa tu hovorí ďalej. Ak sa dopustil hriechov. To dokazuje, že
nie každá choroba je následkom toho,
že niekto spáchal nejaký hriech. V cirkvi sme rozvinuli taký zvyk, že ak je niekto chorý, tak
predpokladáme, že musel spáchať hriech. Ale takto to vždy nie je. Tu je napísané AK sa dopustil
hriechov. Všimnite si že ten človek bude uzdravený skôr
[14][0:03]

než mu budú odpustené hriechy. Nie je tu napísané, že takí ľudia majú robiť najskôr pokánie z
hriechov. Ježiš často uzdravoval ešte pred tým, než ten človek prijal odpustenie hriechov. Každý
človek, ktorého Ježiš uzdravil, bol hriešnik. Boli hriešnici svojou prirodzenosťou. Keď JK vyhlásil "tvoje hriechy sú odpustené", farizeji sa rozčúlili.
Hovorili: kto môže odpúšťať hriechy ak len nie Boh! Je úplne jedno či poviem "tvoje hriechy sú
odpustené" alebo "buď uzdravený". Oboje slúžilo tomu is[14][0:04]

tému cieľu. Ako som povedal, v cirkvi sme si vytvorili taký zvyk, že predpokladáme, že ak je
niekto chorý, tak určite zhrešil. Okolo tohto sú vytvorené celé vyučovania. Vycvičili sme ľudí v tom,
aby vedeli, čo majú vyhľadávať v prípade, že sú chorí.
Povedali sme, že ak napríklad majú artritídu, tak určite majú v sebe zahorknutosť voči niekomu. Ak
majú problém v dolnej časti chrbta, tak je to preto, že niekomu niečo neodpustili. A tak máme celý
zoznam zdravotných problémov a tomu zodpovedajúci zoznaml hriechov. Toto z nás robí sudcov a nie osloboditeľov. Boli ste povolaní byť
osloboditeľom a nie sudcom. Keď niekto povie: toto je môj problém, ak ste boli vycvičení v takom
druhu uzdravovania, tak automaticky začnete premýšľať
[14][0:05]

aký hriech je spojený s touto chorobou. A niekto to nazve kresťanské uzdravovanie. Toto JK
nikdy nerobil. Keď viete ako odstrániť nejaký problém, tak sa nezaujímate príliš o to, ako ten problém
prišiel. Niekedy JK povedal ľuďom: choď a viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo ešte horšie. Takže, áno, je možné, že ste nejako zhrešili a následkom toho
sa niečo stalo. Ale Bilbia tiež hovorí, že dobrota Božia vedie ľudí k pokániu. Sme povolaní na to, aby
sme učili ľudí ako žiť. Aby sme ich uzdravovali, oslobodzovali, zdvíhali a nie zrážali dole. Preto musíme byť vždy zameraní na to, aby sme
boli osloboditeľmi a nie sudcami. Keď tých ľudí potom budete učiť ako majú žiť, tak prestanú hrešiť.
Nepotrebujete používať strach, aby ste ich

[14][0:06]

zastavili. Je to v cirkvi smutná vec, že ľudia vždy cítia, že za tým musí byť nejaký skrytý
hriech. Niečo čo spôsobí, že Boh je stále proti nim. Boh je za vás, miluje vás. Boh nepripravil tu na
zemi hriechy ako pasce, aby videl do ktorej z nich spadnete. Nerozhodol ktorý hriech vás zabije. On nás len varoval, že hriech nás zabije. A varoval nás, aby
sme sa im vyhli. Boh sa nesnaží urobiť všetko pre to, aby sme sa netešili zo života. Chce aby sme si
užívali dlhý život, aby sme sa z Neho te[14][0:07]

šili. Zdravý život. Zbožný život. A Boh aj vie, že hrirech tento život skracuje. Pretože
podstatou hriechu je smrť. Ale teraz si pripomeňme že našou témou je toto: kto musí mať vieru? Jk5
nikde nehovorí, že by samotný chorý mal mať vieru. Hovorí,
že starší by mali mať vieru a že sa budú modliť modlitbu viery. Toto je v cirkvi veľký problém.
Niektorí dobre známi Boží služobníci hovoria, že každý človek musí mať svoju vlastnú vieru. Ale
Písmo toto tvrdenie nepodporuje. Písmo v podstate tvrdí
opak. Poukazuje na to, že jeden človek môže mať vieru za druhého človeka. Lekcie čo plánujeme mať
počas týchto dní, budú jedni z najdôležitejších o uzdravovaní, ktoré ste kedy počuli. Preto som chcel
začať tu, v Jk5. Marek 16, o ktorom sme
[14][0:08]

už toľko hovorili, píše že veriaci budú klásť ruky na chorých a chorí sa zotavia. Takže veriaci
má mať vieru a chorý ju nemá. Je jasné, že niekto tú vieru musí mať. Keď bude koniec tohto kurzu, tak
budete mať nový pohľad na vieru. Najmä ohľadom
viery na uzdravenie. Mk5:22 (str.64 manuálu) tu prišiel jeden z predstavených synagogy Jairos a keď
ho uzrel, padol mu k nohám. A veľmi ho prosil: dcéra mi umiera, príď teda, polož na ňu ruku, aby
ozdravela a žila. JK išiel s ním, nasledoval ho
[14][0:09]

veľký zástup a tlačili ho. Vieme ako celý tento príbeh dopadol. Jairova dcéra bola uzdravená
ale rozoberme si to postupne. Jairos prišiel za Ježišom a povedal: moja dcéra zomiera. Ale ak prídeš a
položíš na ňu svoje ruky, tak bude žiť. Vystupujú
tu 3 ľudia: Ježiš, Jairos a jeho dcéra. Nie je tu žiadny dôkaz toho, že Jairova dcéra by mala nejakú
vieru. Nič sa tu nehovorí o Ježišovej viere, aj keď je nám všetkým jasné, že JK mal vieru. Ale určite
vieme, že Jairos mal vieru. Takže Jairos mal vieru pre uzdravenie svojej dcéry. Jeho viera spočívala na Ježišovi. Povedal: ak prídeš a položíš na ňu
ruky, tak dcéra bude žiť. Toto je jeden dôkaz toho, že jeden človek môže mať vieru za druhého
človeka. Jairos mal vieru pre svoju dcéru. Pozrime
[14][0:10]

sa, kto ešte môže mať vieru. Už sme rozoberali ďalší príbeh Mk5 - o žene s krvotokom. V
tomto prípade vieme, že to bola žena sama za seba. Takže môžete mať vieru sami za seba. Všimnite si,
že jej viera ju uzdravila. Ona nežiadala uzdravenie.
Nezískala si povolenie pre uzdravenie. Nepýtala sa či je to Božia vôľa. Je zrejmé, že počula o tom, čo
Ježiš robí. A to, čo počula, vybudovalo jej vieru, že ak sa dotkne čo i len Jeho rúcha, tak bude
uzdravená. Je zrejmé, že tá žena videla Ježiša ako
[14][0:11]

človeka, v ktorom prebývala Božia moc. Musíte pochopiť, v tom čase keď sa tieto veci diali,
nikto si nemysel to, že Ježiš je Kristus. Mysleli si, že je prorok. My sa pozeráme späť na tieto situácie.
Máme výhodu, že sa môžeme dívať späť do his-

tórie. Títo ľudia nevedeli, že práve začína nové obdobie. Nevedeli, že už vlastne žijú v NZ časoch. Pre
nich to bolo stále obdobie SZ. Oni ani nerozmýšľali nad nejakou SZ. Vedeli, že sú Boží ľud, ktorý
chodí s Bohom. Vedeli, že v Izraeli už 400 rokov nebol žiadny prorok. Aj keď sa občas objavili nejakí proroci. Ale boli to falošní proroci. Niektorí
sa zasa snažili zvrhnúť rimanov. Iní ďalší sa dokonca nazvali kristami. My máme výhodu, že to všetko
môžeme pozorovať spätne. Takže oni videli
[14][0:12]

Ježiša ako proroka. Každý prorok, čo sa ukázal, tak rozmýšľali: je toto Mesiáš? Ale nevedeli
či je alebo nie. A určite automaticky nepredpokladali, že toto je Mesiáš. Takže keď sa pozeráte do
Biblie, nemôžete sa vždy dívať vašimi očami. Musíte
sa pozerať ich očami, aby ste porozumeli tomu, čomu rozumeli oni. Je to prosté. Keď to čítame, my už
vieme koniec toho príbehu, takže si automaticky myslíme, že aj oni vopred vedeli, ako to celé
dopadne. Ale oni to nevedeli. Celé sa to dialo
[14][0:13]

ako žili deň za dňom. Mt8:5 keď Ježiš vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a povedal
mu: Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a strašne sa trápi. Ježiš mu povedal: ja prídem a uzdravím ho.
Pamätajte si, musíte sa dostať do toho príbehu.
Ježiš ide sám a rímsky stotník, utláčateľ Božieho ľudu, ktorý riadi mužov okupantskej armády,
prichádza k Ježišovi. Keď prišiel, nikto nevedel, čo sa teraz bude diať. Jediné, čo im napadlo, bolo, že
asi prichádza Ježiša zatknúť. Všetci ľudia, ktorí
vtedy boli okolo Ježiša, možno ani nechceli, aby ich tam niekto videl s Ježišom. Keď riman vošiel,
všetci ľudia, ktorí stáli okolo, si možno nenápadne zakryli tvár a začali odchádzať, lebo sa báli aby
neboli zatknutí s Ježišom. Rím vládol železnou
[14][0:14]

päsťou. Ak ste rímskemu vojakovi odpovedali drzo, mohli vás zatknúť a zbiť. Takže tí ľudia
boli veľmi opatrní. Rimania neboli obľúbení. Ľudia sa na nich dívali ako na okupantov. Tento armádny
veliteľ, dôstojník, prišiel za Ježišom. A prvú vec čo povedal: Pane! Toto muselo šokovať každého. Že riman povie nejakému izraelcovi "pane".. "môj sluha
leží doma ochrnutý a strašne sa trápi". Rozoberme si túto vetu. Žiadal stotník Ježiša aby niečo urobil?
Nie, nežiadal vôbec o nič. Oznámil mu fakt:
[14][0:15]

mám sluhu, je ochrnutý a je to strašné. Všimnite si čo JK urobil. Ešte predtým než by ho
stotník o čokoľvek žiadal, JK ho prerušil a okamžite povedal: pôjdem a uzdravím ho. Všimli ste si, že
ho prerušil? -A ako toto vieš? -Pretože riman neprišiel
len tak rozprávať o svojej situácii, ale prišiel žiadať Ježiša, aby prišiel a uzdravil toho sluhu. Ale
dovtedy ešte nepožiadal o nič. Nepožiadal ho ešte aby prišiel do jeho domu. Toto je dôležité. Ježiš ho
prerušil. To znamená, že JK nemal žiadny čas
[14][0:16]

aby sa modlil ohľadne tejto situácie. Nemal čas pýtať sa Otca či tam má ísť alebo nie. JK
počul, že niekto bol chorý a okamžite využil príležitosť sa modliť za chorého človeka. Nepýtal sa na
vieru toho človeka. Nepýtal sa či tá choroba prišla cez
hriech alebo inak. Počul, že je chorý a okamžite ponúkol uzdravenie. Ježiš je oveľa horlivejší
uzdravovať než my túžime aby sme boli uzdravení. Je to Jeho prirodzenosť. Je to Jeho charakter. Je to
Jeho spôsob rozmýšľania. Choroby a nemoci mu-

[14][0:17]

sia byť zničené. Je to nepriateľ a nie kamoš. JK povedal: prídem a uzdravím ho. Ale stotník
odpovedal: Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale ak len povieš slovo, môj sluha
bude uzdravený. Premýšľajte nad tým. JK sa chystá
ísť do jeho domu. A stotník ho zastaví: ty tam nemusíš ísť, povedz len slovo a stane sa to. Rozmýšľajte
nad tým. Jairos, predstavený synagogy, ktorý bol židom, ktorý mal vzťah s Bohom, predstavený,
náboženský vodca. Porozprával Ježišovi o
svojej dcére a povedal: Pane, ak prídeš do môjho domu, ak položíš ruky na moju dcéru, bude
uzdravená. A tu máme rimana, ktorý vôbec nemá zmluvu s Bohom. A JK ponúka že príde do jeho
domu. A tento riman hovorí: nie som hodný toho, aby
[14][0:18]

si vošiel do môjho domu, nemusíš ani prísť do môjho domu. Stačí len keď povieš, a môj sluha
bude uzdravený. Žid povedal: príď do môjho domu, dotkni sa mojej dcéry. Chcem aby si bol v mojom
dome a moja dcéra bude žiť. Riman, bez zmluvy,
hovorí: nemusíš vôbec prísť, len povedz. Vidíte ten rozdiel? Čo chceme my? Príliš často chceme, aby
JK prišiel a ukázal sa, keď vôbec nemusí. Jediné čo musí urobiť, je povedať svoje Slovo. A úžasné na
tom je to, že On už to Slovo povedal.
[14][0:19]

On poslal svoje slovo a uzdravil ich. Povedal v proroctve, cez Izaiáša. Jeho ranami ste
uzdravení. Rozmýšľajte nad tým. Boh to hovorí. Uvedomujete si ako mocné je Božie Slovo? Je tak
ľahké vidieť to! Poobzerajte sa po Božom stvorení. Boh stvoril všetko: zem, slnko, mesiac, povolal svetlo. Anglický preklad KJV veľmi poeticky opisuje ako to
Boh urobil: nech je svetlo. Ale v hebrejskom origináli sa nepíše "nech je svetlo", ale je tam napísané
"svetlo existovať" - bol to príkaz. Vieme že to je
[14][0:20]

pravda, lebo Biblia hovorí, že Boh prikázal svetlu, aby vyšlo z temnoty. Boh neurobil to, že
dovolil svetlu aby zažiarilo, ale prikázal svetlu aby zažiarilo. A vtedy keď prikázal "svetlo, existuj" tak
nasledujúci verš v hebrejčine hovorí takto "Boh povedal:
svetlo, buď! A svetlo bolo." Nebola tam žiadna prestávka, tieto dve veci nasledovali ihneď po sebe.
Keď Boh hovorí, tak sa to stalo, je to. Boh povedal a svetlo bolo. Ako ste vedeli kedy sem dnes máte
prísť? Ako ste poznali že teraz je ten správny
čas? -No hodiny mi to ukázali. -Ako ste vedeli si nastaviť tie hodiny? ..Lebo niekto vám musel
oznámiť presný čas. Ako tí ľudia vedeli presný čas? Takto môžme ísť späť dozadu a dozadu. A niekde
tam musíme nájsť aj tú správnu odpoveď.
[14][0:21]

Niekto určil čas podľa pozície slnka. Boh povedal..pred tisícmi rokov: svetlo buď..a svetlo
bolo. A teraz je to stále tak presné, že aj dnes môžeme podľa toho nastavovať hodiny a vieme tourčiť
úplne presne. Podľa pozície slnka. Z toho vieme ako
veľmi presne sa to slnko pohybuje. Otázka: Boh sa zobudil dnes ešte pred vami? A povedal slnku:
svetlo buď, znovu svieť? Robí to každý deň? -Nie! Povedal "svetlo buď" len jeden krát. A je to stále.
Boh potrebuje niečo povedať len raz aby to pla[14][0:22]

tilo navždy. 800 rokov pred Ježišom prehovoril Boh k prorokovi Izaiášovi a povedal
Izaiášovi, aby povedal toto..a Izaiáš zapísal text, ktorý my nazývame Kapitola 53 a tam citoval Boha
"ktorého ranami ste uzdravení". Toto sa stalo 800 rokov pred tým

než prišiel Ježiš. Boh vedel čo sa v budúcnosti stane. Poznal svoj plán. A preto povedal, že keď
Ježišovo telo bude dobité ranami, bude zaplatené za každú chorobu, za každú nemoc bude zaplatené. A
každý človek, vo vzťahu k Bohu, je uzdra[14][0:23]

vený. Boh vyhlásil toto uzdravenie pre každého človeka ktorý kedy bude žiť. Úplne rovnako
ako zabezpečil zmierenie pre každého človeka cez Ježišovu smrť a vzkriesenie. Vieme že nie každý
človek prijme túto obeť. Ale rozdiel medzi ukrižovaním
a stĺpom kde bol Ježiš priviazaný a zbičovaný, rozdiel medzi bičom a klincami..vieme, že Jeho ranami
sme uzdravení. Vieme že Jeho ukrižovaním nám bolo odpustené - my kresťania. Vieme, že tá obeť je
pre každého človeka. Môžete povedať
[14][0:24]

komukoľvek: Ježiš zomrel za teba a ak prijmeš túto obeť a urobíš Ho svojim Pánom, tak to
spasenie bude patriť aj tebe a budeš spasený. Vieme tiež že Jeho ranami pre každého človeka bolo
zabezpečené uzdravenie. Ale rozdiel je v tomto:
spasenie, odpustenie hriechov, keď chodíte s Bohom a ste spasení, záleží na rozhodnutí, ktoré musíte
urobiť vy individuálne. Pretože vy sa musíte rozhodnúť, že Ho urobíte Pánom svojho života. Ale
uzdravenie Jeho ranami môže byť odovzdané
chorému cez veriaceho človeka, pretože Boh povedal "tieto znamenia budú sprevádzať veriacich", nám
dáva právo, aby sme zabezpečili uzdravenie pre chorých ako ochutnávku toho, čo to znamená žiť s
Bohom a chodiť s Ním. Mohli by sme po[14][0:25]

vedať, že to je malý príklad, malá ukážka toho, čo to znamená žiť v kráľovstve. Môžem sa
pričiniť že budete uzdravení, ale nemôžem vás udržiavať v zdraví. Môžem vám odovzdať uzdravenie,
ale nebudem s vami žiť 24 hodín denne, aby som vás
udržiaval v zdraví. Ale počas toho ako sa učíte, že Boh chce aby ste boli zdraví, tak sa učíte aj chodiť v
Božom zdraví. Božie uzdravenie nie je to najlepšie čo má Boh pre vás pripravené. Božské zdravie je to
najlepšie čo má Boh pre vás. Boh
[14][0:26]

nechce, aby ste sa točili v kruhu choroba-uzdravenie-choroba-uzdravenie-atď. On chce, ak ste
chorí, aby ste boli uzdravení, a zostali v zdraví. Uvažujte o tom. Ak môžem položiť ruky na chorých a
uzdraviť ich, a ja ich uzdravím, Duchom Božím,
ktorý prebýva vo mne, tak prečo by ten istý Duch, ktorý je vo mne, ma nemohol udržiavať v zdraví po
celý čas! Ak to môžem kedykoľvek komukoľvek odovzdávať, tak ja by som v tom mal žiť neustále.
Ak vy môžete klásť ruky na chorých a uzdraviť ich, tak tá istá moc, ktorá ich uzdraví, by mala byť schopná udržať v zdraví aj vás. Ak sme chorí,
sme zlým príkladom Božej uzdravujúcej moci. Ale ak žijeme v zdraví, tak potom sme prví na ktorých
platí to, čo kážeme. Takže nejde len o to,
[14][0:27]

byť uzdravený. Ide o pochopenie skutočnosti že máte v sebe Boží život a že Duch Boží je
mocnejší než každé dielo nepriateľa. A že tá moc, ktorá je vo vás, chce vždy prúdiť von. A keď sa
naučíte ako nechať tie rieky živej vody prúdiť z vás, tak
potom nepriateľ nebude môcť nič vložiť do vás. Je ťažké vložiť niečo do výtoku vodovodnej batérie,
keď z nej prúdi voda. Tak nechajte tie vody, aby z vás prúdili von. A čokoľvek sa nepriateľ snaží
vložiť dnu, bude automaticky vyvrhnuté. To je prin-

[14][0:28]

cíp života. Ak nemáte takéto porozumenie, tak potom vždy budete mať strach, vždy budete
váhať s tým, aby ste kládli ruky na ľudí, ktorí majú nákazlivú chorobu. Možno viete, že Boh môže
uzdravovať, ale ak neviete, že Boh vás môže neustále
udržiavať v zdraví, tak si možno budete myslieť, že v tomto prípade možno ochoriete a potom budete
musieť byť uzdravení. Tak to spôsobí, že budete nad tým váhať. Ježiš nikdy neváhal. Povedal: prídem
a uzdravím. Keď ma ľudia žiadajú, aby som
sa za nich modlil, neváham, nezdráham sa, nemám žiadny strach. Nič čo tí ľudia majú sa ma nemôže
dotknúť, pretože zo mňa vyžaruje život. Toto je to, čomu musíte začať rozumieť aj vy a chodiť v tom.
Máte viac než si myslíte že máte. Počas
[14][0:29]

toho ako sa to učíte, Duch Boží vo vás získava viac a viac priestoru, a dostáva sa viac a viac
na povrch. Keď je vaša myseľ obnovovaná, Duch Boží má viac priestoru na to, aby pôsobil. On
získava viac z vás, vaše staré predstavy zomierajú a vy
sa zbavujete vrstiev svojho starého ja. A tak už viac nežijete vy ale Kristus - Ten Pomazaný, ktorý žije
vo vás a život, ktorý teraz žijete, žijete vierou v Syna Božieho. Toto je to, kým ste! Keď sa na vás
pozerám, nevidím len ľudí, hľadím tu na veria[14][0:30]

cich: Božích synov a dcéry. Svätých Najvyššieho Boha. Osloboditeľov. Uzdravovateľov.
Záchranárov pre celé zástupy. Pretože vy nesiete v sebe samotného Osloboditeľa, Uzdravovateľa a
Záchrancu. BS hovorí: zo Siona prídu spasitelia, záchrancovia. Keď som to čítal, tak som si myslel: tu sa prekladatelia určite pomýlili. Tak som si pozrel
hebrejský originál a čuduj sa svete, je to tam v množnom čísle! Nie jeden Spasiteľ prichádzajúci zo
Siona. Množstvo záchrancov, spasiteľov. Vysvetlím to. Aby ste neboli z toho zmätení. Alebo aby ste si nemysleli, že kážem čudné veci. Písmo nemôže
byť porušené. To čo hovorí, to aj je. A hovorí: zo Siona prídu spasitelia, záchrancovia. V NZ sa píše:
aký je On, takí sme aj my, v tomto svete.
[14][0:31]

Je Ježiš Spasiteľom? -Samozrejme áno. -Tak potom aj vy ste. -Počkaj, počkaj, toto nemôžeme
brať! -Nepanikárte, vysvetlím. Vy nie ste takým spasiteľom akým bol Ježiš. On bol Spasiteľom,
pretože visel na kríži, pretože obetoval svoj život.
Pretože vylial dokonalú krv, ktorá očistila ľudské hriechy. Vy nie ste takýto druh Spasiteľa. Vaša krv
nemôže nikoho spasiť. Tak potom ako to, že ste spasitelia, záchrancovia? Pretože prinášate posolstvo o
Spasiteľovi. Ľudia tomu uveria a vierou
[14][0:32]

sa stávajú spasení. Takže prinášate pomoc. Takže napr. idete svedčiť a vtedy hovoríte: minulú
noc sme zachránili 40 ľudí. Ale veď tých ľudí zachránila, spasila Ježišova krv, nie vy! Ale vy ste boli
nástroj, ktorý ju priniesol. Takže vy ste ich spasili,
pretože keby ste tam neišli, tak by asi neboli spasení. Rozumiete je to myslené? Ich spasenie je vo
vašich rukách. Ježiš povedal: komukoľvek odpustíte hriechy, tomu budú odpustené. Hriechy ktoré
neodpustíte, nebudú odpustené. My vieme, že
vy nemáte moc na to, aby ste zadržiavali hriechy ľudí tak, aby tí ľudia, nemohli byť spasení. Tak čo sa
tu vlastne hovorí? Jednoducho hovorí: tí, ktorým poviete toto posolstvo, príjmu odpustenie ale ak
nepôjdete a nepoviete im, tak potom nebudú

[14][0:33]

spasení. Toto je zodpovednosť, ktorú máme. Keď som sa prvý raz začal modliť za ľudí, a
naozaj by som chcel aby ste si vy cez takéto niečo nemuseli prejsť, začal som si uvedomovať, a
jedného dňa ma to naozaj veľmi silno zasiahlo, hľadel som
na svoje ruky a uvedomil som si, že na koho položím tieto ruky, tí budú žiť, a bol som za to veľmi rád.
Ale tiež som si uvedomil, že na koho ich nepoložím, že títo ľudia zomrú. Toto sa stalo pre mňa
strašným bremenom. A to takým, že som ani
[14][0:34]

nedokázal spať. Neustále som hľadal nejakých chorých, aby som na nich mohol klásť ruky. A
za pár mesiacov ma to začalo zrážať dole. Chodil som po ulici a zrazu som sa zlomil a plakal. Načiahol
som sa, aby som niečo chytil a ruky sa mi
triasli. A vôbec som netušil čo sa deje. Mal som blízkeho priateľa - duchovného priateľa - s ktorým
som o tom hovoril. Vysvetlil som mu, čo sa deje. Povedal mi: Curry, toto nie je dobré, si na pokraji
nervového zrútenia. Nemôžeš nosiť bremeno
ľudí celého sveta. Toto je Ježišovo bremeno. Potrebuješ zložiť toto bremeno na Neho. Rob všetko, čo
môžeš robiť, ale to bremeno uvaľ na Ježiša. A vtedy som si uvedomil tú zodpovednosť. Ale tiež som si
uvedomil, že okrem toho, čo musím
[14][0:35]

robiť, musím učiť druhých aby to robili. Pretože ja sa nedostanem ku každému človeku. Toto
je dôvod prečo som dnes tu. Musíte porozumieť, že je to ten istý Ježiš. Ja nemám prístup k ničomu
zvláštnemu, k čomu by ste vy nemali prístup. Jediný
rozdiel medzi nami sú skúsenosti. Bol som už znechutený tým, že som nad tým len rozmýšľal, a
rozhodol som sa, že s tým niečo musím urobiť. Môžem s vami zdieľať svoje skúsenosti a vy môžete
rásť rýchlejšie ako som rástol ja. Žijem pože[14][0:36]

hnaný život. Naozaj vôbec ničoho neľutujem. Okrem jedného. Toto o čom tu hovorím, som
poznal už viac ako 20 rokov a až potom som do toho vkročil naplno. Jediné čo ľutujem je, že som s
tým nezačal skôr. Pretože už som tomu veril. To, čo vy
viete teraz je dosť na to, aby ste s tým začali. A viac sa naučíte potom, keď v tom budete chodiť. Moje
skúsenosti vám môžu pomocť k tomu, aby ste sa vyhli niektorým problémom. Ale hovorím vám:
jediné čo vám chýba, sú skúsenosti. A skúsenosti spolu so správnym učením vedú ku víťazstvu. Skúsenosti so správnym učením vedú k smelosti,
dôvere, istote. Keby sme mali presne určiť v čom je problém tak je to nedostatok vašej dôvery, istoty,
že Boh si použije vás aby ste to robili.
[14][0:37]

Ja vám dávam správne doktríny. Ak budete mať odvahu vykročiť a začať to robiť, a
húževnatosť ísť vpred bez ohľadu na to, čo sa bude diať, neprestať nikdy robiť to, čo Biblia hovorí, že
máme robiť, tak získate silné skúsenosti. Vaša istota narastie. A budete robiť oveľa väčšie veci než robím ja. Dôvod pre vyučovanie a vedenie vás v tom ako to
máte robiť je to, aby vám to netrvalo tak dlho ako to trvalo mne. Za 1 týždeň sa naučíte to, čo mne
trvalo 30 rokov, aby som tomu porozumel.
Vám by to nemalo trvať 30 rokov. Naučíte sa to za týždeň a začnite. Takto rastie Kráľovstvo. Ak vám
to bude trvať 30 rokov, tak niečo nie je v poriadku. Za 30 rokov na to prídete aj vy sami. Ak by ste na
to mali prísť sami, tak na čo ma tu potom

[14][0:38]

potrebujete? Prišiel som sem, aby ste mali strmý štart, aby som vás trocha vykopol. Netvrdím,
že som výnimočne pomazaným človekom. Hovorím vám, že pred vami stojí prekážka, múr, cez ktorý
musíte preliezť. Nežiadam vás aby ste mňa prehodili cez ten múr. Mojou úlohou je to, aby som bol prvým človekom pri tom múre, ktorý vám pomôže
preliezť. Prvý človek pri múre nie je ten, ktorý prvý prelezie ten múr. Prvý človek pri múre ide na
svoje kolená aby ďalší človek za ním mohol vy[14][0:39]

liezť na ten múr. Na to som tu. Nie som tu nato aby ste o mne získali vysokú mienku, ale aby
ste sa vy dostali cez ten múr, tak aby ste sa stali tým, k čomu vás povolal Pán. Celé roky som nehovoril
svedectvá. Lebo som nechcel, aby ľudia obdivovali veci, ktoré som urobil. Vždy som hovoril len to, čo je napísané v Biblii: "je napísané.." Ale
potom mi ľudia hovorili (keď počuli o veciach ktoré som zažil): toto svedectvo mi pomohlo
porozumieť tomu, čo vyučuješ, pomôže to aj iným ľuďom
[14][0:40]

aby tomu lepšie porozumeli. Povedali mi: ľudia potrebujú počuť svedectvá. Tak som im zopár
povedal. A zdalo sa, že ľudia rástli rýchlejšie. To je jediný dôvod prečo hovorím svoje svedectvá.
Určite si všimnete, že svedectvá, ktoré tu hovorím, vždy
prakticky zobrazujú princípy, ktoré tu vyučujem. Neprišiel som sem, aby som hovoril svedectvá, ale
ukázať vám ako Písmo pôsobí v živote ľudí. Ak vám pomôžu, budem rád. Ale nemôžete žiť mojimi
svedectvami. Žite vašími svedectvami. Žijete
Slovom Božím. Je to BS, ktoré spôsobí, že budete mať o čom svedčiť. Nechcem aby ste odtiaľto odišli
s tým, že budete hovoriť o tom, čo som zažil. Chcem aby ste odtiaľto odišli hovoriac o Slove Božom a
aby ste mali svoje vlastné svedectvá.
[14][0:41]

Chcem aby ste mi napísali a poslali mi vaše svedectvá. Veľmi sa budem tešiť, keď budem
počuť vaše svedectvá. Vy si možno myslíte, že to nie je nejaká veľká vec. Ale sedávam vo svojej
kancelárii a plačem keď dostávam emaily, ktoré vždy začínajú rovnako: drahý brat Curry, nikdy by som si nepomyslel, že Boh si použije mňa, až kým som
nepočul tvoje vyučovanie. A jedného dňa som prikázal horúčke, aby odišla z môjho dieťaťa a o pol
hodiny moje dieťa bolo uzdravené. Poviete: ale
veď to je len horúčka. Nie, to je víťazstvo pre Ježiša. Kvôli tomu plačem. To mi dáva väčšiu radosť
než keď ja položím ruky na mŕtveho človeka a ten je vzkriesený. Pretože je to o Božom ľude, ktorý
takto prináša slávu Bohu. Musíte toto robiť.
[14][0:42]

Hlavne pokým nie je veľa ľudí, ktorí toto robia. Lebo keď to ja robím, tak ľudia sa ma snažia
vyzdvihovať, vyvyšovať a povedia: ó, Curry Blake, ten je taký pomazaný. Aj keď ja to nehovorím. Ale
iní ľudia to hovoria. Pretože robím to, o čom tu hovorím.
Ale keď to začnete robiť vy všetci, tak potom nepovedia: ó Curry Blake je pomazaný. Nepovedia:
pozrite, ako to urobil Curry Blake. Ľudia to budú vidieť a povedia: Ježiš! Pozrite čo robí Ježiš! Ježišovi
to prinesie slávu. Môžete byť zamestnaní a prídete k ľuďom v práci a poviete im: poďte na uzdravovaciu bohoslužbu, Curry Blake bude na vás klásť
ruky a budete uzdravení. Keď to urobia, tak povedia každému: Curry Blake na mňa položil ruky a som
zdravý. Ale keď sa vy vrátite do práce, a

[14][0:43]

váš kolega povie: necítim sa dobre. A vy mu poviete: pozeraj na toto, v mene Ježiš, buď
uzdravený. A oni budú uzdravení. Tak potom nepovedia "ó ty si taký uzdravovateľ", ale povedia: Ježiš
ma uzdravil. Lebo vás poznajú a vedia že vy ich nedokážete uzdraviť. A tak budú oslavovať Boha. Lebo vás príliš dobre poznajú na to aby si mysleli, že ste to
urobili vy. A Ježiš bude oslávený. Bude im zjavená Božia láska. Toto je Božia sláva. Nie to, že sú
nejakí uzdravovatelia. Ale že existuje Boh, kt.
[14][0:44]

ich má tak rád, že ich chce uzdraviť. Preto to musíte robiť aj vy. Pokiaľ to robím ja a vy nie,
tak potom som cieľom. A ja nechcem byť cieľom. Chcem aby ste to robili vy. Aby ste sa aj vy stali
cieľmi. A potom si nepriateľ musí zvoliť z veľkého
množstva na koho zaútočí. To je dôvod prečo vás trénujem, aby existoval dav, v ktorom sa stratím.
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Už sme si ukázali, že Jairos mal vieru za svoju dcéru a že rímsky stotník mal vieru za svojho
sluhu. Takže už máme dva príklady. Ideme na tretí. Manuál s.66, Mt15:22 a hľa kanaánska prišla z
oných končín a kričala: zmiluj sa nado mnou, pane,
synu Dávidov, dcéra sa mi strašne trápi posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I
pristúpili učeníci a prosili ho: Pane prosím ťa, odbav ju, lebo kričí za nami. On však odvetil: ja som
poslaný len k strateným ovciam z domu Izraelského. Ale ona prišla, padla mu k nohám a prosila ho: Pane, pomôž mi. On však odvetil: nie je dobré
vziať deťom chlieb a hodiť šteňatám. (vlastne jej hovoril nie) Odpovedala mu: áno Pane, ale aj šteňatá
jedávajú z omrviniek, ktoré padajú zo stola
[15][0:02]

ich pánov. (tým vlastne povedala: neprijímam nie ako odpoveď) Na to jej Ježiš odpovedal: ó
žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane ako chceš. A ozdravela jej dcéra v tú hodinu. Všimnite si:
Ježiš povedal, že tá žena má vieru. Pre svoju dcéru,
aby bola oslobodená od démona. A dal je to, čo chcela. A jej dcéra bola uzdravená. Takže už máme 3
rozlišné prípady: dcéra nemala vieru, ale mama mala vieru. Takže už máme doteraz najmenej 3 prípad.
V.29: "odtiaľ odišiel Ježiš, išiel popri
[15][0:03]

jazere Galilejskom, vystúpil na vrch a tam si sadol. Tu prišli veľké zástupy, ktoré mali so
sebou chromých, mrzákov ,slepých, nemých a mnoho inakších. Kládli mu ich k nohám a on ich
uzdravoval" .. všimnite si, že opäť tu Ježiš uzdravil všetkých.
Toto je jeden zo základných pilierov nášho vyučovania. Musíte byť schopní mať vieru za iných ľudí.
Boh je o toľko väčší než si predstavujeme. Jeho moc je o toľko väčšia. A Jeho autorita je o toľko
väčšia. Božia moc je veľmi mechanická. Dám vám
zopár iných príkladov: ľuďom sa to nie vždy páči. Ale je to zapísané v Biblii a tak tomu musíme veriť.
Mojžiš viedol Izraelcov z Egypta. Prišli k Červenému moru, Egyptská armáda ich naháňala, ľudia
začali bedákať "prečo si nás vyviedol von aby
[15][0:04]

sme tu zomreli?" Musíte si pamätať, že Boh povedal Mojžišovi: choď a vyveď môj ľud z
Egypta. Nepovedal "vyveď ich do Červeného mora, kde ich Egypťania zabijú". Ľudia začali
vykrikovať na Mojžiša. Mojšiš im povedal: zavrite ústa, buďte ticho,

a pozerajte sa na Božie spasenie. Povedal: tých Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy v živote
neuvidíte. Ale v tom čase Boh nepovedal Mojžišovi ešte nič, Boh ešte nepovedal Mojžišovi čo má
robiť. Mojžiš najprv prehovoril a povedal: nikdy už
[15][0:05]

Egypťanov neuvidíte. Mojžiš to hovoril ľuďom, aby boli ticho a pozorovali Božie spasenie. A
potom Písmo hovorí, že Mojžiš volal k Bohu. A je napísané, že Boh odpovedal Mojžišovi a povedal:
prečo voláš na mňa? Rozmýšľajte nad tým. Máte pred
sebou Červené more, za sebou celú Egyptskú armádu, najsilnejšia armáda v dejinách. A Mojžiš sa
modlí. To je predsa najprirodzenejšie čo sa vtedy dá robiť. Ale Boh pokarhal Mojžiša za to, že sa
modlí a povedal: prečo voláš na mňa?! Ak by som
bol Mojžišom, tak myslím, že by som povedal: Bože, predo mnou Červ.more, za mnou Eg.armáda. Ak
bolo niekedy treba modliť sa, tak je to teraz! A ty ma karháš za to, že sa modlím? Myslím, že toto by
som bol povedal. Boh povedal Mojžišovi:
[15][0:06]

prečo voláš na mňa? Čo máš v ruke? Mojžiš mal v ruke Božiu palicu. Boh povedal Mojžišovi.
Ty vystri svoju ruku a rozdeľ more. Rozmýšľajte nad tým. Je napísané, že Mojžiš vystrel ruku a
Čer.more sa roztvorilo. Mojžiš bol akoby Božím hovorcom,
Jeho hlásnou trúbou. Nepotreboval sa modliť k Bohu, aby rozdelil more. Boh mu už povedal: vyveď
ľud z Egypta a voveď ich do zasľúbenej zeme. Nepovedal "voveď ich do Čer.mora a potom sa pýtaj"
Nepovedal mu "doveď ich tam a potom sa pý[15][0:07]

taj čo robiť" Povedal mu: voveď ich do zasľúbenej zeme, všetko čo sa ti postaví do cesty tomu povedz aby to odišlo. Ale Mojžiš takto nerozmýšľal. Videl prekážku. Ešte rozmýšľal príliš
prirozene. Boh nepovedal "zastav sa pri prekážke". Boh
vám len zriedkakedy povie všetky časti celku. Boh vám povie začiatok a koniec. Všetko čo sa dostane
medzi začiatok a koniec a pokúša sa vás to zastaviť musíte vy odstrániť. Začnete klásť ruky na chorých
a symptómy sa ešte zhoršia. Nestiahnite sa, nepovedzte si že to nebola Božia vôľa. Toto je vaše Červené more. Musíte tomu povedať aby
sa to rozdelilo. Toto je vaša hora. Musíte jej povedať aby odišla. To, že sa objaví nejaký veľký
problém, ešte neznamená, že Boh zmenil svoj ná[15][0:08]

zor. Boh pozná koniec od počiatku. Boh vedel čo sa stane s Adamom a Evou. Boh vedel, že
človek padne. Preto je JK nazvaný baránkom ukrižovaným pred založením sveta. Boh vedel, že bude
prekážka v tom, aby človek mohol byť vykúpený.
Ale On vždy rozmýšľal nad tým, ako to skončí. Pre Boha neexistuje tak veľká prekážka, aby mohla
zastaviť konečný výsledok. Musíte pochopiť to, že čokoľvek stojí medzi vami a Božím zasľúbením, to
nie je od Boha. Povedzte tomu aby to odišlo.
Nezastaňte, choďte ďalej! Je to takto jednoduché! Neexistujú nijaké prekážky pre uzdravenie, okrem
tých, o ktorých vy veríte, že pre to uzdravenie existujú. Poviem to inak. Jediná prekážka pre uzdravenie
je to, že vy veríte, že sú tam nejaké pre[15][0:09]

kážky pre uzdravenie. Boh nepovedal "uzdravujte chorých, ale len ak tam nie je nejaký
problém, a potom sa vzdajte". Boh povedal: uzdravujte chorých. Povedal: skladajte ruky na chorých a
oni sa zotavia. Náš nepriateľ je diabol. Je to nepriateľ.

Jeho samotná existencia je založená na tom, aby nám spôsoboval problémy, aby nás zastavoval v tom,
čo robíme. Snaží sa postaviť medzi nás a medzi to, čo Boh povedal. Pochopte to, toto je jeho
práca/činnosť/pôsobenie. Snaží sa, aby ste
prestali. Vie, že jediný spôsob ako vyhrá, je vtedy, keď vy prestanete, skončíte. Vie, že ak
neprestanete, nemôže vyhrať. Preto nezastavujte, neprestávajte, neskloňte sa, neustupujte. Boh to
povedal, a tak to je! Nedovoľte ničomu, aby vás zastavilo.
[15][0:10]

Ak by som ja zastal, len preto že mi hlavou behali myšlienky o tom, že pochovám svoju
dcéru, keď padla z druhého poschodia, tak by som už dnes mal dva hroby. Bola mŕtva! Ale ja som to
neprijal. Boh povedal, že budeme kriesiť mŕtvych. Boh
povedal, že budeme uzdravovať chorých. A tak neprestávame dovtedy, kým chorí nie sú uzdravení. Ak
zomrú, tak sa tlačíme vpred a kriesime mŕtvych. Nezastavujeme, až kým nezískame zasľúbenie.
Musíme si uvedomiť: naša viera je v Bohu a v
Jeho Slove. Nezastavujeme až kým nevidíme čo nám viera zasľubuje. Viera je jednoducho to, že
nezastanete. Nezastavujte. Neexistuje taká prekážka, ktorá obstojí proti Božiemu Slovu, ktoré sa
spojilo s vašou vierou. Slovo Božie je jasné. Poču[15][0:11]

jete Slovo, ale nič vám neosoží, ak ho nespojíte s vierou. Viera hovorí: je to tak, ako Boh
povedal. Viera ide stále dopredu, až kým nevidíte, že to je pravda/realita. To je prosté. BS hovorí, že ak
skončíte v deň protivenstiev, v deň keď prídu problémy,
tak vaša sila je malá. Čo nám to hovorí? Že deň protivenstiev je deň kedy zistíme, akí silní sme v
Kristovi. Problémy, protivenstá, nepochádzajú od Boha. Sú to diablove pokusy, aby vás odklonil od
Božej vôle. Nezastaňte, stále choďte ďalej. Je to
[15][0:12]

takto jednoduché. BS to hovorí takto: necúvnite od toho, Boh neklamal, nežartoval, nevložil
do Biblie slová len preto, aby tá Biblia bola hrubšia. Každé Božie Slovo prináša so sebou aj naplnenie
toho Slova. Samo v sebe má moc na to, aby vyplnilo
to, o čom hovorí. Potrebuje len človeka, ktorý to bude vo viere hovoriť a to neustále, až kým to
neuvidíte. Toto je to, čo som sa naučil. Keď dostávam e-maily a listy od ľudí, zvyknú hovoriť takto:
vďaka Bohu za JGLM (John G Lake Ministries), pretože som vám telefonoval a vy ste sa modlili. Moja cirkev sa už prestala modliť za túto situáciu, moja
cirkev sa ma už vzdala, moja rodina povedala: prestaň sa už modliť, už je príliš neskoro, už to zašlo
príliš ďaleko. Rakovina už je v 4. štádiu. HIV
[15][0:13]

už zašlo priďaleko. Lekári povedali, že zomrieš. Moja rodina sa už prestala modliť. Prestali už
veriť, že ma Boh môže uzdraviť. Ale zavolal som k vám a vy ste neskončili. Hovoríme ľuďom: keď
nám píšete, alebo voláte o modlitbu, my neprestaneme.
Bez ohľadu na to, ako beznádejne to vyzerá. Bez ohľadu na to, ako zlé to je. Neprestaneme, až kým
nezvíťazíme. Keď zavoláš a budeš žiadať o modlitbu, dokonca aj keď zavoláš a povieš "už sa
nemodlite, nefunguje to, nič už nemôže pomôcť",
[15][0:14]

my ti odpovieme: nie, neprestaneme sa modliť, ty nezomrieš, vyhráme, Boh dal nám
zasľúbenie, a preto sa stále modlíme. A potom napíšete naspäť: ďakujem, že ste neprestali, už som
zdravý, teraz som uzdravený, ďakujem, že ste neprestali.

My neprestávame. BS sa nezmenilo. Nehovorí "uzdravujte chorých, modlite sa 10 dní a potom sa
vzdajte". Tam sa hovorí: modlite sa, verte, a vyhráte. My neprestávame. Boh je ten istý včera, dnes a
navždy. On sa nemení. My sa meníme. My
stojíme na Jeho Slove. Bez ohľadu na to, ako zle to vyzerá. Čím horšie to vyzerá, tým väčšie svedectvo
z toho bude. Oslavujeme Boha a on nám dôveruje. Pri najhorších prípadoch, v najväčších ťažkostiach ďakujeme Bohu. On nám zveril, aby
[15][0:15]

sme sa za to modlili. To znamená, že nám dôveruje! A tak ideme vpred! Bez ohľadu na
čokoľvek! My nezastaneme! A keď vyhráme jeden boj, neodpočívame! Hneď ideme do ďalšieho boja!
Dokiaľ sú tu chorí ľudia, tak sú pred nami boje, ktoré treba vybojovať, víťazstvá ktoré treba vyhrať. Pretože vojna je vyhratá. Ježiš už vyhlásil víťazstvo. Keď
Amerika viedla vojnu na Blízkom východe, vláda Saddáma Husajna bola veľmi rýchlo porazená,
veľmi rýchlo sa vzdali. Američania vyhrali vojnu pro[15][0:16]

ti Saddámovi Husajnovi. Ale keď vojna bola vyhratá, znamenalo to, že skončili všetky boje?
Nie! Stále ešte prebiehali nejaké boje. To, že sa vláda vzdala, ešte neznamenalo, že armády nebudú
bojovať ďalej. Takže aj keď sa vláda vzdala, stále bolo
treba vybojovať nejaké boje. Satan bol porazený. Bol vyhlásený za porazeného. To však neznamená,
že už nebude bojovať. Znamená to, že máme garantované víťazstvo, tak ho nechajme bojovať. Aj tak
vyhráme. Musíte zmeniť svoj pohľad na vojnu. Keď Izraelci išli do zasľúbenej zeme, Boh im povedal: dal som vám túto krajinu. Je to vaša krajina,
tak do nej vpochodujte a zaberte ju. Prečo by mali zabrať to, čo im Boh už dal?! To je prosté - pretože
im to Boh daroval! To ešte neznamenalo,
[15][0:17]

že sa nepriateľ chcel vzdať. Boh im daroval zasľúbenú zem. Ale aj tak museli vyhnať
obyvateľov tej zeme. Je to tak? Je to pravda! Prečo si myslíme, že dnes by to malo byť iné?! Boh
povedal: Jeho ranami sú uzdravení. Ich uzdravenie je legálne
vyhlásenie. Boh vyhlásil každého človeka za uzdraveného. Ale teraz je našou úlohou zabrať zem.
Vyhnať z nej jej obyvateľov = vyhnať choroby a nemoci. Nepatria do ľudských tiel. Ľudské telá nikdy
neboli určené na to, aby v nich prebývali démoni alebo choroby. Ľudské telá sú chrámom Božieho ducha. Choroby a nemoci nemajú žiadne právo
bývať v chrámoch Ducha Svätého. To je veľmi prosté. My sme to skomplikovali teológiou. Ale je to
tak prosté. Existujú dve kráľovstá, ktoré sú vo
[15][0:18]

vojne. Kráľovstvo Božie a kráľovstvo temnoty. A Boh vyhral vojnu. Daroval nám krajinu.
Boh povedal: otvor ústa naširoko a dám ti pohanov za dedičstvo. Nie je to jednoduché? Povedal: otvor
ústa. Povedz čo chceš. A ja ti dám to, čo hovoríš. Povedal: Jeho ranami sú oni uzdravení. Tak vpochodujte do tiel ľudí. Toto je zem, ktorú máme zabrať. Toto
je teritórium, ktoré chce zabrať Boh. Boh chce, aby sme vyhnali obyvateľov toho územia. Choroby a
nemoci, démonov ktorí tam nemajú miesto.
[15][0:19]

Boh povedal Izraelcom: dal som vám krajinu. Boh povedal: nechal som týchto päť národov v
krajine, pretože niektorí z vašich ľudí nevedia ako bojovať. Nechal som týchto 5 národov. Len preto,
aby ľudia, ktorí nevedia ako sa bojuje, mali niekoho,

s kým budú bojovať. Aby sa mohli učiť ako bojovať a ako vyhrať. Boh ich tam nechal. Len aby si
ľudia mohli vyskúšať aké je to bojovať. Takto sa musíte aj vy pozerať na choroby. Musíte sa pozrieť
na ľudí a povedať: poďme na to! Je tu nejaká
choroba? Aby som sa na nej trocha pocvičil. Aby som sa naučil ako vyhrať, a aby som sa naučil ako
lepšie bojovať. Nemôžete sa báť chorôb a nemocí, nerobte to, že sa pozeráte na chorobu alebo nemoc a
poviete "och, ktovie čo zlé tí ľudia uro[15][0:20]

bili..". Pozrite sa ne tým spôsobom, ktorý hovorí: sláva Bohu, je tu pripravené pre mňa ďalšie
víťazstvo. Čaká to na mňa, aby som položil svoje ruky, aby som mal ďalšiu trofej pre Boha. Aby som
mohol mať ďalšie víťazstvo. -Ako vieš, že to bude
víťazsto? -Pretože táto kniha hovorí: vďaka Bohu, ktorý pôsobí aby som vždy triumfoval v Kristovi. Z
tohto viem, že to bude víťazstvo. Povieš: ale čo ak prehráš tento boj?! Ja vôbec nerozmýšľam nad
prehrou. Rozmýšľam nad výhrou! Nad víťazstvom!
Pretože aký je On, taký som aj ja. On je víťazný, On má všetku moc, všetku autoritu na Nebi aj na
Zemi. A pretože On má všetku autoritu a moc, preto idem aj ja! Nejdem v mojej autorite. Vysvetlím.
Keď čelím diablovi alebo stojím proti nejakej
[15][0:21]

chorobe, ja to nerobím na základe svojej sily. Ani na základe svojej viery, na mojom
pomazaní. Ak by toto bola pravda, tak by som stál pred tým chorým človekom, alebo pred niekým kto
je posadlý démonom, a hovoril by som: v mene Curryho
Blakea, musíš odísť! Samozrejme že toto nerobím! Nie som tam vo svojej vlastnej sile. Nie som tam
na základe mojej úrovne pomazania. Nie na základe môjho stupňa autority. Hovorím v mene Ježiš, v
mene, ktoré má všetku autoritu. Nejde o stu[15][0:22]

peň, nejde o množstvo, je to Jeho meno, a všetko čo stojí za týmto menom. Všetka moc,
všetka autorita, je skrytá v Tomto mene. Tá vec nemá na výber. Hľadíme na situácie a posudzujeme
ich - keď ich porovnávame s nami. Á, toto je malý démon, to je malá choroba..ale toto je rakovina, to je veľký démon, to je veľká choroba. To je HIV - to je
veľká choroba. My na to pozeráme zle. Pre Ježiša to nie je veľké, je to Jeho meno, Jeho autorita.
Musíte sa na to dívať tak, ako sa na to díva On.
Musíte to vidieť Božími očami. Je to Jeho autorita, Jeho moc. Nie vaša viera, nie vaša moc, nie vaše
pomazanie, nie váš dar. Je to Jeho moc, Jeho meno, Jeho autorita, Jeho pomazanie, Jeho dar, Jeho
viera. Všetko je to o Ňom. Nerozmýšľajte o
[15][0:23]

sebe. Vy reprezentujete Jeho. Nie je ani najmenšia šanca na to, že by táto vec mohla obstáť
proti Jeho menu. Ale diabol, choroba vás presvedčili aby ste hľadeli na seba. Ale ak budete hľadieť na
seba, budete hovoriť to isté čo hovorili Izraelci.
Žd11. Nad uzdravením nevisia žiadne otázniky. Uzdravenie je ustanovený fakt. Je to ustanovené
Bohom. Nad uzdravením nie sú žiadne otázniky. Otázniky sú inde. Čo urobíte vy? Ako sa zachováte
vy? To je tá otázka. V Biblii nie sú otázniky.
[15][0:24]

Tam niet o čom pochybovať. To už je naveky ustanovené v nebesiach. V Biblii nie sú žiadne
otázniky ohľadom tohto. V nebi je len 1 otáznik. A to: čo s tým chcete vy urobiť? Cúvnete? Alebo
budete stáť? Budete tomuto veriť? Alebo zomriete?

V Biblii nie sú žiadne otázky. Ale ohľadom vás sú otázniky. Toto netreba testovať. Ale vy ste
testovaní. Mňa netreba už testovať. Ja už stoje stanovisko/pozíciu mám. Už som sa rozhodol. Ja
dokazujem to, čomu verím. Ale teraz ste testovaní vy.
Aký postoj zaujmete vy? V akom bode zastanete a potom utečiete. Ja už som voči tomu zaujal postoj:
radšej zomriem než by som mal utiecť. Ak sa ma nepriateľ chystá zabiť, budem mu hľadieť do tváre, a
zabije ma jedine tak, že mi strelí
[15][0:25]

doprostred čela. Ale nestrelí mi do chrbta. Neotočím sa a nebudem utekať. Budem mu čeliť. A
pretože mu vždy čelím, je nemožné, aby toto Slovo zlyhalo, alebo bolo neúspešné. Keby som zlyhal ja,
tak to by znamenalo, že zlyhalo Slovo. Stojím
na ňom. Ale čo urobíte vy? Urobíte aj vy rozhodnutie? Že BS je pravda! Ako ďaleko ste ochotní zájsť?
Pretože tak ďaleko ako zájdete vy, tak Boh pôjde s vami. V tom momente, keď s tým prestanete, tak
ste utiekli od Boha a jeho Slova. O tomto
Slove niet žiadnych pochybností. Ani jediná bodka alebo čiarka z tohto Slova nezmizne. Ani jediné
písmeno z tohto Slova nepominie. Nebesia a zem pominú. Skôr než by jediné Slovo z tejto knihy
pominulo. Neexistuje nič istejšie. Všetko ostatné
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sa mení. Všetko ostatné prichádza a odchádza. Všetko ostatné sa pominie. Ale toto Slovo je
navždy. Toto Slovo je upevnené. Toto je Slovo cez ktoré prichádza Boh. Boh naň položil svoju pečať.
A stojí si za ním. Jeho meno je na tomto Slove.
Takto je to Slovo dôležité. Žd11:39 a títo všetci hoci získali vierou dobré svedectvo, nedosiahli čo im
bolo zasľúbené, stáli vo viere, ale narodili sa príliš skoro. Vy ste sa narodili v správny čas. Počul som
slabých kresťanov, ktorí plakali a bedákali:
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óch, keby som sa tak narodil za dní Ježiša..ó keby som tak žil vtedy keď žil Ježiš..
Predovšetkým hovorím týmto ľuďom: zavri ústa, toto sú Ježišove dni! On žije! A On povedal že je
lepšie keď odíde preč aby mohol poslať svojho Ducha. A povedal,
že je lepšie keď veríte a nevidíte. Je to lepšie pre nás. Ľudia zo Žd11 sa narodili príliš skoro, narodili sa
pred Ježišom. Mali vieru a stáli pevne. A zomreli! Zomreli vo viere! Ale nedostali zasľúbenie. V.40
lebo Boh pripravil pre nás niečo lepšie. Ako
sa opovažujete plakať a lamentovať nad tým, že nežijete v tých časoch.. Ak by ste žili za dní Jozuu, asi
by ste nepatrili k tým dvom zvedom, ktorí sa vrátili z Kanaánu s dobrou správou. Možno by ste boli
jedným z 10ich, ktorí prišli späť a vraveli:
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sú tam obri! A my sme v ich očiach ako kobylky! Sú tam obri, nemôžeme dobyť tú krajinu!
Poďme radšej do Egypta a buďme znova otrokmi. Možno by ste neboli jedným z tých dvoch, Jozuu a
Káleba, ktorí sa dokázali vrátiť a povedať: my to dokážeme vykonať. Poďme tam a zaujmime tú krajinu. Prečo to povedali? Lebo verili Božiemu
posolstvu. Boh im povedal: dal som vám krajinu. 10ti sa vrátili a hovorili "sme príliš slabí".."sme príliš
malí".."ich je príliš veľa".."sme ako kobylky v ich čiach".
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10 zvedov hovorilo: sme ako kobylky v ICH očiach. Boli kobylkami v očiach tých obrov?
Skôr nie, lebo tie národy sa dopočuli o hrôzach ktorými Jahve pobil ich nepriateľov. Oni boli
kobylkami predovšetkým vo svojich vlastných očiach! Prestaň sa

na seba pozerať ako na kobylku. Ty nie si kobylka! Si syn alebo dcéra živého Boha! Duch Boží žije v
tebe. Tomuto musíte porozumieť. Keď stojíte tvárou v tvár démonovi a on sa vás snaží vydesiť a tvári
sa ako veľký a desivý lebo chce aby ste cúvli, musíte byť schopní priamo čeliť a povedať: nevieš s kým máš do činenia..je tu dnes Jeden, ktorý je
väčší ako ty! A jeho meno je JK! A ak sa pozeráš na mňa, tak sa pozeráš na nesprávnu osobu, lebo ja
som mŕtvy a s týmto tu nemám nič spo[15][0:30]

ločné. A nežijem už ja, ale JK, ktorý tu dnes stojí a ktorému teraz čelíš. On vyhrá, lebo On
vždy vyhráva. Môžete len prehrať, keď budete uvažovať nad sebou samými, a nebudete uvažovať nad
Ježišom. Vyhráte keď neuvažujete nad sebou samým,
ale uvažujete nad Tým, ktorý je schopný vyplniť zasľúbenia, ktoré dal. Toto je to kým ste! Musíte to
dať tomu démonovi na vedomie! Musíte to dať tej chorobe na vedomie! Nech tie nemoci vedia: DNES
si stretol svojho PREMOŽITEĽA! Dnes stojíš
v prítomnosti Krista a skloníš svoje kolená pred týmto menom. A dnes odídeš z tohto človeka. A
nemyslím tým možno, ale to, že to urobíš! Žiadne "ak", žiadne "ale". Ty z neho odídeš, dnes z neho
odídeš. V mene Ježiš, ja vyhrávam, rozumieš?!
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Ale aby ste sa tam dostali, musíte sa naučiť považovať seba za mŕtveho. Musíte sa dostať až
tam, kde vás nikto nebude môcť uraziť. Musíte pochopiť toto: ďakujem Bohu za to akým spôsobom so
mnou ľudia jednajú. To ako sa ku mne správa
váš pastor je úžasné. Ale musíte pochopiť toto: ja som mŕtvy človek, nemôžete ma uraziť, nečakám od
vás vôbec nič, takže ma nemôžete sklamať. Nemôžete uraziť mŕtveho človeka. Keď pôjdete na pohreb
a budete sa dívať na telo, ktoré je v rakvi, môžete pozerať na to telo a povedať: si tak škaredý ako si vždy bol!!! A toto mŕtve telo na to vôbec
nebude reagovať. Ruka sa nenačiahne aby vám dala zaucho, ten človek sa nebude na vás mračiť, ani
mu nebudú tiecť slzy, nijako sa nedotkne[15][0:32]

te jeho citov. Pretože je mŕtvy. Musíte zomrieť. A vôbec sa nestarať o to, čo budú ľudia o vás
hovoriť. Pretože budú hovoriť: čo si myslíš o sebe, kým si? Teraz keď si sa začal modliť za chorých,
tak si myslíš, že si lepší než ja? Myslíš si že si
svätejší než ja! Čo si o sebe myslíš že si?! Musíte byť schopný pozrieť sa na nich a povedať: nemyslím
si o sebe vôbec nič, som mŕtvy, nežijem už ja ale vo mne žije Kristus, to čo hovoríš mne, nehovoríš už
mne, ale Kristovi. Ale poviem ti: nemyslím si o sebe vôbec nič. Ale poviem ti čo si o mne myslí Boh. On si myslí, že som hlavou a nie
chvostom. On si myslí, že som požehnaný všetkým duchovným požehnaním. On si myslí, že som Jeho
syn. A nehanbí sa za to, keď sa nazýva mojim
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Bohom. Nehanbí sa nazývať ma svojim synom. Nazval ma uzdraveným, nazval ma
požehnaným, nazval ma spravodlivým. Toto je to, čo si Boh o mne myslí. A nie som tak hlúpy, aby
som si myslel niečo iné. Som dosť múdry na to, aby som si
myslel, že má pravdu! Som dosť múdry na to, aby som si myslel, že On vie, že to, čo si o mne myslí, je
pravda. Takže ak sa ti nepáči kým som, musíš to povedať Jemu. Ja som sa nestvoril, On ma stvoril.
Takže ak sa ti to nepáči, tak choď a

[15][0:34]

povedz Jemu, že to zle urobil. Ale nehovor to mne, lebo ja s tým nič nemám. Som to čo som Božou milosťou. Nie mojimi skutkami. Takže to hovor niekomu inému. Nemám čas počúvať takéto
veci. Som príliš zaneprázdnený. Aby som pracoval
v záležitostiach svojho Otca. Takže ak máš čas na klebetenie, ak máš čas ohovárať, tak je to preto, lebo
nie si zapojený do záležitostí svojho Otca. Lebo ľudia, ktorí sú týmto zaneprázdnení, nemajú čas na
klebety, ohováranie a reči o tom ako by
mala vyzerať cirkev. Ľudia mi hovoria: takto by si mal viesť svoju cirkev. A viete čo im poviem? Tak
choď a začni svoju vlastnú cirkve. Nehovor mi ako viesť cirkev. Lebo Boh to dal mne na
zodpovednosť. Ak sa ti to nepáči, choď niekam inam. Choď
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a začni vlastnú cirkev. Uvidíme či dokážeš viesť sto ľudí alebo dvetisíc. Uvidíme koľkí budú
nasledovať teba. A ako dlho. Pretože väčšina ľudí, čo toto hovorí, nedokážu pritiahnuť ani troch ľudí,
aby ich nasledovali. Pretože nie sú dosť silní alebo
dosť veľkí v Bohu aby viedli. Pretože sú príliš zaneprázdnení tým, že sa vŕtajú v cudzích
záležitostiach. Keď je niekto veľký, tak jedinú vec, ktorú ničí a búra, je kráľovstvo temnoty. Ak ste
veľký, nebúrate veci ale budujete ich. K tomu ste povolaní,
byť budovateľom, nie tým, ktorý búra a ničí, hovorí o iných zle. Ak z vašich úst vychádzajú negatívne
slová, ako ich potom Boh môže používať na uzdravovanie chorých? Musíte budovať ľudí, zdvíhať ich,
povzbudzovať ich, rozvíjať ich v Kristovi.
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Aby mohli byť tými, kým ich Boh povolal, aby boli. Len malí ľudia ťahajú ľudí dole. Veľkí
ľudia ťahajú ľudí hore. Sme povolaní aby sme ťahali ľudí hore, nie aby sme ich stláčali dole. Keď
tlačíte ľudí dole, tak je to preto, že ste vo vlastných očiach
kobylkou. Pozrime Žd11. Hovorí čo tí ľudia robili. Ale tiež nám to hovorí, že niektorí ľudia neprijali
zasľúbenie, pretože ušli. V knihe Žalmov sa píše, že nepoznali dobré veci, ktoré Boh urobil. Zabudli na
veľké Božie veci. A pretože rodičia neučili o
[15][0:37]

tomto svoje deti, tak deti vyrástli a nevedeli, že Boh bol s nimi. A keď prišiel na nich
nepriateľ, obrátili sa a ušli. Pretože zabudli na veľké skutky, ktoré Boh vykonal. Musíme hovoriť o
veľkých Božích skutkoch našim deťom a našim vnukom. Aby
vedeli, že Boh odpovedá na modlitby. Že Boh je s nimi. Aby sa neotočili a neušli keď prídu ťažké dni.
Cirkev existuje už dvetisíc rokov. Dôvodom toho, že cirkev nie je silnejšia, je to, že počas storočí ľudia
zabudli hovoriť o tom, čo sa stalo, nasledujúcim generáciám. Stratili sme veci, ale nastal čas na obnovenie toho, čo je stratené. Aby sme
chodili ako cirkev v prvom storočí, a dokonca silnejší. Aby sme boli Boží ľud, aby sme boli
pokolením, ktoré vyrastie tak, že sa bude podobať Ježi[15][0:38]

šovi. Predstavte si, JK mal 12 nasledovníkov. Jedného stratil a potom mal 11. Celá budúcnosť
cirkvi bola v rukách tých 11-tich. Včera som vyšiel a videl som cirkev, kde jeden z Ježišových
nasledovníkov sa dostal až tak ďaleko a založil tú cirkev.
Tá cirkev je pomenovaná podľa Andreja. Apoštol Andrej prešiel celú cestu z Jeruzalema, keď
poslúchal Ježišove slová a priniesol sem Evanjelium. Zasial tu Evanjelium. Opýtam sa vás, ak by ste
vy boli jeden z tých 11-tich, dostalo by sa Evanje-

lium niekedy z Jeruzalema? Alebo by ste sa od neho odvrátili, odpadli? Boli by ste spokojní len s tým,
že by ste iba sedeli v Jeruzaleme a rozprávali by ste tam o Ježišových skutkoch? Alebo by ste poslúchli
Jeho príkaz aby ste išli do celého sve[15][0:39]

ta? Počuli by ľudia v Kyjeve niekedy Evanjelium? Ak by to záležalo len na tebe. Alebo by
vaše Evanjelium - Evanjelium Ježiša Krista - zomrelo s vami? Vy máte zodpovednosť aby ste zobrali
Evanjelium, pravé Evanjelium, Evanjelium Kráľovstva,
Evanjelium moci, Evanjelium uzdravenia, Evanjelium Božej milosti, Evanjelium pokoja, aby ste toto
Evanjelium zaniesli do všetkých kútov sveta! To je vaša zodpovednosť. Prišiel som z Ameriky sem k
vám, aby som sa uistil, že rozumiete tomuto
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Evanjeliu, ale nie aby ste ho len počuli. Viete, že aj v Amerike sú ľudia, ktorým by som dnes
mohol kázať. Ale prišiel som sem. A ja nechodím nikam na to, aby som iba minul svoj čas. Musíte
niečo urobiť s týmto Evanjeliom. Musíte ho zobrať
tam, odkiaľ ste prišli, a rozširovať ho, vyučovať ho. Aby sa nestalo, že sa vrátite a budete hovoriť ako
slabosi. Vieš, myslím si, že Bibilia hovorí toto.. Nikoho nezaujíma čo si myslíte. Ľudí zaujíma čo viete.
Ľudí zaujíma len to, čo môžeš dokázať.
Nezamýšľaj sa príliš - káž čo je napísané. Nemusíš prísť so svojim vlastným zjavením. Máš celú knihu
zjavení. Káž "je napísané..", nesnaž sa prísť s nejakými svojimi čudnými doktrínami. Stretol som tak
veľa mladých kazateľov, ktorí sa snažili
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nájsť nejaké svoje tajné zjavenia. Mysleli si, že ich to urobí niekým. Mysleli si, že ich to urobí
dôležitými. Lebo toto je moje zjavenie, kvôli tomuto bude moje meno slávne... Hovorím vám, ja
nekážem moje zjavenie, ja kážem Pavlovo zjavenie.
Kážem to, čo hovoril Ježiš. Prestaňte sa snažiť byť inými. Prestaňte sa snažiť byť zvláštnymi. Prestaňte
sa snažiť nájsť nejaké zvláštne tajomstvá. Každá sekta začala tým, že niekto si myslel, že objavil
zvláštne zjavenie. A potom ten človek
vedie svojich nasledovníkov do pekla. Netrápte sa nejakými tajomstvami. Skryté veci patria Bohu. Ale
zjavné veci patria synom človeka. To čo je zjavené patrí vám. Nesnažím sa z Biblie vydolovať nejaké
tajomstvá. Jednoducho ju čítam. A potom
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to hovorím vám. Hovorím že Boh mienil presne to, čo povedal. Je to pravda. Nemusíte byť
teológom aby ste ma pochopili. 8-ročné dieťa to môže pochopiť. Takto by to malo byť. Ak dieťa má
viesť ľudí, tak potom dieťa musí byť schopné aj porozumieť Evanjeliu. Ak vášmu Evanjeliu dieťa nerozumie, tak nekážete pravé Evanjelium, kážete teológiu.
Udržujte to v jednoduchosti. Keď je to jednoduché tak sa to rýchlejšie rozšíri. Ježišovým hlavným
objektom záujmu neboli pracovníci, ale žatva.
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Ježiš povedal Jn4:1n ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac
učeníkov ako Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a išiel zase do Galilei. Musel
však ísť cez Samáriu. Tak prišiel v Samárii do
mesta Sichar blízko pozemku, ktorý Jakob dal synovi Jozefovi. Tam sa nachádzala Jakobova studňa.
Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni, a bolo asi poludnie. Tu prišla žena zo Samárie načrieť si vody.
A povedal jej Ježiš. Daj sa mi napiť.
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Všimnite si, Ježiš bol super evanjelista. On neprišiel za ženou a nepovedal "žena, potrebuješ
byť spasená" - určite by sa otočila a odišla, povedala by: ty si Žid, ktorý sa ma snaží obrátiť". Ježiš to
neurobil, bol múdry, poprosil ju o láskavosť. Poprosil ju o pomoc. Povedal jej: žena daj sa mi niečoho napiť. Zatiahol ju do rozhovoru. V.8 - učeníci odišli
do mesta nakúpiť potravu. Žena Samaritánka mu povedala: ako môžeš ty Žid pýtať si vody odo mňa ženy Samaritánky. Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. Tak bola prekvapená, že Žid sa chcel s ňou rozprávať. Ježiš jej riekol: keby si
poznala dar Boží, a kto ti hovorí "daj sa mi napiť" tak ty by si prosila mňa a ja by som ti dal živú vodu.
Vidíte ako ju zapojil do debaty? Spýtala sa:
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prečo so mnou hovoríš? Odpovedal jej: žena keby si vedela kto som ja, tak by si ty pýtala
vodu odo mňa, a ja by som ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je
hlboká, odiaľ máš teda živú vodu? Je jasné, že myslela na vodu. Ale vy viete, že Ježiš nehovoril o vode. Ona rozmýšľala prirodzene, On rozmýšľal
duchovne. A teraz žena povedala: či si ty väčší ako náš otec Jakob ktorý nám dal túto studňu? Aj sám
pil z nej, i jeho synovia, i jeho dobytok. Všimnite
si, že sa spýtala: ty si väčší ako bol Jakob? Hovorila s Ježišom. Mohol povedať "áno, som!" Prečo to
neurobil? Lebo nemal žiadne ľudské ego, nepotrpel si na seba, viac sa zaujímal o ňu, než o to, aby ho
spoznali. Hovoríme o Božom Synovi. Hovo[15][0:46]

ríme o Spasiteľovi. Ježiš jej riekol. Všimnite si, vôbec nevenoval pozornosť tomu, čo
povedala. Úplne ignoroval jej otázku. Toto sa musíte aj vy naučiť. Ignorovať otázky niektorých ľudí.
Niektorí ľudia kladú otázky, ktoré vlastne nie sú otázkami. Snažia sa vás chytiť vo vašich slovách. Rovnako ako sa to dialo pri Ježišovi. Alebo sa snažia presadiť svoj
názor vo forme otázky. Pavol nám povedal, aby sme sa vyhýbali hlúpym otázkam, ktoré nikam
nevedú. Vždy by sme mali mať odpoveď pre kaž[15][0:47]

dého kvôli nádeji, ktorá je v nás. Ale to neznamená, že máte odpovedať na každú otázku.
Musíte sa naučiť zostať zameraní na svoju vec a dokončiť to, na čo ste tam, a nedovoliť, aby vás niekto
viedol krížom-krážom. Ježiš je povedal: každý kto
pije z tejto vody bude zase smädný. Kto by však pil z vody, ktorú mu dám ja, nebude niky smädný. Ale
voda, ktorú mu dám ja, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Nechcem to tu
nejako veľmi rozoberať, ale v cirkvi po celom
svete je rozšírená jedna vec: keď ľudia chcú prísť "k oltátu" a tráviť tam hodiny volaním na Boha,
hovoriac "som tak smädný" a citujú pri tom Dávidov žalm: ako jeleň túži po bystrine, moja duša túži
po tebe Pane. Toto nikdy nepoviem, ja nie som
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smädný, už som sa napil z tejto vody a Ježiš povedal, že už nikdy nebudem smädný. Žalmista
Dávid nemal to, čo mám ja. On dychtil po tomto dni. Ak ste sa niekedy napili z Ježišovej vody, tak už
nikdy nebudete smädní. Ale my si myslíme, že
to je také sväté. Myslíme si, že tým Bohu ukazujeme, že to berieme vážne. Ale robíme to zle. Keď
ľudia prichádzajú dopredu a volajú "som smädný" tak to čo cítia nie je smäd, ak sú narodení z Boha.
To čo v skutočnosti máte, je nadšenie, horli-

vosť pre Boha. A chcete pre Boha niečo robiť. Ale učili vás to, že potrebujete viacej Boha. A učili vás
aj to, že nemôžte robiť nič, a tak žobroníte Boha o to, aby poslal prebudenie. Prosíte Boha aby vylial
svojho Ducha, aby poslal svoje vody, lebo
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ste smädní. Ale realita je taká, že On už vylial svoju vodu, vy už ste boli oživení. Ak by ste
neboli oživení, neboli by ste vpredu a nevolali by ste na Boha, ani by ste neboli v cirkvi. Sedeli by ste
doma. Vždy ma udivuje to, že chceme aby sto ľudí
prišlo na modlitebné zhromaždenie, a aby sa zhromaždili spolu, aby volali na Boha, aby poslal
prebudenie. Ak dokážete dať sto ľudí dokopy, tak to už máte prebudenie, lebo to sú ľudia, ktorí už sú
prebudení. Tí, ktorí nie sú prebudení, zostali doma.
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Biblia hovorí, aby sme sa napĺňali Duchom, žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, ktoré
budeme hovoriť sebe. Takto ste napĺňaní. Nie je to tak, že si pýtame od Boha, aby nás naplnil.
Nepotrebujete byť prebúdzaní, oživovaní. Niekto je oživený
a iný je mŕtvy. Boli ste predtým mŕtvi a teraz žijete. Boli ste predtým spiaci a teraz ste prebudení.
Potrebujete obrátiť svoju pozornosť od toho, aby ste volali na Boha aby sa ukázal, k tomu aby ste robili
to čo On povedal že vy máte robiť. Neurobíte
[15][0:51]

na Boha dojem tým, že Ho budete o niečo prosíkať. Obzvlášť Ho neohúrite tým, keď budete
od Neho prosíkať, aby urobil to, čo už vlastne urobil. Na Boha urobíte dojem tým, keď vstanete a
budete robiť to, čo povedal aby ste robili. Nepovedal vám
aby ste Ho žiadali o to, aby spasil svet. On už svoj diel v tomto urobil. A teraz čaká na to, aby vy ste
urobili svoj diel. Čaká teraz na vás kým vyjdete a získate ich. Jeho Duch sa tam nebude pohybovať a
konať bez toho, aby ste tam prišli. Vy ste
chrámom Božím. Vy ste chrámom Ducha Svätého. Aby DS pôsobil, tak vy musíte jednať a ísť. Vy
musíte prosiť Boha, aby spasil Čínu. Ale vy ho musíte do tej Číny zobrať. Nestačí len to, aby ste Ho
žiadali o spasenie. Musíte tam ísť a urobiť to.
[15][0:52]

Vy tých ľudí zasiahnite. On nám dal výsadu kázať Evanjelium. A dal nám aj meno Ježiš, cez
ktoré ľudia musia byť spasení. To je naša zodpovednosť. Ježiš povedal: ktokoľvek by pil z vody ktorú
mu ja dám, nebude nikdy smädný. Voda, ktorú mu
dám ja, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. Žena mu povedala: Pane, daj mi z tej
vody, aby som nesmädila a neprichádzala sem načierať. Ona stále rozmýšľala o fyzickej vode. Ježiš jej
povedal: choď, zavolaj si muža a príď
[15][0:53]

sem. I odpovedala mu žena: nemám muža. Ježiš jej riekol: správne si povedala, že nemáš
muža, lebo si mala piatich a terajší ti nie je mužom. To si správne povedala. -Pane, vidím že si prorok.
Nie je to udivujúce? Práve jej zjavil, že žije s nejakým
mužom v hriechu. A namiesto toho, aby robila pokánie, tá žena hovorí: vidím, že si prorok. Hneď na to
tá žena začína náboženskú konverzáciu. Neurobila pokánie z hriechov, ale začína hovoriť toto: naši
otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy
hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. Ježiš to nepovedal. Ona ho zaradila
dokopy s ostatnými Židmi. Nie je to zábavné, čo robí náboženstvo? Vy ukážete na hriech a prvá vec,
ktorú náboženská osoba povie, je toto: no dobre,

[15][0:54]

ale nehľaďme teraz na hriech, ale pozrime sa sem, a pohovorme si trochu o náboženstve, o
nejakých zbožných témach. Nehľaďme na hriech, pozrime sa sem.. toto robí náboženstvo. Ježiš jej
povedal: žena, ver mi, že prichádza hodina, keď ani
na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. Vy vzývate čo nepoznáte. My vzývame čo
poznáme. Lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať
Otca v duchu a v pravde. Nie na nejakom zvláštnom mieste. Veď aj Otec takých ctiteľov chce mať. Boh je Duch. A tí čo ho vzývajú, musia Ho
uctievať v duchu a v pravde. Žena mu povedala: viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Keď
ten príde, oznámi nám všetko. Ježiš jej riekol:
[15][0:55]

ja som to, ktorý rozprávam s tebou. Povedal jej, že je Kristus. Nepovedal každému, že je
Kristom. Ježiš povedal: tebe je to zjavené. Jeho vlastným učeníkom. Keď Peter o Ňom povedal, že je
Kristus, povedal: toto je zjavenie z neba. A teraz keď
Mu tá žena hovorila toto, tak On sa jej vyjavil, kým je, že On je Kristus. V tom čase prišli učeníci a
divili sa, že sa zhovára so ženou. Ale ani jeden nepovedal: čo sa jej spytuješ, čo s ňou hovoríš? Žena
nechal nábodu tam, odišla do mesta, a hovorila tam ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Či to nie je
Kristus? A vyšli z mesta a prišli k nemu. Veselé na tom je to, že to bola žena, ktorá evanjelizovala
zvyšok mesta. A vyšli z mesta a prišli k Nemu.
[15][0:56]

V.31 - a medzitým Ho učeníci prosili, Majstre, jedz. -Ja mám jesť pokrm o ktorom vy
neviete.. tu si povedali učeníci medzi sebou, či mu niekto doniesol jesť? -Mojim pokrmom je činiť
vôľu Toho, ktorý ma poslal a dokonať Jeho dielo. Či nevravíte,
že 4 mesiace a príde žatva? Hľa, všimnite si, pozdvihnite oči a hľaďte na polia, že sa zabeleli k žatve.
Všimnite si, Ježiš povedal: nehovorte "k žatve chýbajú ešte 4 mesiace", pozrite sa na žatvu, čas na ňu
je práve teraz, choďte a žnite. Hovorím
[15][0:57]

to kvôli tomuto: v moderných časoch veľká časť cirkvi sa zdá byť zameraná na to, aby sa
uistila, že robotník, ktorého vyšle, je dokonale vystrojený - "nie, ešte nechoď, nie si ešte pripravený,
nie si vystrojený, počkaj, ešte chvíľu vydrž". Ale Ježiš
povedal: nehovorte "ešte 4 mesiace a potom budem schopný slúžiť". Ježiš vraví že nejde o to, ako si
pripravený ty, ale ako je nachystaná žatva. Povedal: choď - a ja vložím svojho Ducha do teba. Ľudia
vás nemôžu pripraviť, ale ja ti dávam svojho
[15][0:58]

Ducha. Bude ťa učiť, viesť, vystrojí ťa, zmocní ťa. Dary sa nachádzajú v mojom Duchu. Moc
je v mojom Duchu. Vystrojím ťa svojim Duchom. Možno si myslíš, že nie si pripravený. Ale je to
Duch v tebe, ktorý ťa robí pripraveným. Žatva je pripravená. Nemôžeš dovoliť, aby to zrno zahynulo na poli. Musíš ísť pracovať na poli. Ak sa budeš musieť
viac spoliehať na Ducha Svätého, nech je to tak. Ale choď na žatvu. Lebo zrno zomiera na poli. Ja som
v tebe, keď budeš stáť pred ľuďmi.
[15][0:59]

Netráp sa čo budeš hovoriť, ja budem hovoriť cez teba. Keď budeš stáť pred chorými, netráp
sa ako si na to vystrojený, polož na nich ruky a ja vložím do tvojich rúk čo treba. Všetko čo potrebuješ,
zabezpečím ja. Ja som tvoj Zaopatrovateľ. Ja na-

plním potreby. Samozrejme že musíš študovať, byť usilovný. Ale skúmaním života Johna Lakea som
sa naučil, že on povedal: ľudia mi hovorili že by som sa mal modliť a potom ísť, ale moja skúsenosť
mi ukázala, že sa môžem modliť počas toho
[15][1:00]

ako idem. Biblia nám hovorí, že sa máme modliť neprestajne. Ak sa máš modliť neprestajne,
a pri tom sa máš najprv modliť a potom ísť, tak potom nikdy nepôjdeš. Ale ak sa budete modliť bez
prestania, tak sa budete modliť počas toho, ako ide-te. John Lake tiež povedal: ľudia sa budú modliť a
modliť a modliť, až kým sa nepremodlia k neviere. Ale ty si musíš vyhrnúť rukávy a ísť a robiť a
používať to, čo ti Boh dal a potom ti dá viac. Nepremodli sa do neviery. Používaj to, čo ti Boh už dal.
A Boh ti dá viac. Nazýva sa to sejba a žatva. Zasievaj čo máš a Boh ťa potom znova naplní viac. Aby
si nabudúce mal viac čo dať. A je to cyklus, v ktorom pokračuješ. To čo vám hovorím nie je teória.
Takto sme urobili všetko čo sa nám podarilo
[15][1:01]

po celom svete. Takto fungujeme v našej službe. Musel som začať a Boh dal vzrast. Začnite a
Boh dá vzrast!
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[16][0:01]

Dnes ráno sa budeme venovať téme Koho viera, a Kto môže mať vieru za iných ľudí. Už sme
si ukázali zopár príkladov ľudí, ktorí mali vieru za niekoho iného. Na s.67 vášho manuálu sa pozrieme
naďalší príklad: Lk7:11. Potom na 2.deň išiel do
Naimu a s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho,
jediného syna matky a tá bola vdova. Početný zástup mesta išiel s ňou. Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa
nad ňou a povedal jej: neplač. Potom pristúpil,
dotkol sa már a tí čo ich niesli zastali. A riekol: mládenec, hovorím ti, vstaň. Toto je krátke vyhlásenie.
Mladý muž, hovorím ti vstaň. Ježiš sa tu nemodlil hodiny. Neprosíkal Boha o nič, nebedákal.
Jednoducho povedal: mladý muž, ja ti hovorím
[16][0:02]

vstaň. Viera nepotrebuje siahodlhé modlitby. Čím dlhšie modlitby, tým menšia viera. Čím
kratšia modlitba, tým väčšia viera. Mali by ste krátke modlitby. Mám také príslovie: ak sa ideš modliť
nad jedlom, nech sa pomodlí vždy ten človek čo je najviac hladný. Takto modlitba nebude príliš dlhá. Nechcete predsa jesť jedlo, ktoré je studené. Chceme
jesť a nie mať modlitebnú hodinu. Vy chodíte s Bohom. Ľudia sa zvyčajne dlho modlia vtedy keď chcú
znova získať kontakt s Bohom. Keď s nie[16][0:03]

kým žijete každý deň, tak pri každom stretnutí nepotrebujete s ním hovoriť veľa slov. Dlho sa
budete zhovárať vtedy, keď ste sa s ním nestretli už dlhý čas. Dĺžka modlitby vám povie ako dlho sa tí
ľudia už nestretli s Bohom. Modlitba nebola ustanovená na to, aby sa pokúsila presvedčiť Boha, aby uzdravoval. Modlitba je prosto to, že ustanovíte
Božiu vôľu ohľadom tej situácie. Mladý muž, hovorím ti, vstaň! To nie je otázka. Bol to príkaz. Toto
je modlitba viery. Vždy keď jednáte s choro[16][0:04]

bou, alebo nemocou, modlitba viery bude modlitba, ktorá prikazuje. Modlitba viery bude
krátka, priama, a horlivá s nasadením. Je to horlivá modlitba spravodlivého, ktorá zmôže veľa. Ak ste
spravodlivý, nepotrebujete sa modliť dlho, ale potrebujete

sa modliť horlivo, ohnivo. To znamená, že sa musíte modliť agresívne. Môžete sa agresívne modliť a
pritom sa modliť potichu. Toto je jedna z vecí, ktoré som sa musel naučiť. Ako som vám už povedal,
som veľmi kľudný, tichý človek. Nie som hlučný, som tichý a pokojný. Keď boli moje deti malé, nepotreboval som na ne hulákať, aby ma
poslúchali. Ak som musel zdvihnúť hlas, to znamenalo že sú vo väčších problémoch ako keď začali so
mnou bojovať. Museli poslúchať aj keď som hovo[16][0:05]

ril pošepky. Museli pochopiť, že keď niečo hovorím, tak to myslím vážne. A že to nemyslím
vážne len vtedy, keď na ne budem kričať. Podstatou, základom modlitby viery je 1. veriť správne 2.
správne hovoriť - to znamená hovoriť to, čo chcete aby
sa stalo. Takže je to príkaz, nie je to požiadavka, ani otázka. Viera pozná odpoveď ešte predtým než je
položená otázka. Ale musel som sa naučiť ako uvoľňovať Božiu moc. Keď začnete, možno nebudete
vedieť ako uvoľniť tú moc vtedy keď chcete. Ja som to nevedel. Vedel som že keď chcem dostať nejaké iné výsledky, tak potom aj musím pre to
robiť niečo úplne iné. Takže keď som začal dosahovať prvé výsledky, tak som vedel, že budem musieť
začať uvoľňovať Božiu moc tak, že zač[16][0:06]

nem hovoriť silným hlasom. Boh nepovedal, že to takto musím robiť. Ale musíte urobiť to, čo
je potrebné urobiť, aby ste boli schopní to uvoľniť. Pre väčšinu ľudí, vrátane mňa, to znamenalo, že
musím začať robiť niečo čo normálne nerobievam.
Musel som začať niečo úplne odlišné od toho, aká je moja prirodzená povaha. Takže keď som začal
prikazovať, tak som musel poriadne zvýšiť hlas. Až som naozaj hulákal, aby som uvoľnil Božiu moc.
A fungovalo to. Musel som zlomiť sám seba.
[16][0:07]

Aby som robil veci inak než to robím bežne. Ale tiež som vedel, že keď prídem do
nemocnice, tak tam nebudem môcť kričať. Pretože keď hulákate v nemocnici, tak sa pomodlíte len za
jedného človeka. A potom vás vyvedú von. A tak som sa musel učiť to, ako uvoľniť Božiu moc potichu. A tak som sa rozhodol, že použijem tú istú silu, ale
uvoľním ju veľmi potichu. Na začiatku som zvykol povedať jasný príkaz a potom sa dotknúť ľudí na
hlave. Ale často sa modlím za ľudí vyšších ako ja.
Tak musím poriadne natiahnuť ruku hore a keď to urobíte pri 400 ľuďoch, tak na ďalší deň budem mať
svalovicu v ruke. Povedal som: Bože takto to nepôjde. Tak som čítal Bibliu a vždy keď sa tam spomína
položenie rúk na niekoho, tak je tam na[16][0:08]

písané, že ten človek bol vzatý za ruky. Nikdy som si to nevšimol predtým. A tak som si
povedal: to je oveľa lepšie ako načahovať ruky hore na hlavu. A tak som začal ľuďom chytať ruky. Ale
na začiatku, keď som sa modlil s rukou na čele, tak
som prikázal a potom som sa ich dotkol. Vždy som si chcel byť istý, že tých ľudí netlačím dozadu. Ale
musel som to načasovať tak, aby ten dotyk a príkaz nastali v jeden okamih. Aby bola uvoľnená moc
rukou aj slovom. A tak keď som ich začal
[16][0:09]

brať za ruky, robil som to isté. Povedal som ľuďom: vystrite ruky hore. Vystreli ruky, z
nejakého dôvodu vždy vystreli ruky dlaňami nahor. Tak som vždy musel chytiť ich ruky a otočiť
dlaňami dole. Lebo ich nedržali normálne. Povedal som aby dr-

žali ruky. Stáli. Začal som prikazovať v mene Ježiš, choroba odíď, démon odíď. V mene Ježiš, buď
uzdravený, teraz! A presne vtedy keď som povedal "teraz" som sa dotkol ich rúk. Keď som ich chytil
za ruky, to bol bod kontaktu, ktorý umožnil,
aby cez nich prešla Božia moc. Tak som chytil ich ruky, držal som ich asi 2-3 sekundy a pustil.
Niekedy som cítil niečo cez ruku, ale väčšinou nie. Potom som sa začal učiť byť tichším, ale stále som
tie príkazy hovoril ešte veľmi rozhodne. A
[16][0:10]

zvyčajne, keď som povedal "buď uzdravený!", "choď!" alebo "prijmi!", myslel som
uzdravenie širšie. Nejde tu o nejaký predpis, či formulku. To, čo hovoríte, nie je veľmi dôležité.
Dôležité je to, kto to hovorí. Keď Božie dieťa hovorí, diabol počúva a poslúcha. Je to takto jednoduché. Môžete povedať "choď!", môžete povedať "prijmi!". Aký
výsledok dostaneš keď sa modlíš nie je vždy to isté čo povieš. To čo dostaneš, je to, čomu veríš. Božia
moc tečie na základe vašich úmyslov, zámerov. To, čo sa deje, závisí od toho, aké úmysly máte, aby sa stalo. Môžete povedať jednu vec, ale mať
zámer aby sa stalo niečo iné. To, čo sa stane, je to, čo ste zamýšľali, čo ste chceli urobiť. Keď sa
modlím za ľudí, môj zámer je to, aby boli
[16][0:11]

uzdravení od hlavy až po päty. Možno mi poviete, že problém sú ľadviny. Možno poviem
"ľadviny, buďte uzdravené" ale mojim zámerom je to, aby ste boli uzdravení od hlavy po päty. Lebo
možno máte viac ako len jeden problém. Možno máte problémy, o ktorých ani neviete. Nechcem aby boli uzdravené vaše ľadviny a potom aby ste zomreli na
srdcový infarkt. Pretože ste mali zlé srdce, o ktorom ste nevedeli. Boh chce, aby ste boli celí zdraví.
Nechce aby boli uzdravené len vaše ľadviny,
[16][0:12]

chce aby ste boli celí zdraví. Niekedy ma ľudia žiadajú o modlitbu za 3 rôzne veci. A ja sa
modlím a spomeniem len 1 z nich. Oni však chcú aby som sa za každú vec pomodlil osobitne. Musíte
porozumieť: Božia moc je ako voda - vojde dnu a
dotkne sa všetkého. Už som vám na Mk16 dokázal, že sa ani nemusím vôbec modliť. Stačí mi položiť
ruky, a čokoľvek je v neporiadku, bude uzdravené. Ale stále rozmýšľame na základe náboenských
predstáv, že sa musíme modliť za každú
vec zvlášť. Musíme uvidieť Boha väčšieho. Ale Božia moc je mechanická. Ak vás chytím za ruky, a
budem svoje ruky držať takto vystreté, tak budete uzdravení rýchlejšie než keď moje ruky budú pri
tele. Spýtate sa "prečo?" Predstavte si moje
[16][0:13]

ruky ako vodovodné hadice. Keď mám ruky vystreté, tak voda môe prúdiť oveľa ľahšie než
keď mám ruky pri tele a tie hadice sú priškrtené. Poviete "toto znie čudne, prečo to takto funguje?" -Ja
neviem. Ja som celý ten systém nevymyslel. Je to
tak ako to je. Len som sa naučil, ako to dobre používať. A týmto spôsobom mi to funguje lepšie. Váš
duch a Duch Svätý zmiešaný s vašim duchom vás budú vyučovať v tom, ako sa správať. A budem stáť
s takto zdvihnutými rukami 30 sekúnd,
tak môžem cítiť ako to začnína prúdiť. Dokonca aj keď nikto nebude pri mne. Pretože môj duch, Duch
Svätý vie, že normálne takto nestávam. A keď takto stojím, to znamená že som pripravený za niekoho
sa modliť. A DS sa pripraví k činnosti.

[16][0:14]

Poviete: to je veľmi čudné. -Súhlasím. Ale funguje to. Božia moc je mechanická. Dám vám
iný príklad. Mojžiš viedol Izraelcov a tí bojovali s Amálekovcami. Mojžiš, Áron a Chúr vyšli na horu.
Boh im povedal: pokiaľ budú Mojžišove ruky hore, tak
budete v boji vyhrávať. Mojžiš zdvihol ruky hore a Jozua víťazil. Mojžiš takto stál väčšinu dňa. Ale
ruky sa mu unavili. Keď mu ruky klesli, tak Amálekovci začali vyhrávať. Toto nedáva žiadny zmysel.
My by sme si mysleli, že Boh sa bude dívať
[16][0:15]

zhora a povie si "no, vidím že Mojžiš je už unavený, tak musím o to viac pomáhať Izraelcom,
aby vyhrali ten boj". Ale oni zistili, že keď sú ruky hore, Izrael vyhráva. Keď sú ruky dole,
Amálekovci vyhrávali. A tak Áron a Chúr dostali nápad "ak budedržať ruky hore, Izraelci by mali vyhrávať". Urobili tak, a Izrael vyhral. To predsa nedáva žiadny
zmysel! Mysleli by ste si "nie, Mojžiš musí držať svoje ruky zdvihnuté", ale On to nepovedal, ale
povedal "keď sú ruky hore, vyhrávate". Poviete "prečo
by to Boh robil takto čudne?" Boh zabezpečuje moc, ale vy to musíte vybojovať. Tá moc nemôže byť
len tak porozhadzovaná. Nemôže to byť tak, že ideš, kladieš ruky a hovoríš "tu máš!", "tu máš!", "tu
máš!" Je to horlivá, ohnivá modlitba spravod[16][0:16]

livého, ktorá funguje. Musíte byť do toho zapojení. Nemôžete klásť ruky a rozmýšľať nad
tým, čo budete jesť. Musíte tam byť celí, nie len vaše telo. Musíte ten boj vyhrať. Musíte mať jasný
zámer, že ten človek musí byť zdravý. Musíte sa stotožniť s tým človekom. Nemôžete ísť len tak a dotýkať sa ľudí. Musíte nechať Božiu moc, aby cez vás
prúdila do tých ľudí. Viem, že keď zídem dole a pôjdem medzi ľudí, ľudia sa začnú načahovať a
dotýkať sa ma. Ja si chcem s nimi potriasť ruky.
[16][0:17]

Ale predtým než zídem z pódia, už som sa rozhodol, Božia moc zo mňa bude prúdiť. Takže
idem dole a preto každému s kým si potrasiem ruku, každému kto sa ma dotkne a chytí, každému sa
snažím dívať do očí, urobiť s nimi kontakt, spojiť
sa s nimi, vedome sa rozhodnúť, že tá moc, ktorú uvoľním, sa dostane do nich. Toto je v mojom vnútri.
Ak by som to nerobil, aj tak by to fungovalo. Pretože ak sa načiahnete a dotknete sa ma, na to, aby ste
boli uzdravení, tak to zo mňa vytiahne
moc rovnako ako to urobila tá žena s krvotokom pri Ježišovi. To nie je pýcha, keď hovorím o tom, že
sa to takto stane. Je to verenie Božiemu Slovu. Je to presvedčenie o tom, že mám tento poklad v
hlinenej nádobe. Môžem to vytlačiť von, alebo
[16][0:18]

vy to môžete zo mňa vytiahnuť. Nezáleží na tom ako sa to stane, ale aj tak to môžete dostať.
Môžete to dostať priamo tam, kde sedíte. Ak by som sa ja stal vašim bodom kontaktu, a tam kde sedíte
by ste sa rozhodli: budem uzdravený priamo
teraz, tak to vytiahne zo mňa moc priamo k vám. Ale to nie je to najlepšie. Najlepšie to bude vtedy,
keď vy sa rozhodnete veriť, že Božiu moc máte v sebe. A keď sa rozhodnete, že ju uvoľníte do
vlastného tela. Ale podstatné je to, že budete uzd[16][0:19]

ravení, aby ste mohli žiť a bojovať ďalší deň. Musíte vedieť určiť čas. Žena s krvotokom si
povedala: ak sa dotknem Jeho rúcha, budem uzdravená. Ona určila čas pre svoje uzdravenie. V
okamihu keď sa dotkla Jeho rúcha, bola uzdravená. Ak se-

díte vo svojom kresle a chystáte sa vytiahnuť Božiu moc, tak predtým než to urobíte, povedzte v sebe
"idem vytiahnuť Božiu moc, idem prijať svoje uzdravenie". Idem povedať dve slová a keď poviem
tieto slová, budem uzdravený. A tie 2 slová budú
"som uzdravený". Urobte to vo svojej hlave, hovorte to, určite ten čas, a potom keď poviete "som
uzdravený", tak potom povedzte "je to hotové". Vy to musíte zariadiť. Vy musíte určiť čas tým, keď
poviete "je to urobené". Keď položím ruky, to ešte
[16][0:20]

nie je koniec, to je začiatok. Príde zotavovanie. Zloženie rúk je začiatok vášho zotavovania.
Keď vy určíte čas a poviete "som uzdravený", vy ste to ustanovili a od tej chvíle začína proces obnovy,
zotavenia. Ale vy to považujete za dokonané. Ak by
ste prišli na čerpaciu stanicu, a vložíte čerpaciu pištoľ do auta, už sa viac netrápite tým, že by vám
mohlo dôjsť palivo, lebo už tankujete. Nerozmýšľate nad tým, že ste už skončili tankovanie, lebo ste
ešte len začali. Ale viete že sa to stane. Začali ste to robiť a je to len vec času kedy to bude naplnené. A u nás je to rovnaké. Prijali ste to, začalo to,
a vy potom začnete robiť to, čo ste predtým nemohli robiť. A robíte to, čo ste nemohli robiť, viac a
viac. Až kým problémy úplne nezmiznú. Ke[16][0:21]

by som prišiel modliť sa za vás a vy by ste boli v posteli, tak by som očakával, že sa postavíte
a začnete chodiť. Možno by ste chodili pomaly, ale začali by ste sa hýbať. Čím viac sa hýbete, tým
rýchlejšie sa to dokončí. Ako veľmi to musí byť zlé,
aby si s tým začal niečo robiť? Ty musíš chcieť to zmeniť. Je to takto jednoduché. To je všetko, čo
treba k uzdraveniu. Môžem to robiť mojou vierou alebo vy to môžete robiť svojou vierou. Môžete ľudí
uzdraviť svojou vierou alebo ich vierou. Takže
[16][0:22]

niekto má vieru, ale nemusí to byť práve ten chorý človek. Keď bol Lazar mŕtvy, kto mal
vieru za Lazara? Samozrejme Ježiš. Lazar nemal vieru za Lazara. Podľa toho, čo niektorí ľudia
vyučujú, Lazar by musel mať svoju vlastnú vieru. Nevieme čomu
veril Lazar. Keby Lazar mohol mať vieru na to, aby bol vzkriesený, tak predovšetkým určite by mal
vieru na svoje uzdravenie. Poďme vyrásť a nebuďme hlúpi. Ježiš mal vieru za Lazara. Tu hovoríme o
vdove, ktorá žila v meste Naim. Jej syn bol mŕtvy, Ježišovi bolo ľúto a povedal tomu mŕtvemu telu aby vstalo. Kto mal vieru za toho mŕtveho, aby bol
vzkriesený? Bola to tá vdova? Alebo ten chlapec ktorý bol vzkriesený? Ak by to bol ten mŕtvy
chclapec, tak by už vtedy bol vzkriesený. Bol to Je[16][0:23]

žiš, kto mal vieru za niekoho iného. Ježišovi bolo ľúto matky. Ježišov súcit s matkou toho
chlapca spôsobil, že ten chlapec bol vzkriesený. Nehovorí sa tam, že mal súcit s tým mŕtvym
chlapcom. Naozaj si myslíte, že ak by mal Lazar vieru na svoje vzkriesenie, že by čakal 4 dni? Určite by sa vrátil skôr. Myslím, že by to bola zvláštna náhoda, že ak
by Lazar mal takú vieru, tak by ju práve mal v okamihu, keď Ježiš povedal "Lazar, poď von!"
Nemyslíte, že to by bolo divné? Také dokonalé na[16][0:24]

časovanie. Môžete mať vieru za iného človeka. Mt4:23 (manuál s.68) "..potom Ježiš chodil po
celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal Evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a
všetky choroby v ľude. I rozniesla sa povesť o Ňom po

celej Sýrii a prinášali k nemu všetkých chorých na rôzne neduhy, trápených bolesťami, posadnutých
démonmi, trpiacich na epilepsiu a ochrnutých a uzdravoval ich." Poďme si to rozobrať. Niekoľkokrát
je napísané, že JK uzdravoval masy ľudí. Keď
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Biblia hovorí o množstve ľudí, tak nám uvádza len 2x, koľko ľudí to vlastne bolo. Raz 4t, raz
5t. Len mužov. K tomu ženy+deti. Napr. tých 5t mužov a len polovica ženatých = 7.5t ľudí. Ak by
každý pár mal len 1 dieťa, už je to 10t ľudí v zástupe.
Ten ďalší zástup tiež asi toľko. 10t ľudí uzdravených naraz. To je dosť udivujúce množstvo. Zvlášť
keď zvážite čo sa dnes vyučuje vo väčšine cirkví: každý človek z toho zástupu by mal mať svoju
vlastnú vieru a akoby náhodou to bol presne deň
[16][0:26]

pre nich všetkých, kedy sa Boh rozhodol, že budú uzdravení. A akurát náhodou sa stalo to, že
nikto z toho celého zástupu v ten deň nespáchal žiadny hriech, práve vtedy tam neboli žiadne
generačné kliatby, každý tam mal práve dosť viery. Priemerne v každej skupine kresťanov, s ktorou som sa kedy stretol, najmenej 90% ľudí potrebuje
uzdravenie. To nehovorím o hriešnikoch. Takže ak mal Ježiš zástup 10t ľudí a 90% z nich potrebovalo
uzdravenie = 9t potrebujúcich uzdravenie, ktorých
[16][0:27]

Boh v ten deň uzdravil. T.z. 9t ľudí, z kt. každý mal dosť viery, ziadny nemal hriech a práve
náhodov pre každého z nich práve ten deň vybral Boh na to, aby bol uzdravený. A ešte k tomu, ich
rodiny boli tak dokonalé, že nemali žiadnu generačnú
kliatbu. Aká je pravdepodobnosť takejto zhody? Nie veľká.. Do akých extrémov by sme museli zájsť,
ak by sme mali veriť tomu, čo sa všeobecne vyučuje.. Ľudia si rýchlo vytvárajú tradíciu aby zakryli
svoje neúspechy a tak nemajú čas domyslieť
[16][0:28]

tie doktríny dôsledne. Ale ak to domyslíte do dôsledkov a porovnáte to s Bibliou, tak zistíte,
že to nemôže byť pravda. Faktom je, že my sme veriaci, my máme vieru. Nemôžete povedať rodičom
chorého dieťaťa "vy musíte mať vieru, ak je vaše dieťa choré, tak je to preto, že nemáte vieru, alebo kvôli vášmu hriechu.." Poznám kazateľov čo toto
hovoria. Jeden taký býva blízko mňa v Dallase. Raz prišiel na naše zhromaždenie, lebo som úplne
zruinoval jeho doktríny. Prišiel dnu a niekoľko z
jeho ľudí tam sedelo v malej skupine. Nevedel som kto to je. Nevenujem príliš pozornosť čo sa deje v
kresťanských kruhoch. Nechodím na weby všetkých kazateľov zisťovať trendy. Ten človek tam sedel.
Napadlo mi: to je dosť divné. Lebo som uro[16][0:29]

bil niečo pre mňa nezvyčajné. Nie zámerne. Takže môžem len predpokladať len to, že DS
vedel že ten človek tam je a tak vložil do mojich úst takéto slová. Neboli to príliš zdvorilé slová. Ja si
veľmi vážim každého človeka. Neznamená to, že sa mi
každý páči, ale každému prejavujem úctu, lebo tak to má byť. Nebol by som také niečo zámerne urobil,
ale tento človek predtým povedal mnohým ľuďom "vaše dieťa je choré, lebo vo vašom živote je nejaký
hriech, a keď ho odstránite, potom sa budem modliť za vaše dieťa, ale dovtedy vaše dieťa bude choré, a ak to neurobíte načas, tak vaše dieťa
možno zomrie" - už som počul, že takéto niečo hovoril - viac ako 1 človeku. Mal som dieťa, ktoré sa
narodilo choré, a nebolo to kvôli nijakému
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hriechu, ktorý by som spáchal. Teraz hovorím o úplne inej situácii. A keď moje dieťa ležalo
na JIS-ke, na jazyku malo veľký nádor. Keď sa to dievčatko narodilo, tak jej jazyk bol taký veľký ako
moja päsť. Ten nádor jej visel z úst, pretože bol tak
veľký, že sa jej tam nevošiel. Sama nemohla dýchať, preto jej urobili tracheotómiu - dieru do krku.
Niekedy jej jazyk takmer zakryl ten otvor a ona sa skoro udusila, toto bolo naše prvé dieťa. Mali sme
18 a 19 rokov. To nie je správne, aby rodičia
[16][0:31]

mali dieťa, ktoré vyzerá takto, najmä ak je to vaše prvé dieťa. Ste mladý a vôbec neviete čo
máte robiť, ale diabol sa nestará. Snaží sa vás zasiahnuť vtedy keď ste slabí. Pľúca môjho dievčatka
skolabovali, do boku jej museli vložiť trubice. Takže
tu je to maličké dieťa s jazykom takmer tak veľkým ako je jej hlava. S dierou v krku aby mohla
dýchať. Ležiaca v malej postieľke a z jej bokov vychádzajú trubice, plno drôtov z monitorov srdca a
mozgu. Toto nie je Boh, to je diabol. A vy ako rodič
sa musíte na toto pozerať. Keď sa vám narodí dieťa, chcete ho zobrať do náručia a držať ho. My sme ju
nemohli zobrať do náručia až kým nemala 6 mesiacov. Len diabol dokáže urobiť také niečo. Nie Boh.
Mali sme rodinu a príbuzných, ktorí sa
[16][0:32]

nás pokúšali presvedčiť, že Boh dáva takéto požehnanie len tým ľuďom, ktorí sú silní.
Nevedel som vtedy príliš veľa, ale vedel som dosť na to, aby som povedal, že sú idioti, hlupáci a
klamári. Vedel som, že môj Boh by toto neurobil nikomu. Takže,
boli sme v takejto situácii, modlil som sa k Bohu "urob aby som bol ja v takomto stave a nie moje
dieťa" - to bola hlúpa modlitba. Bola zo srdca ale nie založená na znalosti Biblie. Každý rodič, ktorého
dieťa má akékoľvek problémy, by sa ihneď
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vymenil s tým dieťaťom, lebo problémy dieťaťa veľmi zraňujú rodičov. A keď niekto tvrdí, že
je Božím služobníkom a pritom zvaľuje vinu za takýto stav dieťaťa na jeho rodičov, taký človek si
nezaslúži, aby bol kazateľom Evanjelia. Keď hovorí, že
chorobu môjho dieťaťa spôsobil nejaký môj hriech. Pamätám si ten deň, keď som o tomto rozprával, a
práve vtedy tam náhodou sedel ten človek. Urobil som vtedy zopár vyhlásení. Každý človek, ktorý o
sebe tvrdí, že je kazateľom Evanjelia, že je
[16][0:34]

Božím služobníkom, a hovorí takéto niečo, ten nezastupuje Boha, ale je to falošný služobník a
v skutočnosti zastupuje Satana, a niekto takýto by vôbec nemal byť v službe, keď hovorí klamstvá o
Bohu. Povedal som: normálni ľudia by mali mať
dostatok zdravého rozumu aby nepočúvali takéhoto človeka. A povedal som ľuďom, ktorí tam boli: ak
ste niekedy povedali takéto niečo, alebo sa chystáte niečo také hovoriť, tak to nehovorte vtedy, keď
budete v dosahu mojich rúk. Lebo vám jednu
[16][0:35]

vrazím. A ja to dokážem urobiť a v Kristovi je vždy odpustenie.. Ten človek prišiel ku mne po
zhromaždení a predstavil sa mi. Vtedy som už vedel kto to je. Stál odo mňa asi meter. Takže nebol
problém dočiahnuť naňho. Ale ospravedlnil sa a povedal mi, že mu je jasné, že nemá pravdu. A prosil ma, aby som sa modlil za jeho oči. A ja som sa za ne
pomodlil. Neviem čo ten človek robí od vtedy, lebo sa až tak veľmi nestarám do druhých ľudí. Ale DS
vie, čo má z vás vytiahnuť v pravý čas,

aby ľudia, ktorí sú tam a majú niečo počuť, aby to počuli. Čo učím v tomto kurze - tento Manuál - nie
je všetko čo učím. To je jasné. Manuál je kostrou, je konkrétne usporiadaný, ale nemusí sa preberať v
presnom poradí, Boh to obalí mäsom na
[16][0:36]

každom stretnutí inak. On vie aké otázky máte v srdci, vie kedy ste pripravení na odpoveď.
Hovorí mi, aby som určité veci priniesol v určitý čas. Ale vždy to má jedno nasmerovanie, v súlade s
tým Manuálom. Teraz str.77, sekcia 10. Keď sme začali, tak som vyhlásil, že sú len 2 veci, ktoré v skutočnosti potrebujete poznať ohľadom uzdravenia: 1.
je to vždy Božia vôľa 2. Boh prikázal kresťanom aby to robili. Teraz budem hovoriť, čo ja považujem
za najdôležitejší aspekt v kresťanskom uzdravení. Niektorí ľudia to nazývajú "uzdravenie vo vykúpení". Možno to nie je najlepší spôsob ako to
označiť, a tak som to nazval úplné uzdravenie pre úplného človeka, a je to uzdravenie cez vykúpenie.
Keď použijete slovo zmierenie alebo vykúpe[16][0:37]

nie, tak to znamená "prikryť hriechy". JK nielenže prikryl hriech, ale On ho aj odstránil.
Poďme si vysvetliť zopár zákl. pojmov, lebo je okolo toho veľa nedorozumenia. Boh je Duch, diabol je
duch, hriech je duchovný. A kvôli hriechu človek začal
zomierať. Keď sme hovorili o figovníku .. Ježiš povedal a hovoril som, že to zabilo život v tom strome
.. Peter povedal že ten strom vyschol od koreňov. Ak odseknete zo stromu vetvu, to ešte nezabije celý
strom. Ale ak mu odtnete korene, tak ten
[16][0:38]

strom zahynie. Lebo zdrojom života preň sú práve korene. Človek je duch. Žije v tele. Boh
stvoril človeka z prachu zeme, vdýchol doňho dych života a človek sa stal živou dušou. Vieme, že
človek je duchom, Boh je Duch, diabol je duch, takže hovoríme o duchovných záležitostiach. Pred tým ako A+E zhrešili, v ich vnútri pretekal Boží život. Keď
neposlúchli Boha a zhrešili, tak ich to oddelilo od Boha. Boh bol vinný kmeň a A+E boli vetvyletorasty. Božím životom prúdiacim v nich boli spoje[16][0:39]

ní s Bohom. Keď nastalo to oddelenie Adama od Boha, tak Boží život prestal tiecť do Adama.
Toto oddelenie sa nazývalo duchovná smrť. Zomreli v tom okamihu. Neznamená to, že prestali
existovať, znamená to, že v tej chvíli prestal do nich prúdiť Boží život. A po tomto ešte stále trvalo Adamovi okolo 900 rokov kým naozaj zomrel. Takže trvalo
tak dlho, aby zvyšok života, ktorý bol v nich, vyschol. Vtedy keď Adam vymenil poslušnosť Bohu za
poslušnosť satanovi, Adamov duch prevzal
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prirodzenosť duchovnej smrti. Spojil sa s hriechom rovnako ako bol kedysi spojený s Bohom.
Všetci ľudia, ktorí nie sú znovuzrodení, majú hriešnu prirodzenosť. V ich duchu pôsobí prirodzený
život smerujúci k zániku, teda pôsobí smrť. Kvôli tomuto porozumeniu ľudia v cirkvi povedali: keď smrť prišla kvôli hriechu, tak aj choroba prišla kvôli
hriechu, ktorý bol spáchaný. Takže ak je človek chorý, musíme nájsť zdroj, ktorým je hriech. A keď tí
ľudia budú robiť pokánie, budú uzdravení. Hovoria:
ak si chorý, choroba je v duchu. Biblia hovorí o kresťanoch, že ak máte Ducha Božieho, tak ste
spojení, zjednotení s Kristom. Takže ak by to bolo tak, ako oni uvažujú, ak ste spáchali hriech, hriech
je v duchu, a tak ste boli schopní preniesť hriech
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na Boha, lebo ste s Ním spojení. To je nemožné. Treba porozumieť hriechu vo vašom duchu.
Ak ste znovuzrodení, život Boží je vo vašom duchu. Ak máte chorobu v tele, to neznamená, že ste
chorí v duchu. Ak by to, že ste chorí na tele, znamenalo aj to, že ste chorí v duchu a prišlo to cez hriech, ktorý ste spáchali, tak potom ak by ste zomreli
následkom tej choroby, tak by ste neišli k Bohu, ale išli by ste do pekla k diablovi. Nie. Existuje
rozdelenie medzi telom a duchom. Myslíme si,
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že démoni sa nachádzajú v duchu človeka. Nie vždy to musí byť tak. Lekári dokážu
pozorovať chorobu, napr. mikroskopom, a pretože je viditeľná, nenachádza sa v duchu. Ak by ste mali
rakovinu, nie je vo vašom duchu, ale v tele. Ak by ste zomreli na rakovinu, tak nepôjdete do pekla kvôli rakovine. Kresťan môže zomrieť na chorobu, a aj napriek
domu pôjde do neba. Choroba sa nachádza vo vašom tele. Môže byť vo vašom fyzickom mozgu. Váš
strach, obavy, starosti - môžu pôsobiť vo
vašej mysli a tak uvoľnia chemikálie do vášho tela, a to môže spôsobiť, že vaše telo ochorie. Ale len
preto, že ste chorí v tele, neznamená že ste chorí v duchu. Vaša choroba nie je v duchu. Vaša choroba
môže byť duchovná, ale práve tak ako vy
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ste duchom, ktorý prebýva v tele, démoni a choroby tiež môžu obývať vaše telo. Ale nie
vášho ducha. Keď tomuto porozumiete, tak potom pochopíte, prečo nemusíte robiť inventúru vo
svojom živote a hľadať hriech. Čítal som vám už Jk5 - ak je niekto chorý medzi vami, nech zavolá starších zboru, oni prídu, pomodlia sa, pomažú vás olejom a Pán
zachráni, uzdraví chorého a AK spáchal hriech.. (toto Bohom vložené slovko "ak" ničí celé učenie tých
ľudí čo tvrdia že chorobu máte pre hriech)
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Oveľa ľahšie je čítať Bibliu v jej jednoduchosti tak ako je napísaná. Choroby a nemoci
prichádzajú 3mi spôsobmi: 1. sejba a žatva 2. diablove útoky 3. nehody, nešťastia. Takto prichádza
nepriateľ. Neznamená to, že ste nejako zhrešili. Lebo ak by
choroba vždy prichádzala ako následok hriechu, každý človek by bol chorý každý deň v každú hodinu.
Alebo by potom nikto nikdy nebol chorý. Treba si uvedomiť, že choroba sa týka tela. Ak nejaký
démon - a ten je duchovnou bytosťou - získa
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kontrolu nad človekom, tak potom ten človek môže na základe toho ublížiť nejakému inému
človeku. Je to duch, ktorý ovplyvňuje jednanie tela. Démoni chcú to isté čo Boh: obsadiť človeka aby
konal ich vôľu. Ľudia obsadení démonmi začínajú
prejavovať rovnaké črty aké majú tí démoni. Duch strachu nie je hrozný obrovský duch kričiaci hu-huhu.. je to démon, ktorý sa bojí. Keď vojde do človeka, tak ten človek prevezme to, čo je typické pre
toho démona, a začne sa báť. Je to prosté.
Takže preberiete charakterové črty toho démona. Démoni chcú žiť cez vaše telo a chcú aby ste konali
ich vôľu. A Boh chce aby ste konali Jeho vôľu. JK chce žiť cez vaše telo a aby ste robili čo chce On.
Rozdiel je v tom, že démoni ti prikazujú
[16][0:46]

"rob to!" ale Boh hovorí: toto je to, čo by som ja chcel robiť, zhodnime sa spolu a začni to
robiť, máš možnosť rozhodnúť sa či budeš poslúchať Boha. Nečakáme na to, kým Boh vezme naše
ruky a položí ich na chorého človeka. Boh chce aby si

spolupracoval s Ním. Chce aby tvoja vôľa bola s súlade s Jeho vôľou. Aby si robil to, čo je správne
samovoľne/dobrovoľne. Keď je vaša myseľ neobnovená, tak Duch Boží vás musí viesť špeciálnym
spôsobom, aby zabezpečil, že urobíte niektoré
[16][0:47]

veci. Ale čím viac je vaša myseľ obnovená Božím Slovom, tým menej vás Boh musí viesť
nejakým zvláštnym spôsobom. A tým viac budete vedení zvnútra - charakterom a prirodzenosťou
Božou. Je to ako dieťa. Vychovávate ich, učíte ich disciplíne,
až kým sami nezačnú robiť čo je správne. Keď sami začnú robiť správne veci, tak viete, že vyrástli. To
sa volá dospelosť. To chce Boh. Nechce aby ti musel oznamovať každý detail toho, čo chce urobiť.
Raz ma nejaké ženy požiadali, aby som
[16][0:48]

sa za ne pomodlil, aby boli vždy dokonale vedené Duchom Božím: pomodlili by ste sa za to,
aby mi Boh ukazoval, ktorý tanier mám umyť. -Za toto sa nemusím modliť. Umyte všetky, ktoré sú
špinavé. To je prosté. Chcete aby vám Boh vesmíru
hovoril, ktorý tanier máte umyť a v akom poradí. Zahoďte ich do koša, choďte a uzdravujte chorých a
popri tom sa niekde najete. Boh vás predsa nechce takto ovládať. Chce byť vo vás a žiť cez vás. Aby
ste mohli žiť v slobode. A nie stále sa kon[16][0:49]

trolovať, či ste práve vedení. Žite slobodný život. A počas neho uzdravujte chorých, krieste
mŕtvych, vyháňajte démonov. Popri tom ako normálne žijete. Nie je to tak, že uvidíte chorého človeka
a budete sa pýtať Boha "mám ho uzdraviť?" Momentálne je v cirkvi trend pýtať sa Boha, komu majú svedčiť "Boh mi ukázal ktorému človeku mám
svedčiť". Ale Boh už povedal komu máte svedčiť: kážte Evanjelium všetkému stvoreniu. Ak to budú
počuť všetci ľudia, určite neminiete toho, ktorému
[16][0:50]

Boh chce, aby ste svedčili. Toto je sloboda. Ja sa netrápim tým, že miniem Boha. Podriadil
som svoj život a svoju vôľu Bohu a Jeho vôli. Ak idem popri niekom, kto chce, aby som mu poslúžil,
tak je to úlohou Ducha Svätého, aby som si to všimol.
Keď vidím nejakého chorého človeka, je to na mne, či sa rozhodnem byť poslušný, alebo budem
neposlučný a nepomodlím sa. Je to jednoduché. Je to život. A počas toho ako idete životom, máte stále
tú istú moc. Ak žijete v súlade s Božími
[16][0:51]

zákonmi/princípmi. Ale ak sa zamotáte do celej hŕby nezmyslov, ak pozeráte v tv odpad,
počúvate odpad, hovoríte odpad, tak nemôžete očakávať, že Boh bude cez vás prúdiť. Je to ako keby
príslušník vojenských elitných jednotiek sedel celý deň
na gauči, pozeral tv, jedol stále zlú stravu, nikdy by netrénoval a predsa by čakal kedy zabliká alarm na
povel do boja. Bol by prvý čo padne. Lebo by bol pomaly sa hýbajúcim cieľom. Elitní vojaci sú veľmi
rešpektovaní lebo každý deň tvrdo trénujú
a pri povele vyraziť nepovedia "dajte nám 3 týždne na prípravu", ale oni žijú pripravení. Aj vy máte žiť
pripravení. Keď ste niekde v supermarkete a niekto pred vami padne na zem mŕtvy, nemôžete povedať
"dejte ho do mrazničky, pôjdem sa modliť
[16][0:52]

a postiť 3 dni" - práve ste minuli svoju príležitosť. Musíte žiť pripravene. T.z. každodenná
disciplína. T.z. každý deň čítaj BS, hovor BS a ži v neustálom spojení s DS. Žite takýto život! -To je
ťažké.. -Ak toto hovoríš, tak už si sa vyradil z hry. Lebo

niekto si bude myslieť, že niečo dokážeš urobiť a zavolá ťa aby si vyhnal démonov, a ten človek
vyskočí z toho človeka a skočí na teba. Pretože ty chceš len to, aby to bolo ľahké. Nik nepovedal, že
takýto život je ľahký. Musíme byť dobrými
vojakmi, ktorí znesú ťažkosti. Musíme klásť životy za iných. Nejde o to, že to nedokážeš robiť, ale že
si si zvolil, že to nebudeš robiť. Máš žiť pripravene. Si Božím policajtom. Si Božou elitnou jednotkou.
Všetci chcú slávu, všetci chcú svedectvá.
[16][0:53]

Ale nikto nechce byť testovaný. Nikto nechce žiť taký život. Ľudia chcú čítať svedectvá a
hovoriť o pozitívnych veciach. Ale pre víťazstvo v boji treba mať pevný základ. Máte najlepšieho
učiteľa na celom svete. Je to DS. Máte najväčšiu moc na cellom svete, je to Božia moc. Máte v sebe toho istého Ducha, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych.
Máte najväčšieho vodcu na celom svete. Volá sa JK - nikdy neprehral jedinú bitku. Vaša úloha je
udržiavať záznam že vždy vyhráva. Ale nepodarí
[16][0:54]

sa vám to dosiahnuť tým, že budete poznať najnovšiu hudbu a počúvať najnovšie piesne. Ani
tým, že budete vedieť všetko čo sa deje po celom svete. Nepotrebujete to vedieť. To všetko je odpad.
Žite disciplinovaný život. Keď Boh bude hľadať koho
použije, a všetci ľudia začnú hľadať Bibliu, ktorá bude založená pod hŕbou iných kníh a iných vecí, tak
vy budete schopní vystúpiť a povedať: ja som tu! A moja Biblia je tu v mojom vnútri, a je pripravená.
Každý deň som ju tam vkladal. Tu som!
Pošli/použi mňa! Pôjdem! Vy sa tak musíte rozhodnúť. Vy sa ukážte pred Bohom. Vy tam prídite ako
prvý. Aby všetci ostatní boli v rade za vami. Pretože žijete pripravene.
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Poďme späť k Manuálu. Nie som celkom zodpovedný za to, čo sa tu teraz bude diať. Snažím
sa držať textov vložených do Manuálu. Ale DS má svoje vlastné cesty. Str.77 Ž 102/103 v.2 dobroreč
duša moja Pánovi a nezabúdaj na žiadne z Jeho
dobrodení. Existujú celé denominácie, ktoré zabudli na Jeho dobrodenia. Uzdravenie nie je
možnosť/varianta/voľba. Niektorí ľudia mi hovoria: ale bratu, spasenie je dôležitejšie ako uzdravenie.
Vo večnosti áno. Ale pre chorého človeka nie. Potre[17][0:02]

bujú uzdravenie, ešte nechcú odísť z tohto sveta. Z nejakého dôvodu si ako ľudia myslíme, že
si musíme zvoliť. Nikdy by sme nemali rozdeľovať to, čo Boh spojil. Nepotrebujem si vyberať medzi
spasením a uzdravením. Lebo Boh hovorí: nezabúdaj
na ŽIADNE z Jeho dobrodení. Nepotrebujem si vyberať jedno alebo druhé. Ja si ich vezmem obe. Toto
je Božia vôľa. On ich spojil dokopy. V Písme ich Boh vždy dáva dokopy. Nikdy neoddeľuje spasenie
od uzdravenia. Prečo by some to mali robiť
my? John Lake zvykol hovoriť: nikdy som sa nebál povedať človeku, ktorý sa práve znovuzrodil, že
bol v ten okamih aj uzdravený. Mali by sme byť schopní učiť ľudí ešte pred tým než sú spasení. Toto
všetko sú Božie dobrodenia. V okamihu keď
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sa podriadite panstvu JK, toto sú veci, ktoré prídu zároveň s Ním. BS hovorí: ak nám Boh
daroval Syna, či nám spolu s Ním nedaruje všetko čo je potrebné pre život a zbožnosť?! Ježiš bol tým
najlepším darom akým nás mohol Boh obdariť. A ak
nám Boh dal Ježiša, tak istotne nám neodoprie už potom nič dobré. Ak nám dal Ježiša - svojho
najdrahšieho, tak samozrejme že nám daruje i všetko ostatné dobré - "Nemáte lebo neprosíte" - a ja by
som to povedal ešte takto: nemáte lebo neveríte.
[17][0:04]

Vplyv Boha v tvojom živote závisí na tom, čomu veríš práve teraz. Máš to, čomu veríš.
Možno je mnoho o čom vieš, ale máš len to, čomu veríš. Ak nemáš všetko to, o čom ti Boh povedal, že
je tvoje, tak nemeň Slovo, ale meň to, čomu veríš. Bolo
to do teba vložené keď vstúpil Ježiš. On priniesol všetko čo mal, so sebou. Niektorí ľudia hovorili
K.Hagginovi "mám všetku vieru na svete". -Možno máš pravdu, máš všetku vieru na svete, ale musíš
sa naučiť ako ju nechať aj fungovať. Musíš nechať svoju vieru aj pôsobiť, nech účinkuje. Potrebuješ dôverovať Bohu vo väčších veciach, že ťa môže
použiť viacerými spôsobmi. Aby ti ukázal cesty, ktorými požehnáš viac ľudí. Teraz keď máme
internet, môžeš sedieť doma a pritom sa dotknúť
[17][0:05]

celého sveta. Môžeš mať webstránku a ponúkať tam modlitby za ľudí. Daj im emailovú
adresu alebo tlf číslo. Nepotrebuješ na to ani robiť reklamu. Boh ukáže ľuďom kde je tvoj web.
Niektorí služobníci sú veľmi dobre známi po celom svete. Mám
jedno svedectvo. Neviem ako to Boh robí. Keď píšete email, musíte tam napísať komu to má ísť.
Potrebujete emailovú adresu, aby ste to mohli tomu človeku odoslať. Keď vám niekto píše email, tak to
ide na vašu emailovú adresu. Nepríde to na
moju emailovú adresu. Ale také sa mi stalo. Dostávam emaily posielané iným služobníkom, do siení
uzdravenia, Bennymu Hinnovi, R.Bonnkemu, a dostanú sa ku mne a ja neviem ako, nedáva to žiadny
zmysel. Keď sa pozriete na adresáta, je tam
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ich adresa. Ale ide to do mojej emailovej schránky. Nerozumiem ako sa to deje. Ale vždy je
tam prosba o modlitbu. Alebo tam píšu ľudia, ktorí chcú byť vytrénovaní k uzdravovaniu. Píšu tam
"Pastor Benny.." alebo "brat Reinhard.." a ja im musím
písať späť: je mi ľúto, ale váš email sa nedostal tam, kam ste ho poslali, ale volám sa C.Blake a môžem
vám pomôcť.. toto pôsobí Boh, nemusíte byť slávny, nepotrebujete mať všade plno reklám. Ján
Krstiteľ nemal reklamné tabule, najúžasnejšiu
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budovu v celom meste, nič z toho o čom sa vás dnes snažia ľudia presvedčiť že potrebujete.
Všetko čo mal bolo posolstvo od Boha. A on sa pritom skrýval v púšti a Boh k nemu privádzal ľudí.
Ak máte posolstvo od Boha, môžete sa pokúšať skrývať, ale Boh vie kde ste, a Boh na teba ukáže, privedie k tebe ľudí. Ty sa staraj len o to, aby si mal
posolstvo od Boha. Netráp sa ako získaš publicitu, o ktorej ti hovoria že ju potrebuješ. Mnohí mladí
služobníci sa ma stále vypytujú "brat Curry, ako
[17][0:08]

mám začať svoju službu?" - najprv mi musia vysvetliť čo tým vlastne mienia. -Ak tým
myslíte to, ako sa stať slávnym, ako robiť správne marketing, tak to neviem, ja som takéto niečo nikdy
nerobil, ale to nemá so službou nič spoločné. Všetko čo

potrebujete je to, aby ste mali posolstvo od Boha. Milovať Boha a milovať ľudí. Ak budete milovať
Boha a ľudí, Boh ti privedie do cesty milión ľudí, lebo Boh chce aby všetci ľudia boli milovaní. A tak
prosto začni hovoriť Božie slová. Pred pár rokmi
[17][0:09]

som pripravoval celonárodnú konferenciu v Amerike a moja dcéra mala autonehodu. Prišla
domov neskoro v noci, so ženou sme už boli v posteli a okolo tretej ráno mi volali z nemocnite "vaša
dcéra mala haváriu, okolo polnoci nabúrala s autom" bolo to na odľahlej ceste. Auto dostalo šmyk, prevrhlo sa, 6-krát sa prevrátilo, náraz ju vymrštil z auta
a 3 hodiny ležala uprostred cesty. Až kým niekto nešiel okolo a neuvidel ju tam. Stalo sa to len asi 1km
od nášho domu. Najviac ma trápilo, že
[17][0:10]

som si neustále pripomínal, že bola len 1km blízko, ležala na ceste, krvácala až takmer
zomrela polámaná, a ja som pritom ležal v posteli a nevedel som o tom, že tam leží a môže zomrieť.
Ale namiesto mňa ju objavil niekto iný, vzal ju do nemocnice a polícia mi zavolala. -Ako sa má? -Nemôžem vám to povedať po tlf. Len to, aby ste prišli čo
najskôr. Bola to tá dcéra, ktorá mi vypadla pred rokmi z okna. S manželkou sme sa obliekli a spýtala
sa: myslíš si, že bude v poriadku? -V mene
[17][0:11]

Ježiš, bude žiť a nezomrie. Nepripustil som si do hlavy nijaké iné myšlienky. Nedovolil som
svoje mysli, aby rozmýšľala nad niečim iným. Počas toho ako som šoféroval, som držal ruku žene,
prišli sme na ARO, najskôr nás k nej nepustili, len sme
čakali v miestnosti kam odložili jej šaty a veci a potom nám povedali, že máme čakať až ju privezú.
Stáli sme tam, modlil som sa, obzeral po tej miestnosti, na stole som videl zvyšky jej šiat po tom čo ich
rozstrihali aby jej ich sňali. Boli celé po[17][0:12]

striekané množstvom krvi a pomiešané s úlomkami skla. Povedali nám čo sa stalo: vymrštilo
ju to cez predné sklo. Policajt nám povedal: vaša dcéra žije a je to zázrak, nikdy som nevidel, že by
niekto prežil takúto haváriu. Videli sme tú krv a sklo,
a vaša myseľ sa snaží predstaviť si čo sa stalo. A predstavíte si tvár dcéry rozrezanú na kúsky... ale
nemohol som dovoliť svojej mysli, aby zostávala na tomto, takže keď ju priviezli späť, začali ju
umývať a k počudovaniu, jej tvár bola úplne v po[17][0:13]

riadku. Mala zlomenú panvu a bedernú kosť. Mala aj zlomený členok. Ale okrem toho žiadne
iné zranenie, porezanie od skla, nič. Stále bola pokrytá krvou, urobili jej RTG a pozerali to. O mesiac
som mal naplánovanú cestu do Afriky, dcéra bola
pri vedomí, rozprávala sa s nami. Lekár nám ukazoval RTG snímky a povedal: vidíte toto tu? Je to jej
panva. Mala by vyzerať takto, ale teraz vyzerá takto. A v strede ste mohli vidieť medzeru ako bola
panva rozlomená napoly. Prvú vec, ktorú sa na[17][0:14]

ša dcéra Rebeka opýtala bolo: ako dlho bude trvať kým sa to zahojí? -To môžu byť celé
mesiace. -Ale budúci mesiac my predsa ideme do Juž.Afriky. -V žiadnom prípade nepôjdete do
J.Afriky. -Ja pôjdem do J.Afriky. Moja žena a ja sme videli ten
RTG snímok. Tá zlomenina bola veľmi jasná. O menej ako 24h som mal začať našu národnú
konferenciu. Takže som vôbec nespal. Dcéra úplne rozbila auto mojej ženy. Takže sme museli ísť do
požičovne požičať auto pre moju ženu, aby mohla
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pomáhať pri organizovaní konferencie. Malý muž v požičovni áut študoval na biblickej škole,
inej ako je naša. Povedali sme mu, že práve rozbiehame konferenciu, že bude vysielaná cez internet, že
to budú pozerať tisícky ľudí. -Na akú tému budete
kázať. -Neviem. -O menej ako 1 hodinu máte kázať a neviete čo budete hovoriť? -Nie. -A nedesí vás
to? -Nie. -Toto by som nedokázal. Musel by som predtým študovať celé mesiace, aby som si pripravil
niečo, čo by sa potom mohlo vysielať. -Nemám starosti o to, čo budem hovoriť. Naplnil som svoju myseľ a srdce Božím Slovom. Takže keď
otvorím svoje ústa, tak to je to, čo z nich vyjde. Netrápim sa nad tým alebo týmto. Naplnil som sa
Božím slovom a tak sa nemusím trápiť o to, čo zo
[17][0:16]

seba dostanem. Keď otvorím ústa, vždy zo mňa vyjde BS.. z takéhoto druhu uvažovania bol
úplne šokovaný.. netvrdím tým, že si nerobím poznámky, mám tu celý Manuál ako môžete vidieť, ale
vy už viete, že ho nepoužívam, ale je tu, keby som ho
potreboval, je to taká poistka .. v tú noc sme začali kázať a moja dcéra ležala v nemocnici. Išiel som
kázať a môžete hádať o čom som kázal. Téma večera bola: nedotknuteľní. Ako byť nedotknuteľným.
Ako žiť tak, aby sa vás diabol vôbec nemohol dotknúť, aby ste boli úplne chránení Bohom. -Ale dcéra ti ležala v nemocnici.. -Ale to ešte nemení
Božie Slovo. ..postavil som sa a kázal BS, a ukazoval v Slove, ako sa vás nepriateľ nemôže dotknúť,
ak budete robiť zopár jednoduchých vecí..
[17][0:17]

na konferenciu boli pozvaní aj iní kazatelia a tak keď začali kázať oni, tak s manželkou sme
išli do nemocnice navštíviť našu dcéru. Vzali sme so sebou zopár mladých ľudí, ktorých naša dcéra
poznala, všetci sme sa zhromaždili okolo jej postele,
kládli sme na ňu ruky a prikazovali sme jej telu, aby bolo uzdravené. Dcéra mala intenzívne bolesti.
Nemohla sa vôbec ani len postaviť a ísť čo i len na záchod. Ale my sme sa modlili a kládli na ňu ruky a
povedali sme jej: rob to, čo si predtým nemohla. Takže sa pomaly skĺzla z postele, postavila pri kraji postele a začala pomaly kráčať. Bolo
nemožné chodiť so zlomenou panvou, lebo telo nemalo vnútri žiadnu oporu pre chôdzu. Ale izba bola
malá, takže sme potrebovali viac priestoru. Tak
[17][0:18]

sme otvorili dvere, ona vyšla nimi von a my za ňou po chodbe. Boli sme blízko nej, s
vystretými rukami smerom k nej, a hovorili sme: v mene Ježiš, telo funguj tak, ako máš, buď
uzdravené, silné a živé, v mene Ježiš! Kráčaj! Kráčaj! Kráčaj! Zdravotná sestra, ktorá ju mala na starosti, vedela, že nemôže chodiť. A jeden z tých mladých mužov čo boli
so mnou, mal videokameru a začal to celé natáčať. A keď ju tá zdr.sestra videla chodiť, tak od úžasu
otvorila ústa a nevedela tomu uveriť. Potom
[17][0:19]

tam chvíľu stála a povedala "óch, môj Bože!" A my na to: ÁNO. Odišla, bola z toho dosť
nervózna, hovorila o tom iným zdr.sestrám, prišli sa pozrieť a začali hovoriť mojej dcére "choďte do
postele, vy by ste predsa nemali chodiť, je nemožné aby
ste chodili!" -Ale ja chodím.. urobili jej ďalšie RTG snímky - panva bola pokope, dokonale
uzdravená..celá konferencia prebehla normálne, nič sme nezrušili ani nepreskočili..a to posolstvo čo
som tam kázal, bolo jedno z najmocnejších ktoré som
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kedy kázal, lebo vás učí ako žiť tak, aby sa vás nepriateľ nemohol dotknúť. Nepriateľ je ako
mafia. Ak nemôžu dostať vás, tak sa pokúšajú dostať vaše deti. Ak nemôžu dostať vaše deti, tak sa
pokúšajú zabiť zvieratá čo máte doma. Vždy sa vás
snažia nejako zasiahnuť. Ale musíte sa naučiť ako ochraňovať svoju rodinu, blízkych, veci ktoré vám
patria, celý svoj život. Pamätám si čo robila mama. Žili sme na vidieku väčšinou. Občas tam prišlo
tornádo. Mama vždy vyšla do predzáhradky,
pozrela na to tornádo, dupla nohou a povedala: nie neurobíš to, ty sa nedotkneš toho čo patrí nám. A
videli sme ako tornáda buď mizli, alebo sa rozdelili na dve a obišli náš dom. Toto sme robili celé roky.
Vždy keď idem na cesty po USA, tak sú
[17][0:21]

ľudia, ktorí chcú cestovať so mnou a niektorých si beriem so sebou. Raz sme si pripravovali
na cestu tam, kde sme mali mať zhromaždenie. A tí ľudia sa pozerali na predpoveď počasia. Znela že
tam bude veľmi zlé počasie, plno búrok.. Keď sme
sa začali chystať, tak som to videl a povedal som: nie, lebo keď bude zlé počasie, ľudia neprídu. Keď
vyzerá vonku zlé počasie, kresťania zostávajú doma. Preto budeme mať dobré počasie, v mene Ježiš,
lebo to počasie je príliš dôležité na to, aby
ho kvôli troche dažďa niekto nepočul. A tak všade kam ideme, mám už teraz reputáciu. Išiel som raz
na jedno miesto, kde predpovedali, že budú celý týždeň búrky a zlé počasie. V tom meste, kam som
išiel, býval jeden človek ktorého som poznal.
[17][0:22]

Do toho dňa, kedy malo začať naše zhromaždenie, boli celé dni silné dažde až do noci pred
našim zhromaždením. Ale v deň kedy zhromaždenie začalo, bola všade krásna modrá obloha, a môj
priateľ mi volal po telefóne: Curry, ty si pricestoval už
včera vnoci, že? -Áno. -Aha, myslel som si, pozeral som sa von, prestalo pršať a tak som povedal
manželke: Curry prišiel do mesta.. Cez Boha máte oveľa väčšie schopnosti než by ste si vedeli
predstaviť. Jedno tajomstvo a potom sa vrátime k
Manuálu. Aj keď hovoríte áno veľmi nesmelo, aj tak to idem urobiť. Ef3:20 tomu však ktorý môže nad
toto všetko učiniť omnoho viac než prosíme alebo rozumieme podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Som
dostatočne jednoduchý človek na to, aby som
[17][0:23]

si prečítal verš a veril mu. To sa volá viera. Je to takto prosté. Všimnime si čo tento verš
hovorí. Každý verš hovorí o 2 veciach. Hovorí o tom, čo hovorí, a hovorí aj o tom, čo nehovorí.
Pamätajte si to. Tu sa hovorí: Tomu, kto je schopný, kto môže..
Komu? Boh je schopný, Boh môže. Ježiš je schopný. DS je schopný. Keď vám DS prinesie schopnosti
(Sk1:8), tak potom je schopný. Takže Tomu, ktorý je schopný robiť .. čo robiť? ..
neobyčajne/nezrovnateľne viac (nielen veľa/hojne - čo znamená viac než dosť) - On je schopný urobiť viac než je treba, nesmierne viac než čo si my prosíme, alebo
než čo rozumieme. A tu je problém. Myslíte si, že Boh môže urobiť len to, o čo ho prosíte, alebo čo si
myslíte, že môže urobiť. Váš ľudský mo[17][0:24]

zog nedokáže pochopiť, obsiahnuť celú veľkosť Božiu. Nemôže pochopiť celého Boha. Ak by
Boh mohol robiť len to, o čo Ho prosíte, alebo čo si myslíte, že by mohol, tak potom by bol
obmedzený vašim rozmýšľaním. Preto nevidíte niektoré záz-

raky. Nedokážete premýšľať o zázraku. Rozmýšľať znamená uvažovať nad tým, pochopiť to. Ak by
ste to dokázali pochopiť, tak to nie je zázrak. Zázrak presahuje bežné ľudské uvažovanie. Takže ak si
myslíte, že všetko musíte rozumom pochopiť, a obmedzujete Boha len na to, čo dokážete pochopiť, tak nikdy neuvidíte zázrak. Uvidíte len to, že
občas budete mať šťastie, že sa niečo podarí. Ľudia sa budú na vás dívať a hovoriť: vy máte také
šťastie.. Vy viete, že to je Boh, ale nie je to
[17][0:25]

viac ako prosíte alebo rozumiete. Uvedomte si, že Boh je väčší než než čo prosíte alebo
rozumiete. Takže ak chcete zázrak, tak nemôžte ten zázrak spôsobiť premýšľaním. Zázrak nevytvoríte
tým, že všetkému porozumiete. Jediný spôsob ako získať zázrak je to, že musíte veriť v taký zázrak. Nemôžete hlavou vytvoriť zázrak. Nemôžete vymyslieť
zázrak. Preto vidíme len málo uzdravení a malých. Množstvo uzdravení, ktoré vidíš, je úmerné
množstvu zázrakov, ktoré si viete predstaviť. Mož[17][0:26]

no aj kvôli tomu ste sem prišli. Chcete aby som vám vysvetlil zázrak tak, aby ste ho dokázali
pochopiť. Možno kvôli tomu ste sem prišli vy. Ale aj nie. Ja som vás prišiel presvedčiť, aby ste
dôverovali Bohu. Aby ste mali vieru v Boha. Aby mohol robiť nesmierne viac ako ho prosíte a rozumiete. Chcem aby ste opustili svoju myseľ a vošli do Jeho
mysle. Aby ste vyšli zo svojho uvažovania a kráčali v Duchu, a aby ste boli schopní veriť Bohu za
nemožné veci, za zázraky. Chcem aby ste si uro[17][0:27]

bili krabicu a vložili Boha do nej. Urobte krabicu a vložte tam Boha. A potom vám chcem
ukázať, ako tú krabicu rozbiť. Aby ste si uvedomili, že Boh je väčší než vaša krabica. Že nedokážete
obsiahnuť Boha, mať ho v teologickom priečinku. A aby
ste dovolili Bohu robiť nesmierne viac než vy prosíte alebo rozumiete. Mám vám povedať ako sa to
robí? Dobre. Tu je to tajomstvo. Čítajme znova: Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť
nesmierne viac ako prosíme alebo rozumieme. Čo ob[17][0:28]

medzuje Boha? Čo dovoľuje Bohu robiť to, čo chce? Čo umožňuje Bohu robiť oveľa viac než
prosíte či rozumiete? Vždy majte na pamäti: čítajte celý verš, pomalšie, podrobne každé slovo.
Pokračujme teda do druhej časti verša .. a to podľa moci,
ktorá pôsobí v nás. Ako môže Boh robiť viac než ho prosíte alebo rozumiete? Na základe moci, ktorá
pôsobí v nás. Všimnite si, že Boh je schopný robiť omnoho viac ako prosíme alebo rozumieme, ale iba
na základe moci, ktorá pôsobí v nás.
[17][0:29]

Aká moc pôsobí v tebe? Moc DS. To je moc, ktorá pôsobí vo vás, prebýva vo vás. Vo
vedeckej terminológii existuje potencionálna energia alebo sila, a realizovaná, uskutočnená energia
alebo sila. Potencionálna sila znamená ako veľa energie môže
byť vygenerovanej. To je horná hranica. Realizovaná energia hovorí o skutočnom množstve energie,
ktorá je práve vyrábaná. Takže si nachvíľu o týchto dvoch pohovorme. Potencionálna energia to je DS
vo vás. Aký veľký potenciál má? Sú tam neja[17][0:30]

ké obmedzenia? Hovoríme o Tom, ktorý stvoril všetko, čo vidíme, ktorý stvoril Krista z
mŕtvych. Keď bol JK vzkriesený, BS hovorí, že zároveň boli vzkriesení mnohí SZ svätí, ktorí chodili
po meste a hovorili s ľuďmi. Chcem aby ste si uvedomili, čo

sa stalo, keď bol JK vzkriesený. V Japonsku cez vojnu zhodili USA 2 atómové bomby. Môžete ísť do
Japonska a vidieť tam dôkazy toho. Majú tam epicentrum výbuchu a ešte na míle odtiaľ bolo vidno na
kameňoch a stenách tiene ľudí, ktorí tam
[17][0:31]

v okamihu výbuchu stáli. Žiara výbuchu bola tak silná, že steny fungovali ako fotografické
platne. A to bolo na míle od výbuchu. Predstavte si aká žiara musela byť v mieste výbuchu. Obdobné
sa stalo keď JK bol vzkriesený. Ten istý DS, ktorý
vzkriesil Ježiša, je vo vás. BS hovorí, že JK je vzkriesený Božím Duchom. DS tam vrazil, explodoval
tam, a bol to tak obrovský prejav moci, že nielen že vzkriesila Ježiša, ale jej dopad bol široko-ďaleko
tak veľký, a bola v tom tak veľká dávka života
[17][0:32]

a moci, ktorej epicentrom sa stalo Ježišovo telo, že to vzkriesilo ľudí na míle od neho. Len
prebytok, zvyšok tej moci vzkriesil tých svätých. A nie len jedného, ale mnohých. Uvažujte nad tým.
Keď JK vzkriesil Lazara, prečo si myslíte, že povedal
"Lazar, poď von!"? Lebo keby povedal len "poď von", tak každé mŕtve telo na celom cintoríne by
ožilo, musel presne povedať, čo myslí. Pri Naimskej vdove to nebolo, že by len tak išiel okolo a
povedal "mŕtvy vstaň", lebo by ožili ľudia naširoko od
[17][0:33]

Neho. Ale povedal "mladý muž, tebe hovorím, vstaň" Prečo? Musel byť veľmi konkrétny..
Keď vzkriesil Jairovu dcéru, povedal: Talitha kúmi - dievča hovorím ti vstaň. Presne vždy určil, komu
to hovorí. Je to tak? Vždy! Prečo? Lebo vedel, že keby to
nepovedal konkrétne, tak by ožili tiež všetci okolo. Toto je potencionálna energia Ducha Svätého. Ježiš
povedal: nie som to ja, ktorý konám tieto skutky, ale Duch môjho Otca, ktorý je vo mne. Ten koná tie
skutky. A je to ten istý Duch, ktorý je vo
[17][0:34]

vás. Snažím sa vám názorne ukázať, aká potencionálna energia je vo vás. A to som sa ešte
nedostal k hraniciam tej moci. Ukazujem tu len zopár príkladov. Ale BS nehovorí v Ef3 na základe
potencionálnej energie moci, ktorá vo vás pôsobí. Hovorí:
na základe moci, ktorá pôsobí vo vás. Chcem aby ste sami seba preskúmali. Môžete sa pozrieť na seba
a povedať: moc ktorá pôsobí vo mne, moc ktorá sa uvoľnila do môjho života, je rovná potencionálnej
moci energie ktorá je vo mne? Nemyslím
[17][0:35]

si, že to tak je. A kvôli tomu som tu aj ja. Aby táto potencionálna energia, moc fungovala vo
vašom živote. Vy sa snažíte zamerať na uzdravenie. Je to dobrý začiatok. Ale ja tu hovorím o moci,
ktorá nie len že uzdravuje, ale ktorá pôsobí nesmierne
viac než prosíme a na čo si dokážeme pomyslieť. Ako spôsobím aby táto moc začala pôsobiť vo mne?
Chcem aby pôsobila, nie len aby tam prebývala. Boh to hovorí jasne. Budujte sa vo svojej najsvätejšej
viere tým, že sa budete modliť v Duchu
[17][0:36]

Svätom. To je jedna časť procesu. Druhá časť je to, keď vyznávate to, čo BS hovorí o vás. Kto
ste vy v Kristovi, kto je On vo vás, čo môže On urobiť cez vás. Musíte to hovoriť pred Bohom, pred
diablom, pred sebou samými. Musíte byť schopní
hovoriť tieto veci s plným presvedčením. A nechať tú moc, ktorá je vo vás, aby začala pôsobiť. Boh
povedal Jozuovi, aby sa BS nevzdialilo od jeho úst, a aby ho neustále hovoril a meditoval nad ním
dňom i nocou. Nepovedal aby meditoval nad tv

programami, povedal aby meditoval nad BS. Musíte nad tým meditovať, modliť sa v jazykoch, hovoriť
BS a žiť tak ako máte žiť. Keď to budete robiť, tak potencionálna sila sa začne stávať realizovanou
silou. Realizovaná sila bude rásť. Je prostá
[17][0:37]

metóda ako začať: nepokúšajte sa byť príliš konkrétni, presní - keď sa modlíte za chorých.
Poviem vám k tomu prirovnanie. Vezmite si mladého človeka, ktorý práve vyšiel zo strednej školy.
Dajte ho do armády. Nech ho tam trénujú asi rok. Potom
mu dajú odpaľovacie zariadenie a povedia: otočíte týmto kľúčom, stlačíte tento gombík a takto
vypálite raketu. To, na čo je tá raketa zacielená, zmizne z povrchu zemského. Netreba dlhý tréning na
otočenie kľúča a stlačenie gombíka. A celé mesto môže zmiznúť. A potom máte ostreľovačov. Viete ako dlho trvá tréning ostreľovača? Roky a roky,
kým je naozaj dobrý v tom, čo robí. Keď ostreľovač stlačí kohútik, tak jeden výstrel znamená zabitie
jedného nepriateľa. Používa na to 1 ukazovák
[17][0:38]

aby stlačil spúšť. A 1 človek zomrie. A trvá to celé roky kým sa to ten vojak naučí. A ten prvý
mladý človek tiež použije 1 prst a stlačí gombík a celé mesto zmizne. A pritom je na to vytrénovaný
rýchlo. Veľká energia na v prvom prípade, zameraná
energia v druhom prípade. Dnes väčšina kresťanov chce byť ostreľovačmi. Chcú byť trénovaní celé
roky, aby mohli nájsť a vyriešiť jeden maličký problémik. Ježiš nebol ostreľovačom. On stláčal
gombík. A všetky problémy mizli. Prestaňte sa pokú[17][0:39]

šať byť ostreľovačmi. Máte vo svojom vnútri atómovú energiu. Ak budete chcieť byť
ostreľovačom, musíte sa naučiť veľmi presne mieriť. Ale ak máte atómovú bombu, nemusíte tak
presne mieriť. Ak atómová bomba padne hocikde v určitej zóne,
tak problém je vyriešený. V armáde USA máme porekadlo: niet takého problému, ktorý by dostatočné
množstvo výbušnín nevyriešilo. Nezavoláte námornú pechotu, ak chcete aby niečo nebolo rozbité a
zničené. Keď zavoláte špeciálne jednotky
[17][0:40]

Navy Seals, tak po ich zásahu ani nevidno, že tam boli. Lebo oin sú dobrí práve v tom.
Námorná pechota je kladivo, Navy Seals sú skalpel. Môžete byť efektívny špecialista, alebo efektný
generalista. Ježiš nemusel byť veľmi presný, konkrétny.
Čím s väčšou mocou pôsobíte, tým menej konkrétnejší, presnejší musíte byť. A naopak, čím viac
potrebujete byť presní, tým menšou mocou potrebujete pôsobiť. Začnite zoširoka a všeobecne. Potom
to začnite zužovať ak je to treba. Prosto tomu
povedzte, aby to odišlo. A vedzte, že je to ako so psom. Musí vás to poslúchnuť. Rímsky stotník
povedal: ja rozumiem autorite. Keď porozumieš autorite, tak porozumieš viere. Generál očakáva to, že
ho ľudia budú poslúchať. Nie je prekvapený
[17][0:41]

tým, keď ho ľudia poslúchajú. Mnohí z vás, ak by ste a modlili za chorých a oni by boli
uzdravení, tak by ste boli šokovaní, prekvapení. Ak je toto váš prípad, tak to nebola vaša viera čo to
urobila. Viera nie je nikdy prekvapená. Viera očakáva to, že
ju budú poslúchať. Keď rozumiete autorite, tak tomu rozumieš a očakávaš, že ťa budú poslúchať. Raz
som odišiel z Dallasu a mal som v aute plno detí. Svojich detí aj ich priateľov. Išli sme von z mesta a
videli sme, že tam bola havária. Premávka

bola zastavená, bolo tam plno zmätku. Vyšiel som von, aby som videl čo sa deje. Nebolo tam policajta.
Ľudia sa snažili zistiť čo majú robiť. Zašiel som s autom na kraj cesty, všetkým v aute som povedal
aby tam čakali, a išiel som k tej nehode.
[17][0:42]

Autá sa tam vyhýbali navzájom a snažili sa vyjsť von. Pozeral som sa na tú situáciu. Vykročil
som a začal ukazovať: tomu auto - stoj, tamtomu - choď, ty - choď, a zas ty - zastaň... a tí ľudia ma
poslúchali. A tak sa nám podarilo vyprázdniť to
miesto, premávka sa obnovila, a potom prišiel policajt a ja som ešte stále riadil premávku, a povedal
mi: to je v poriadku, ja už to preberiem. Povedal som: áno. A spýtal sa ma, z ktorého okrsku som.
Myslel si že som policajt. Povedal som mu že
nie som policajt. A bol prekvapený. Ale ľudia čo tam boli, ma poslúchali. Prečo? Lebo som očakával,
že ma budú poslúchať. Tým, že som jednal s autoritou. A dokonca aj s autoritou, ktorú som ani nemal.
A aj tak ma poslúchali. Jedno auto sa
[17][0:43]

pokúšalo ísť ďalej a ja som mu to nedovolil, lebo ešte nebol na rade. Po kúskoch sa posúval
ďalej a ja som stále mieril na neho prstom a ukazoval mu "zastaň" a stále sa posúval dopredu. Zas som
mu ukázal "stoj" a zase sa kúsok posúval dopredu. A ten človek sa dostal priamo proti mne. A stále sa posúval vpred. Tresol som mu po kapote,
namieril som naňho ukazovákom a ukázal som mu: ty, zastaň. Nechal som ho čakať kým vedľa neho
neprešlo 25 áut. Prečo? Lebo mám auto[17][0:44]

ritu. Všetka autorita na nebi a na zemi bola Bohom daná Ježišovi. Ja mám Jeho meno. Mám
Jeho autoritu. Aj vy máte autoritu. Máte potencionálnu energiu. Je čas aby ste si uvedomili akú energiu
máte v sebe. Aby Boh mohol pôsobiť ďaleko za
to, než si myslíte. Neobmedzujte Boha len na to, o čo ho žiadate, ako ďaleko dokážete myslieť. Nech
Boh vo vás žije vo veľkom. Dovoľte mu robiť veci oveľa väčšie než by ste si mysleli. A keď sa ľudia
opýtajú "ako ste to spravili?", tak poviete:
neviem, ja som Ho nechal, aby vo mne pôsobil, a veril som, že On to dokáže. A keď to môžete vy, tak
to budú môcť aj oni. Povedzte so mnou: v mene Ježiš som to, čo Biblia hovorí že som. Môžem robiť
všetko, čo Biblia hovorí, že môžem. Biblia
[17][0:45]

to hovorí a ja tomu verím, a pretože tomu verím, tak to hovorím. Hovorím k horám a ony
poslúchajú. Hovorím k telám a ony poslúchajú. Hovorím k chorobe a ona poslúcha. Hovorím k
démonom a oni poslúchajú. Hovorím k systémom ekonomiky a
oni poslúchajú. Hovorím v mene Ježiš, na základe Božej vôle a Božieho Slova, že Ukrajina bude
prosperovať, Ukrajina bude svetlom, Ukrajina bude reprezentovať Božiu slávu. A svet uvidí ako Boh
môže zmeniť Ukrajinu, priniesť prosperitu a zaopatriť ochranu. V mene Ježiš. Vyhlasujeme prosperitu, ochranu, zdravie, život - pre Ukrajinu. V mene
Ježiš. V budúcnosti sa ľudia budú ľudia pozerať späť a povedia: toto je týždeň kedy sa Ukrajina
zmenila.
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Pokračujeme v téme uzdravenia, vo vykúpení. Dostali sme sa k veršom 2 a 3. Verš 3 hovorí:
On odpúšťa všetky tvoje neprávosti, On uzdravuje všetky tvoje choroby. Boh to tu dal dokopy. Ak sa
rozhodnete veriť, že Boh neuzdravil všetky vaše choroby, tak nemáte žiadny dôvod veriť tomu, že odpustil všetky vaše neprávosti. Obe záležitosti sa
spomínajú v tejto jednej vete. Boh tieto dve veci vždy dáva dokopy. Potrebujeme sa naučiť, aby sme
vždy zahrnuli uzdravenie do spasenia. Možno to
znie protirečivo, lebo sú rovnaké a predsa sú rozdielne. Uzdravenie je súčasťou spasenia. Spasenie
musíte prijať osobne, lebo je rozhodnutím vašej slobodnej vôle podriadiť sa panstvu Ježiša Krista. Ale
uzdravenie je to, keď prinútite nepriateľa aby
[18][0:02]

sa podriadil. Uzdravenie nie je odmena za to, že žijete dobrým životom. Uzdravenie je
súčasťou vojny Kráľovstava Božieho proti Kráľovstu Tmy. Keď to pochopíte, tak všetko začne byť
jednoduché. Treba poznať seba aj nepriateľa. Niekedy ľudia
poznajú nepriateľa lepšie ako seba. Niekedy si ľudia myslia, že nemajú žiadneho nepriateľa. Ale Biblia
to hovorí jasne. Máme nepriateľa. Chodí okolo a hľadá koho by pohltil. To znamená, že nemôže
pohltiť každého. Nemôže vás zožrať hocikedy
[18][0:03]

sa mu zachce. Hľadá niekoho, koho by mohol pohltiť. Musíte sa rozhodnúť, že nebudete tým
koho môže zožrať. Vy sa musíte takto rozhodnúť. Teraz vám poviem ako sa robí také rozhodnutie.
Biblia hovorí, že Boh tiež ide po celej zemi, a hľadá
ľudí, ktorým by mohol ukázať svoju moc. Jediné čo musíte urobiť, je rozhodnúť sa, že budete
človekom, ktorému Boh bude môcť ukázať svoju silu. A ak budete takýmto človekom, tak potom
určite nebudete človekom, ktorého by nepriateľ dokázal
[18][0:04]

zožrať. Musíte porozumieť Božím veciam, musíte sa cvičiť v tom, aby ste boli silným
vojakom, to znamená nikdy neprestať, nezastať. Znamená to neustále sa posilňovať Božím Slovom.
Jedna z najväčších slabostí do ktorých upadajú ľudia je to,
keď sa obklopujú nepriateľmi, ktorí im neustále pripomínajú to, akí sú slabí. Keď boli moje deti malé,
tak sme navštevovali viacero cirkví. Zvyčajne som brával svoju rodinu a ich priateľov so sebou. Keď
sme niekam prišli, tak sme zabrali celý rad.
Vždy som sedel niekde na kraji a mal som pri sebe svoj kufrík. Mal som v ňom Bibliu, notebook,
písacie potreby. Nikdy som neišiel do cirkvi bez Biblie a písacích potrieb. Kufrík som si vždy položil
pod svoje nohy a moje deti sedeli vedľa mňa v ra[18][0:05]

de. Vždy som počúval čo bolo kázané. Keď mi začali hovoriť to, čo nemôžem robiť v
Kristovi, keď mi hovorili ako si Boh používa chorobu, keď bolo kázané to, čo sa nenachádza v Biblii,
tak som natiahol ruku, aby to moje deti videli, trochu som
lúskol prstami, aby som vzbudil ich pozornosť, potom som dal palec hore a ukázal na bok: ideme! To
znamenalo: vstávame a odchádzame. Všetci sme vyšli von. Mám zodpovednosť aby som zaistil to, aby
moje deti počuli správne veci. Strávil som
celé roky obnovovaním svojej mysle. Nebudem sedieť ani 15 minút, aby som počúval niekoho, kto sa
mi ju snaží vrátiť do pôvodného stavu. Táto kniha menom Biblia je tou najmocnejšou pozitívnou
knihou na celom svete. Všetko čo je v nej napísa-
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né, je o tom, ako Boh víťazí. Všetko v nej hovorí ako sa Boh stará o svoj ľud. Neviem ako sa
nám ju podarilo preinačiť na príručku pre výhovorky. Je to príručka na víťazstvo. A takto by sme ju
mali používať. Vždy keď spomeniem uzdravenie alebo
sa niekoho pýtam na uzdravenie, tak všetci okamžite vedia hovoriť od 2-3 veciach. Vedia o Jóbovi, o
Pavlovom ostni, a vedia, že Timoteus mal žalúdočné problémy. Hovoria, že Ježiš nechal niekoho
niekde chorým. A je zaujímavé, že tí ľudia boli
[18][0:07]

vytrénovaní v neviere. Tieto veci sa nenaučíte na ulici. Musíte ísť do cirkvi, aby vás takéto
niečo naučili. Učili sme nesprávne veci. Musíme vyučovať to, že Ježiš uzdravoval všetkých. Učeníci
uzdravovali všetkých. Ježišova obeť bola pre všetkých. Že
Boh odpúšťa všetky tvoje neprávosti. Že Boh uzdravuje všetky tvoje nemoci. Slová všetkých a všetko
sú najväčšie v Biblii. Aj vy musíte začať rozmýšľať v pojmoch: všetko a všetci. Možno bude chvíľu
trvať kým sa vycvičíte v tom, aby ste takto rozmýšľali, ale nikdy by ste sa nemali uspokojiť s ničím menším než je úplné víťazstvo. Žiadny boxer
nevojde do ringu len na to, aby nejako vydržal do konca. Vchádza do ringu s očakávaním, že vyhrá.
Očakáva, že svojho protivníka zloží. Pavol pove[18][0:08]

dal, že neudiera naprázdno do vzduchu. Takto označil tieňový box. Plánujem svoje údery a
starostlivo ich zameriavam. A očakávam, že Boh vždy spôsobí, aby som triumfoval. Vy sa musíte
rozhodnúť, že budete triumfovať. Ježiš bol najväčším víťazom v celej ľudskej histórii. A vy ste stvorení na Jeho obraz. Aby ste vyzerali ako Ježiš, tak musíte
vyhrávať. Aby ste sa podobali Ježišovi, tak musíte porážať nepriateľa. Bolo vám dané všetko čo k
tomu potrebujete. Jediná vec, ktorú vy prinesiete
[18][0:09]

do boja, je rozhodnute vašej vôle, že neprestanete. Vy sa musíte rozhodnúť. Som tu na to, aby
som zvíťazil. Všade kam prídem, víťazím. Keby som si myslel, že prídem niekam kde prehrám, tak by
som tam neišiel. Okamžite využívam každú príležitosť modliť sa za chorých. Ježiš už vydobyl víťazstvo. Ja som tu len na to, aby som ho vynútil. Aby
som nepriateľovi povedal, že už prehral a musí odísť. Som len vojakom pre JK. Aj vy musíte byť
vojakom pre JK. Všetko čo robím ja, môžete
robiť aj vy. Používam len tie nástroje, ktoré máte k dispozícii aj vy. Vy sa musíte rozhodnúť že
zdvihnete svoju zbraň. Je ňou meč Ducha = BS. Musíte sa naučiť používať ten meč efektívne. Preto
som tu, aby som vám ukázal ako ten meč naostriť
[18][0:10]

a používať. Aby ste mohli účinne víťaziť. Pozrime sa späť do Manuálu, verš 2 - dobroreč duša
moja Pánovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia. Ak si spomeniete na Dávidov príbeh, tak je tu
niečo pozoruhodné. Dávid niekedy bojoval, niekedy
ho naháňali, niekedy vyhral, ale niekedy aj ušiel. Raz keď bol preč v boji, tak nepriateľ prišiel k jeho
dedine, zajal všetky ženy a deti. Keď sa Dávid s družinou vrátil do dediny, tak videli čo sa stalo, a boli
úplne sklamaní, znechutení a strápení. Ich
ženy a deti boli vzaté do otroctva. Začali plakať a bedákať, nariekať. Dávidovi muži začali hľadieť na
Dávida ako na toho, kto všetko toto spôsobil, a pre všetkých bol toto veľmi zlý, strašný čas. Dávid sa
mohol potopiť do depresie, mohol prijať vinu
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za celý tento problém. Mohol urobiť to, čo urobili mnohí pred ním aj po ňom. Mohol byť dak
zdeprimovaný, že by si nakoniec vzal život. Ale neurobil to. Biblia hovorí, že Dávid sa
posmelil/povzbudil v Pánovi. Toto je kľúč, ktorému sa potrebuje naučiť
každý kresťan. Môžem vám zaručiť, že ak budete chodiť s Bohom, tak určite prídu časy, že ľudia, ktorí
vás mali radi, vás už nebudú mať radi. Možno sa obrátia proti vám. Budú obviňovať vás za ich
zlyhania. Možno na vás budú ukazovať prstom
[18][0:12]

a obviňovať vás zo zlých vecí, ktoré sa im stali. A nebude tam žiadny človek, ktorý by vás
povzbudil, posmelil. Vy sa musíte naučiť ako povzbudiť, posmeliť samého seba v Pánovi.
Nespolieham sa na žiadneho človeka, že ma bude posmeľovať,
povzbudzovať. Biblia hovorí, aby sme sa nenadejali na človeka. Lebo ľudia nás vždy nechajú padnúť.
Je len Jeden, komu môžete plne dôverovať. Ten, ktorý je vám bližšie ako brat. Pán Ježiš vás nezanechá
ani neopustí. Ale musíte sa naučiť ako
posmeliť seba v Pánovi. Ako začať? Hovorte o sebe to, čo o vás Boh už povedal predtým. Na to som
vybral verše a zhrnul ich do malého traktátu. Myslím, že väčšina z vás ho už dostala. O rozpoznaní
toho všetkého čo je vo vás. Mali by ste sa v
[18][0:13]

tom upevňovať každý deň. Ako to používať najlepšie? Nerobte to tak, že budete potichu
sedieť a čítať to. Vezmite to a čítajte to nahlas. Nie slabo, nevýrazne. Ale zvučne, rozhodne, nahlas.
Dávajte najavo, že to myslíte vážne. Že tomu naozaj veríte.
Lebo to je BS, pravda. A všetko v Ňom je pravda pre vás. Začnite hovoriť tieto veci. Mali by ste to
hovoriť pri každej príležitosti. Prvá je hneď ráno. Pred tým, než sa budete rozprávať s hocikým. Najprv
by ste mali hovoriť k Bohu - Jeho vlastné slová.
[18][0:14]

Ďakovať Mu, že toto robí realitou vo vašich životoch. A zhodnúť sa s tým, čo Boh povedal o
vás. Biblia hovorí, že naša viera, že komunikovanie našej viery sa stáva účinným tak, keď spoznávame
a uznávame všetko čo je v nás v Kristovi Ježišovi.
Tento traktátik je zoznam všetkých dobrých vecí, ktoré sú vo vás práve teraz. Ale vy ich musíte
aktivovať a spôsobiť aby to všetko ožilo. Biblia hovorí, že Slovo niektorým ľuďom neprinieslo žiadny
osoh, lebo ho nezmiešali s vierou. Tak vezmite tie
verše, rozhodnite sa že im budete veriť, že uvoľníte svoju vieru a premiešate ju s každým veršom. A
keď zmiešate vieru s BS, tak vám to prinesie úžitok. A to obsah tých veršov sa stane realitou vo vašich
životoch. Pripomínam, že vás tu neučím
[18][0:15]

teórie. Toto nie sú moje najnovšie trendové výmysly. Tieto veci praktizujem ostatných 30
rokov. Takto sa mi darí robiť to, čo robím. Nesnažte sa pripísať tieto zázraky či uzdravenia môjmu
obdarovaniu. Všetko sa to stalo mocou Božieho Slova,
menom Ježiš. A vierou v toto meno. Takto boli tie veci vykonané. Ak chce Boh k tomu pridať
duchovný dar, tak je to výborné. Ale ja viem, že BS bude pracovať, viem že viera v Boha bude
pôsobiť. Takže ja robím svoju časť a potom môže Boh robiť
[18][0:16]

to, čo chce On robiť. Určite viem, že Boh bude vždy stáť za mnou. Lebo hovorím Jeho Slovo
a On si stojí za svojim Slovom. On nestojí len za Curry Blakom, On si stojí za svojim Slovom. A bude
stáť za každým človekom, ktorý bude hovoriť Jeho

Slovo. Ale nemôžete hovoriť Božie Slovo a miešať ho s ľudskými výmyslami. Boh nebude nikdy stáť
za ľudskými nápadmi. Čím čistejšie BS vám vyjde z úst, tým silnejšie sa bude prejavovať Božia moc
vo vašich životoch. Tak odstráňte všetko čo
nie je Božím Slovom. A hovorte len Jeho Slovo. Tento traktátik je možno najlepším nástrojom aký ste
kedy dostali. Mnohí ľudia ho za taký nepovažujú. Lebo je to len taká malá knižočka. Ale pravda
Evanjelia je tak jednoduchá, že tí múdri ho často
[18][0:17]

prehliadnu a ignorujú. Neignorujte pravdu a moc skrytú v tejto malej brožúrke. Používajte to.
Aby ste posilňovali svoju dušu. Obnovujte svoju myseľ. Aby z vás vychádzalo len BS. Keď ste v takej
situácii ako dnes tu, tak je veľmi ľahké byť pozitívni,
je veľmi ľahké rozprávať tu kresťanskou terminológiou "ó, ako sa máš..", "som taký požehnaný..",
"sláva Pánovi.." Aby ste takto rozprávali tu, to nie je vôbec ťažké. Ale príde skúška. Vždy keď ste pod
tlakom, keď prichádzajú účty, keď lekárska
[18][0:18]

správa tvrdí, že už niet nádeje.. To je čas keď nebo aj peklo budú počúvať čo vám ide z úst.
Vtedy sa preukazuje čomu vlastne veríte. Keď ste pod tlakom, tak to, čo vychádza z vašich úst je to,
čomu skutočne veríte. Nestaňte sa ako boli Izraelci.
Vždy keď sa objavil problém, tak ako prvé obviňovali Mojžiša a obracali sa späť do Egypta. Vždy.
Nerobte to. Nebežte preč od Boha, keď máte problémy, ale beže k Bohu. Ale nebežte tam so
sťažnosťami a bedákaním - to neprinesie Božiu moc!
[18][0:19]

Len to zväčšuje moc diablovu. Lebo zdrojom toho je strach. Strach je viera v diabla, v jeho
schopnosti. Takže bežte k Bohu a začnite Mu hovoriť to, čo On povedal. Pripomínajte Mu čo povedal.
Že povedal to, že na vás nikdy nezabudne, ani vás nikdy neopustí. Že je to Boh, ktorý je vo vás, aby ste chceli aj konali podľa Jeho dobrej vôle. Rim16:20
Boh pokoja rozdrví satana pod vašimi nohami. Nehovorí sa tam, že ho rozdrví pod svojimi nohami.
Dokonca sa tam ani nehovorí, že Boh to urobí za
[18][0:20]

vás. Hovorí tam, že On rozdrví satana pod vašimi nohami. Vy sa musíte rozhodnúť, že budete
veriť. Zvyšok verša v Ž103:2 dobroreč duša moja Pánovi. Toto napísal Dávid - ten istý, ktorý sa
posmeľoval v Pánovi. Toto robí aj teraz. Niekedy už toľkokrát počúvame niektoré verše, že si prestaneme uvedomovať, čo je tam napísané. Všimnite si, že Dávid
tu hovorí k svojej duši: duša, dobroreč Pánovi. Duša, budeš dobrorečiť Pánovi! Duša, daj sa do súladu
s BS, dobroreč Pánovi! Vďaka Bohu!
[18][0:21]

Tomu, ktorý odpúšťa všetky moje neprávosti. Nezabudnem na žiadne z Jeho dobrodení. On
mi odpustil a uzdravil ma. Zo všetkých chorôb. Nevynechal ani jednu. Ak ti Boh odpustil všetky tvoje
neprávosti, tak potom aj uzdravil všetky tvoje nemoci.
Uvedomili ste si, že ich odpustil ešte pred tým než ste prišli sem? Zaplatil za vaše hriechy predtým než
ste sem prišli. A potom ste už len potrebovali prijať odpustenie. Rovnako zaplatil aj za vaše uzdravenie
- ešte než ste sa dostali sem. A vy musíte už len prijať svoje uzdravenie. Keď chcete byť spasení, musíte rozpoznať, že Ježiš vzal na seba
vaše hriechy. Takže vy ich už nemusíte viac niesť. Keď chcete byť uzdravení, musíte spoznať a uznať,
že Ježiš niesol vaše choroby a nemoci,
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takže vy ich už viac nemusíte niesť. Boli sme dobre vyučení o odpustení našich hriechov. Ak
by sme boli rovnako dobre vyučení o uzdravení našich chorôb, bolo by pre vás ronvako jednoduché
prijať uzdravenie ak bolo jednoduché prijať spasenie.
Obe tieto veci sa uskutočnili zároveň. V momente keď ste boli spasení, aj keď ste nepoznali celú
pravdu, tak ste mohli vtedy prijať aj totálne uzdravenie a už nemuseli byť chorí ani jediný deň svojho
života. Ale cirkev stratila mnoho z tohto. Vieme,
[18][0:23]

že mnnohí z Ježišových učeníkov zomreli násilnou smrťou ako mučeníci. Nemáme jediný
záznam o tom, že by niektorý z nich zomrel na chorobu alebo nemoc. Apoštola Jána sa pokúšali zabiť,
ale nemohli ho zabiť, tak ho napokon poslali do vyhnanstva, lebo ho nedokázali zabiť. Ak vás Boh môže ochrániť od toho, aby ste boli zabití, tak vás
určite môže ochrániť od toho, aby ste ochoreli. Náš Boh je tak mocný.. Ale pôsobí cez vašu vieru. A
preto začnite rozvíjať svoju vieru v uzdravenie.
Že Boh chce, aby ste boli zdraví. A chce aby ste aj zostávali zdraví. Boh nechce aby ste upadali do
chorôb. Chce aby ste žili v neustálom zdraví. Prvý krok k tomu je spoznať a uznať, že za to už bolo
zaplatené. A potom sa rozhodnutím zhodnúť
[18][0:24]

s Bohom proti chorobám a nemociam. A potom proti nim zamerajte svoju vôľu. Určite
nedovoľte aby to žilo vo vašom tele. Čítame znova: dobroreč duša moja Bohu a nezabúdaj na žiadne
Jeho dobrodenia. Tie sú v množnom čísle. Neskončili so spasením. Boh má v SZ rôzne mená. Vykupiteľské mená. Boh dal človeku niekoľko svojich mien, cez
ktoré sa dal spoznať. Každé z nich zjavuje určitú časť Jeho charakteru. Vieme, že jedno bolo Jahve
Jirech = Zaopatriteľ. Lebo On sa stará o svoj ľud.
[18][0:25]

Jahve Cidkenu = Naša Spravodlivosť. Lebo on chce byť našou spavodlivosťou. Ex15 hovorí:
ja som Pán, ktorý ťa uzdravuje. Čo to znamená? To čo hovorí. Je vždy Pánom, ktorý uzdravuje.
Uzdravovanie je jeho prirodzenosť. Povedal: chcem aby ste
vedeli kto som a aký som. Mojou prirodzenosťou je uzdravovať. Tak ma nazývajte Jahve Raffah. To je
časť Jeho prirodzenosti. Povedal: chcem aby ste ma poznali ako svojho Uzdraviteľa. To je časťou toho
kým je. Keď povieme, že Boh už viac ne[18][0:26]

uzdravuje, tak by to znamenalo, že Boh si zmenil svoje meno. Nikdy nepovedal, že si zmenil
meno. A nik nemá právo meniť Jeho meno. Jahve Raffah. Pán, ktorý ťa uzdravuje. Jahve znamená "ja
som", nie je to "ja som bol.." Nie je Bohom, ktorý
kedysi uzdravoval. Je Bohom, ktorý uzdravuje. Je to Jeho prirodzenosť. Tomuto musíte porozumieť. V
Mt8 k Ježišovi prišiel malomocný. Poklonil sa pred Ním a začal Ho uctievať. Povedal: Pane, ak chceš,
ak po tom túžiš, ak je to tvoja vôľa, tak
[18][0:27]

ma môžeš uzdraviť. A Ježišova odpoveď bola prostá: chcem! Nepovedal tým len to, že to
urobí. Bližší pohľad na toto miesto v Písme nám odhalí, že je tam oveľa väčšie slovo s oveľa hlbším
významom. Doslova to znamená: je to moja vôľa, je to
moja túžba, pretože toto robiť je mojou prirodzenosťou, je to mojim charakterom. V gréčtine je toto
slovo napísané v prítomnom čase. Doslovne znamená: nie len že to chcem teraz, ale vždy to chcem
robiť. Lebo je to moja prirodzenosť a charakter.

[18][0:28]

Všetko toto je skryté v tom slovíčku, ktoré sme preložili "chcem". Žd1 novorí, že JK je
zjaveným obrazom Boha. To znamená, že keď hľadíme na Ježiša, tak to hľadíme na Boha. Znamená
to, že Ježišova prirodzenosť, charakter, je Božou prirodzenosťou, Božím charakterom. Že Ježišova vôľa je Božou vôľou. Ak Ježišovou prirodzenosťou je a vždy
bola ochota uzdravaovať, tak Božou vôľou je vždy uzdravovať. Ako som povedal včera, toto je asi
najdôležitejšia vec, ktorej musíte porozumieť.
[18][0:29]

Lebo ak pochopíte toto, tak potom už niet čo by vás mohlo zadržať na ceste. Nepriateľ vás
nemôže zastaviť. Jediné čo môže robiť, je pokúsiť sa dať vám také dôvody, aby ste sami zastali. Jeho
zbrane sú telesné. Jeho prirodzenosť je telesná.
Snaží sa nasadiť vám do hlavy rôzne zdôvodnenia prečo by to nemalo fungovať. Ale vy to musíte
ignorovať a musíte si pamätať, čo hovorí Písmo. On odpúšťa všetky tvoje neprávosti, On uzdravuje
všetky tvoje nemoci. Ak by som tomuto nerozumel,
tak určite by som v niektorých situáciách váhal. Lebo potom by bolo uzdravovanie veľmi
nevyspytateľné, nejasné. Keď chcete byť efektívni v hocičom čo sa týka Biblie, musíte byť absolútne
presvedčení o tom, že to je Božia vôľa. Ak budete pochy[18][0:30]

bovať či je to Božia vôľa, tak budete ustupovať, kolísať. Ak budete kolísať, tak nebudete
schopní prijímať od Boha. Nie je to preto, že by vám to Boh nechcel dať. Nepíše sa, že ak kolíšete tak
vám to Boh nedá. Ale ak kolíšete, tak potom nepríjmete. Môžem tu stáť celý deň, rozdávať šeky alebo vyťahovať peniaze z vrecka a hovoriť: pozrite tu sú
peniaze, kto chce, nech príde, ponúkam to. Ale ak by ste to neprijali, ak by ste váhali či to myslím
vážne, tak budete kolísať vo svojej mysli, a neprídete si vziať. To, že nedostanete tie peniaze, neznamená, že sa vám ich nepokúšam dávať. Boh sa
snaží dať vám uzdravenie. Ale musíte to prijať. A aby ste to prijali, nesmiete váhať, kolísať. Váhate
vtedy, keď máte rozpoltenú myseľ, dvojitý
[18][0:31]

názor. Keď si myslíte: možno že chce, ale možno že nechce. Musíte eliminovať, zrušiť to
"možno že nechce". Ježiš povedal, že nesmiete mať rozpoltenú myseľ. Ja žijem v tom, že On chce.
Nežijem v tom, že možnože nechce. On povedal: čokoľvek si prajete, keď sa modlíte, verte že prijímate. On nepovedal "no, rozmýšľajte či sa to stane.."
Povedal: verte. Musíte tomu pevne veriť. A potom sa musíte pevne rozhodnúť, že nedovolíte ničomu,
aby sa dostalo medzi vás a naplnenie Božieho za[18][0:32]

sľúbenia. Vy ste ten, ktorý musí bojovať. V SZ povedal cez Mojžiša: pokojne, ticho stojte a
hľaďte na Božiu záchranu, lebo boj je Hospodinov. Boh už bojoval v tej vojne, On ju už vyhral. Boj už
nie je viac Hospodinov. Boj je teraz váš. Je napísané,
že my bojujeme - dobrý boj viery. Boh nebojuje namiesto teba. Bojuje cez teba. Dal ti svoju moc,
svojho Ducha, svoje Slovo, a On bojuje cez teba. Vaše zbrane nie sú z tohto sveta, prirodzené.
Prirodzené zbrane neporazia duchovného nepriateľa.
[18][0:33]

Ale vaše zbrane sú duchovné, mocné v Bohu. Vaše zbrane sú duchovné a nie prirodzené.
Vaša myseľ nebude rozumieť ako bojovať a ako vyhrať. Nebude dokonca rozumieť ani tomu čo sa
deje. Až kým svoju myseľ neobnovíte. Keď obnovíte svoju

myseľ, tak začnete uvažovať myslením Božím. Ľudia hovorievajú: myslel som si, že Božie myšlienky
prevyšujú naše myšlienky. Lebo Biblia hovorí, že Jeho myšlienky sú nad naše myšlienky a Jeho cesty
nad naše cesty. Biblia hovorí, že ani oko
nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na myseľ neprišlo, ani do srdca človeka nevošlo, čo Boh pripravil
tým, ktorí ho milujú. Keď Pavol toto citoval v 1Kor3, pokračuje slovom ALE Boh nám to zjavil cez
svojho Ducha. Áno, ja som nevidel, ani som nepočul,
[18][0:34]

a ani vnútro prirodzeného človeka nepoznalo Božie veci, ale Boh nám zjavil tieto veci svojim
Duchom. A teraz máme myseľ Kristovu. Prestaňte rozmýšľať prirodzenou mysľou. Začnite rozmýšľať
mysľou Kristovou. -Ako myslí myseľ Kristova? -To je
prosté. Myslí ako Kristus. Ak budete premýšľať ako Kristus, budete aj jednať ako Kristus. Ako Kristus
premýšľa? Rímsky stotník prišiel a povedal: Pane, môj sluha leží doma porazený a trpí. Ježiš
popremýšľal a povedal: prídem a uzdravím ho.
[18][0:35]

Nepovedal "poďme sa modliť", nepovedal "no, uvidíme čo na to Boh", nepovedal "poďme,
pomodlíme sa a uvidíme čo Boh urobí", nepovedal "hmm, myslím že mám dosť viery aby som sa
modlil na diaľku za tvojho sluhu.." Takto Kristus nerozmýšľal. Takto ani nerozmýšľa. On rozmýšľa pozitívne. Skočí po každej príležitosti uzdraviť chorých.
Nepovedal "pôjdem a pokúsim sa ho uzdraviť" Povedal: prídem a uzdravím ho. Keď zmýšľate ako
Boh, keď zmýšľate ako Kristus, keď máte myseľ
Ducha, tak budete takto zmýšľať aj vy. Nikdy som neminul príležitosť slúžiť uzdravovaním chorému.
Lebo viem aký bude výsledok. -Aký bude výsledok? Ako poznáš výsledok? -Pretože je napísané, že
veriaci budú klásť ruky na chorých a tí sa zo[18][0:36]

tavia. Toto nie je hlboká teológia. Ale nepotrebujete žiadnu hlbokú teológiu. Toto je teológia
Ježiša Krista. Toto Ježiš začal robiť a vyučovať. A my teraz pokračujeme v tom, čo robil a vyučoval.
Vy sa musíte stať ľuďmi v tej oblasti kde žijete, ktorí
pokračujú v službe JK. Keď sa apoštoli zhromaždili po vzkriesení JK, bolo ich 11 lebo Judáša stratili,
ktorý sa odovzdal Satanovi. Mali tam ešte aj tých 70tich a povedali: musíme vybrať niekoho aby zaujal
Judášovo miesto. A tak sa rozhodli ako to
[18][0:37]

urobia. Hádzali lós. A ten padol na Mateja. Povedali: musíme vybrať niekoho, kto bol s nami,
a kto bude mať účasť na tejto službe s nami. Tejto službe. Akú službu mali? Dnes to označujeme
nesprávne. Hovoríme "Ježišova služba", "Pavlova služba", "Petrova služba", "naša služba". Je len jedna služba: služba Ježiša Krista. A vy ste vstúpili do
služieb JK. Toto je služba zmierenia. Len jedna. Služba Ježiša. A vošli ste do Jeho služby. Aby ste
slúžili ako slúžil On. Lebo budete rásť v Neho.
[18][0:38]

Ef4:7 ale každému jednému z nás bola daná milosť podľa mieru daru Kristovho. Je nám daná
milosť na základe daru milosti, ktorá bola darovaná Ježišovi Kristovi. Nezabudnite, že sú 2 definície
milosti. Jedna z nich je nezaslúžená priazeň. Ale definícia milosti v Titovom liste hovorí: milosť Božia sa zjavila všetkým ľuďom, a učí nás žiť sväto,
spravodlivo, a nenávidieť zlo. Takže existuje milosť, ktorá nám prináša priazeň u Boha. To je jedna
strana milosti. Ale pamätajme aj na druhú stranu

[18][0:39]

milosti. Že milosť nám dáva schopnosť žiť sväto. Božia milosť vám nedáva právo žiť v
hriechu. Božia milosť vám dáva schopnosť žiť nad hriechom. Ale milosť, o ktorej sa píše tu, ktorú sme
prijali zdarma, je na základe daru, znamená to do takého
stupňa, akým je Kristus naplnený milosťou Božou. Tento dar bol udelený nám. Keď tomu rozumieme
takto, tak potom nemáme rozličné milosti, je to vždy tá miera, ktorú Ježiš dal nám. Čítame ďalej: preto
hovorí (a toto je prevzaté zo Žalmu 68)
[18][0:40]

keď vystúpil na výsosť, zajal zajatých a dal ľuďom dary, ale ten ktorý vystúpil, je ten istý,
ktorý najskôr zostúpil - do hlbších častí zeme. Takže predtým než mohol vstúpiť, tak musel najskôr
zostúpiť. A vzal všetkých, ktorí tam boli v zajatí, v Abrahámovom lone, tí ktorí zomreli spravodliví, a voviedol ich do neba. Keď to urobil, dal ľuďom dary.
Niektorých dal za apoštolov, iných za prorokov, evanjelistov, pastierov, učiteľov. Prečo? Verš12: na
zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na vzdelá[18][0:41]

vanie, budovanie tela Kristovho. Toto je úlohou tej pätice služieb. Nie aby boli pestúnkami
detí. Nie aby riešili všetky vaše duchovné záležitosti. Ale aby vás budovali, aby vás trénovali a
vystrojili. Aby ste boli dospelými kresťanmi. Vojakmi Ježiša
Krista. Oni majú byť trénermi. Nie sú tu na to, aby robili všetko pre vás a namiesto vás. Nie je možné
aby pastor robil všetko. Ani nikdy nebolo plánované aby to robil. Preto sú niekedy pastori vyhorení.
Lebo behajú okolo a robia všetko. Mali by ste
[18][0:42]

rásť. Mal by nastať čas, kedy budete šokovať vášho pastora, keď mu zavoláte, pozrie na
displej telefónu a vie že ste to vy, nemalo by ho napadnúť toto "áách Bože, zase? čo zas potrebujú?!.."
A potom zdvihne telefón a odpovedá vám veľmi milostivo: dobré ráno, brat a sestra, čo môžem dnes pre vás urobiť? - a vy by ste mali odpovedať: nie pastor,
volám vám z 2 dôvodov: 1. včera som bol chorý a modlil som sa za seba, položil som ruky na seba
samého a teraz som zdravý a chcem vám
povedať o tom svedectvo. Chcem aby ste vedeli, že teraz keď som zdravý tak strávim zvyšok dňa tým,
že sa budem modliť za vás, aby som vás pozdvihol. Ak zavoláte pastorovi a poviete mu toto, tak
možno budete musieť kriesiť mŕtvych, lebo
[18][0:43]

možno z toho dostane infarkt. Ale bude prekvapený. Otočí sa k manželke a povie: naše deti
vyrastajú, stávajú sa už dospelými. Takto by to malo byť. Pastor by mal byť veliteľom armády. A nie
človekom ktorý mení plienky v jasliach. Je povolaný
byť generálom aby z neba prijímal stratégie ako dobyť vaše mesto. Nie je tu na to, aby vám
donekonečna utieral zadok. Je čas vyrásť. Nastal čas aby ste boli vojakmi, aby ste boli Kristom pre
svet. Verš 13 hovorí, že tých 5 služobností budeme
[18][0:44]

mať dovtedy kým nedospejeme v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho. Až kým
nevyrastieme na dokonalého dospelého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej. Predstavte si, že
každý z vás vyrastie k miere dospelosti plnosti Kristovej.
Všetci sa začneme podobať na Ježiša. Budeme ako On myslieť, hovoriť a konať. Dovtedy budeme
trénovaní. V mojom zbore v Dallase trénujem svojich ľudí. Už som im hovoril že keď prídu
návštevníci a postavia sa pri zadných dverách a sú chorí

a keď zostanú u nás v zhromaždení a keď na konci volám ľudí aby prišli dopredu a keď takýto ľudia
prídu ku mne a povedia že sú chorí, tak potom cirkev zlyhala v tom, čo mala robiť. Ten človek by
nemal čakať až sa dostane ku mne, už pri dve[18][0:45]

rách by mal niekto zaútočiť na tú chorobu. Hocikto v mojom zbore by mal byť schopný
uzdraviť každého človeka. K tomuto ich trénujem. Čoskoro príde deň, keď ku mne príde niekto chorý
po tom, čo prešiel cez naše zhromaždenie a ja mu poviem:
čo pre vás môžem urobiť? -Prišiel som za vašimi učeníkmi, ale oni neurobili svoju úlohu. Pozriem na
svoj zbor a poviem: "vy neveriace a prevrátené pokolenie, ako dlho vás budem musieť strpieť?!" nemal by som takto tvrdo hovoriť? Hovorím len to,
[18][0:46]

čo povedal môj Pán. Boli trénovaní. Majú Ducha, majú Meno, majú to isté čo mám ja. Jediný
rozdiel medzi nimi a mnou je pozícia v Tele Kristovom, ktorú teraz ja mám. Moje postavenie v Tele
Kristovom mi nedáva viac moci, dáva mi len viac zodpovednosti voči Telu Kristovmu. Ale nedáva mi to ani štipku viac moci na vyháňanie démonov alebo
uzdravovanie chorých. A ak to poviem raz alebo dvakrát, a ľuďom sa to nebude páčiť, tak niektorí
odídu a tí čo zostanú, to zostanú brať naozaj vážne.
Myslíte si, že to je tvrdé? Boh povedal Gedeonovi ako si má vybrať bojovníkov. Mal 32 tisíc
bojovníkov. Boh mu povedal: je ich príliš veľa, keď vyhráš s takýmto množstvom, tak si budeš myslieť
že to bolo tvojou silou. Musíme odstaviť všetkých, kto[18][0:47]

rí sú bojazliví. Pošli ich napiť sa a pozoruj ako budú piť. Ktorí ponoria tvár do vody, pošli
domov. Ale ktorí naberú vodu do dlane a dajú si ju k ústam, si ponechaj. Kto nie je bdelý, ostražitý,
rýchlo zomrie v boji. Potrebuješ vojakov bdelých, ostražitých.
Berú vodu do ruky a dávajú si ju do úst. Pri tom sa stále môžu rozhliadať okolo. Nerozumejú tomu a
rýchlo by ich zabili. Boh ukázal Gideonovi, že je lepšie mať zopár ľudí, ktorí to berú vážne, než mať
celý dav ľudí, ktorí to neberú príliš vážne.
[18][0:48]

Malá skupina trénovaných oddaných vojakov dokáže viac ako armáda 10-krát väčšia. Kvôli
tomu sa nazývajú špeciálne-elitné jednotky. Nie sú to bežní vojaci. Sú špeciálne trénovaní. Vy sa
musíte rozhodnúť, že budete špeciálne jednotky, a nie len
bežné. Je bežné byť chorý a zomrieť. Ale toto nie je pre nás. My to budeme brať vážne. Budeme
oddaní, vytrénovaní bojovníci Ježiša Krista. My neprestávame. Nikdy neprestávame. Nikdy
neprijímame porážku. Nikdy sa nevzdávame. Naša bojová
[18][0:49]

úloha je vžtdy na prvom mieste. A neopustíme druha, ak je zranený.
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Ž103:5n Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. Boh vykonáva
spravodlivosť a súdy pre všetkých, ktorí sú utláčaní. Boh vykonáva spravodlivosť pre vás. Nevykonáva
spravodlivosť na vás. On je Veľkým Sudcom. A už vyniesol verdikt vo váš prospech. Všimnite si, že je tu súd pre všetkých, ktorí sú utláčaní. Sk10:38 Boh
pomazal JK z Nazaretu Duchom Svätým a mocou, ktorý chodil dobre robiac a uzdravoval všetkých,
ktorí boli utláčaní diablom. Prečo to robil? Ako

[19][0:02]

to robil? Uzdravovaním a oslobodzovaním ľudí, na základe tohoto verša: robím len to, čo
vidím robiť môjho Otca, môj Otec pracuje, a tak aj ja pracujem. Musím robiť skutky toho, ktorý ma
poslal. Uzdravoval a oslobodzoval. Robil to preto, lebo poznal Otcovu prirodzenosť. A vedel, že Boh vykonal súd pre všetkých, ktorí sú utláčaní. A tak Ježiš
chodil a oslobodzoval ľudí, so slovami: Boh ťa oslobodil. To je všetko čo robil. Buď slobodný! Buď
uzdravený! Prijmi svoj zrak! Prijmi uzdravenie! Toto
robil Ježiš. On naplnil to, čo Boh povedal v tomto Žalme. Boh vykonal súd pre všetkých utláčaných a
preto Ježiš chodil a vyhľadával všetkých, ktorí sú utláčaní. A vynútil si na nich Písmo. To je všetko čo
robil. Je to jednoduché. Nerobil nijaké zvlášt[19][0:03]

ne tajnosti. Nesnažil sa vyhľadať tých ľudí, o ktorých Boh povedal, že sú slobodní. Boh
vykonal právo pre všetkých. Boh odpustil všetkým. Boh uzdravil všetkých. Neviem ako sme toto
mohli stratiť v cirkvi. Vždy to bolo o všetkých, všetko. Ale my
sme dovolili, aby naše skúsenosti sformovali našu teológiu, radšej než by sme naše skúsenosti
zosúladili s Bibliou. Ježiš nechodil po Izraeli s tým, aby si vyberal ľudí, ktorých chcel oslobodiť.
Uzdravoval všetkých. Bola to Jeho prirodzenosť. Lebo
[19][0:04]

to bola Božia prirodzenosť. V Kristovi vám bola daná nová prirodzenosť. Ale musíte v tejto
prirodzenosti chodiť. BS hovorí, že cez tie vzácne zasľúbenia sme sa stali účastníkmi Božskej
prirodzenosti. A hovorí sa tam, aby sme robili určité veci: aby
sme pridávali vieru. Aby sme tieto veci pridávali k nám. Takže keď vezmete tie miesta z Písma, ktoré
sú v tej brožúrke a začnete sa nimi kŕmiť, aby sa stali súčasťou vašej osobnosti, takto zabudujete Božiu
prirodzenosť do svojho života. Ako človek
zmýšľa vo svojom srdci, taký je. Takže to, čo treba robiť s Božím Slovom je udržiavať ho v srdci,
vložiť ho do svojich úst, citovať Písmo, hovoriť ho nahlas. Každý kúsok Písma je časťou Božieho
charakteru. Povedzme si príklad. V ľudskej DNA
[19][0:05]

máte chromozómy. Ak chýba jeden chromozóm, tak to spôsobí veľké zmeny vo vašom tele a
zmutuje vás to. Takže potrebujete mať správny počet aj uloženie chromozómov. Aby ste boli úplne
zdravým človekom, vaše chromozómy musia byť
úplné. A tak isto musí byť kompletná aj vaša DNA. Pozrite na Ježiša. Biblia hovorí: Ježiš je Slovo,
ktoré sa stalo telom. On bol stelesnením toho Slova. Bol zosobnením Božieho Slova. Slovo, ktoré
chodilo v tele. Teraz by som chcel, aby ste nachvíľu vyšli zo zabehaných koľají. Vaša DNA pozostáva z mnohých častí. Z tisícov a tisícov častí. Koľko
veršov je v tejto Biblii? Pretože je 66 kníh a väčšina z nich má viac ako 1 kapitolu a väčšina kapitol má
viac ako 1 verš, tak sú tam tisíce veršov.
[19][0:06]

A JK bol zosobnením každého verša. Chcem aby ste premýšľali nad každým veršom, ako by
to bol chromozóm v Božej DNA. Pretože ak by ste vzali každý verš z tejto Biblie, vystrihli ho odtiaľ
nožnicami, vložili by ste ho do pohára, zaliali vodou,
a tento verš by sa stal telom a urobili by ste to s každým veršom, tak všetko to telo, ktoré by z toho
vzniklo, by bolo Ježišom. Chcel by som aby ste nad tým takto rozmýšľali. Biblia hovorí, že sme
splodení, zrodení z neporušiteľného semena, z

[19][0:07]

Božieho Slova. Toto semeno bolo vložené do vás a tam začalo rásť. Už sme to čítali v Ef4,
kde sa tiež píše, že máme rásť v Krista, vo všetkom. Takže konečným výsledkom nášho duchovného
rastu je to, aby sme vyrástli v Krista. Aby sme mysleli, hovorili a konali aj vyzerali ako Kristus. Keď už budeme vyrastení, tak nebude možné rozlíšiť medzi
Kristom a nami. V modernej vede by sme povedali, že sme boli vyklonovaní, Ježišove klony, vo
všetkom identickí s Ním. V duchu ste zrodení z
[19][0:08]

Boha, z BS, zo semena tohto Slova. Toto semeno je vo vás. Ako povedal Pavol: modlím sa za
vás a trpím za vás pôrodné bolesti až kým Kristus nebude sformovaný vo vás. To písal kresťanom.
Povedal: semeno BS je vo vás a ja sa modlím, aby
Boží Syn bol splodený vo vás, aby sa dostal z vás von, aby bol vidieť na vašich životoch. Rim8 hovorí,
že celá zem čaká na zjavenie synov Božích. Synov je tam v množnom čísle. Nie na zjavenie toho
jedného Božieho Syna. Ale synov. A ďalej sa
[19][0:09]

hovorí, že Ježiš prišiel, aby mnohých synov priviedol do slávy. On je prototypový Syn. My
sme synovia, ktorí boli stvorení na Jeho obraz, a majú sa naň premieňať. To je úlohou pätice
služobností z Ef4. Aby sme pri nich vyrástli tak, aby sme vyzerali ako Ježiš. Takže rozumiete, že každý verš je súčasťou Božej DNA. Ježiš bol zosobnením všetkých
týchto veršov. Slovo Božie hovorí v liste Petra, že cez tieto vzácne zasľúbenia sme sa stali účastníkmi
Božskej prirodzenosti. Keď vezmete tie[19][0:10]

to verše, vložte ich do seba, spojte sa s nimi. Začnite sa s nimi stotožňovať. To jednoducho
znamená, že nimi budete žiť. Robte ich. Citujte ich. Hovorte ich. Keď sa vás niekto spýta čo si myslíte
o tom a o tom, vaša odpoveď by mal byť verš z BS.
Vašim názorom sa stalo to, čo povedal Boh. BS sa musí stať vašim názorom, vašimi myšlienkami. A
tak, keď sa vás spýtajú, tak Biblia predpisuje, že kto hovorí, nech hovorí tak, ako Božie výroky. Ako
Božie Slová. Ak hovoríte, nech z vašich úst
[19][0:11]

idú Božie slová. Ježiš hovoril jedine Božie Slová. Ako som už povedal, porazil diabla nie tým,
že povedal "toto si myslím", ale porazil diabla tým, že povedal "je napísané..!" - citoval BS. Jeho
názorom bolo BS. Jeho myšlienky bolo BS. Jeho zámerom a cieľmi bolo BS. Prišiel aby vykonával BS. Povedal: v knihe je napísané, že si mi pripravil telo.
Prvé telo bolo Ježišovo fyzické telo. Ale teraz BS hovorí, že cirkev je jeho telom. Takže teraz preňho
pripravil telo, a tým telom sme my. My sme
Božím príbytkom cez Ducha. Boh prebýva v nás, a my sme Jeho telo. Toto telo, aby bolo podobné
Ježišovi, musí vyzerať, hovoríť a jednať ako Ježiš. Ježiš povedal: dávam vám svojho Ducha. Musím
odísť preč, aby som mohol poslať Ducha späť.
[19][0:12]

Ak by som neodišiel, tak nemôžem poslať Ducha. Ale je lepšie pre vás, aby som išiel preč,
aby som mohol poslať Ducha. Keď budete mať môjho Ducha, tak skutky, ktoré robím ja, budete robiť
aj vy, a dokonca ešte väčšie, lebo ja som odišiel a
poslal som späť Ducha. Takže Jeho telo dnes by malo robiť minimálne také veci, aké robilo Jeho telo
vtedy v Jeho časoch. A tak kde je problém? Prečo cirkev neprodukuje viac Ježiša? 1. Pretože sme
neuverili že je to vôbec možné. Pretože sme

[19][0:13]

uverili ľudským tradíciám, ktoré vždy mali výhovorky. Prvý krok je spoznanie, že sa to dá
urobiť. Druhý krok je to, keď viete, že to musíte robiť. Keď prejdete cez históriu a pozriete sa na
Božích mužov a ženy, ktorí chodili v zázrakoch a znameniach,
každý z nich hovorí to isté: ja nie som nijako zvláštny, ale nežijem už viac ja, ale žije Kristus, vo mne.
Každý z nich vedel, že nie sú nijako zvláštni. Ale všetci vedeli, že musia prevziať zodpovednosť, že to,
čo majú, musia odovzdávať ďalej a ich
zámerom bolo to, aby povedali Telu Kristovmu, že celé Telo môže robiť to isté, čo robili oni. Srdcia
všetkých Božích ľudí, ktorých si Boh používal a ich modlitby boli vždy rovnaké: Bože, nech Tvoji
ľudia vidia, že v nich prebývaš rovnako ako vo mne.
[19][0:14]

Nech rastú a nech sú požehnaním svetu. Toto je Božie srdce. Kvôli tomuto som tu celý
týždeň. Počas toho, ako sa dívate na mňa, aj ja sa dívam na vás. A viem, že to/Ten čo je vo vás je
schopné/-ý robiť to čo Boh túži aby bolo urobené. -Ale ty ma
nepoznáš.. -Nemusím poznáť vás, ale poznám Krista, ktorý žije vo vás. A viem, že On je schopný, On
je ochotný, On túži po tom, aby žil taký život, aký žil v tele vtedy. Boh má väčšiu vieru vo vás než vy
máte sami v seba. Aj ja mám väčšiu vieru
[19][0:15]

vo vás, než vy máte v samých seba. Boh túži po tom, aby si vás používal. -Prečo? -Lebo
okrem vás tu na zemi nemá nič iné! Povolal múdrych ľudí, povolal si tých najinteligentntejších a
mnohí z nich nechceli, ale vy ste reagovali. A On povedal: použijem vás. BS hovorí: nie mnohí múdri sú povolaní, nie mnohí silní sú povolaní, ale On si povolal
nerozumných. Pretože keď jedná cez takýchto nerozumných ľudí, tak tým zahanbuje múdrych - vtedy
keď nerozumní kriesia mŕtvych. Keď nerozumní
uzdravujú chorých, tak tí múdri stoja bokom a škriabu sa na hlave. Ale cirkev sa z nejakého dôvodu
vždy snažila a snaží stať múdrou. A potom ideme do sveta, aby sme boli vzdelaní, aby sme potom
mohli lepšie pochopiť, ako Boh pôsobí. Boh vás
[19][0:16]

chce trénovať. V Jeho škole. V škole Ducha. V škole Biblie. V Tele dal narásť učiteľom, aby
vám povedali, že toto Slovo je Pravda. A že vy ho môžete realizovať. A ako sa to učíte, tak pre svet
vyzeráte ako hlupáci. Ale Boh povedal, že toto je počiatkom múdrosti. Nepredávajte, nevymieňajte svoje prvorodenecké právo, svoje dedičstvo, za
obyčajnú inteligenciu. Choďte vo vašom dedičstve, choďte v Kristovej mysli. Táto Biblia je Kristovou
mysľou v písomnej podobe. Ale vy musíte byť mysľou
[19][0:17]

Kristovou v živej podobe. Slovo hovorí: sme živé listy, ktoré sú otvorené pre všetkých ľudí,
aby ich mohli čítať. Nebesia zapisujú dole váš život. Vy sa musíte rozhodnúť, že budete žiť život
hodný toho, aby bol zapísaný. Ja som sa rozhodol už veľmi
dávno, že určite nebudem žiť normálny život. Že nezostarnem tak, že budem sedieť na verande a
premýšľať: čo keby.. Ale že vykročím a budem realizovať Bibliu. Keď zostarnem, zhromaždím svoje
vnúčence a pravnúčence a budem im vysvetľovať
veci Božie. Tam v mojej kancelárii v Texase. Mám 44 fotoalbumov. V každom z nich je viac ako 400
fotiek. Ležia na polici. Ja pravidelne beriem svoje vnúčence, otváram albumy hovorím: vidíte tie
fotky? vidíte tých ľudí ako zdvíhajú ruky? toto sa sta-

[19][0:18]

lo v Thajsku keď dvíhali ruky po tom, ako boli uzdravení Bohom. A Boh sa dotkol celej
dediny. Vidíte tie fotky? Tie naukladané barly. Toto sa stalo v Trinidade. Vidíte tieto fotky? 300 fotiek.
Toto sa stalo v Južnej Afrike. Vidíte toho človeka? Ten, ktorý
máva rukou. Pol hodiny pred tým než od vyfotili, ten človek bol mŕtvy. A Boh ho vzkriesil. Vidíte toto
dieťa? (mám tam fotku, kde držím dieťa) Keď sa toto dieťa narodilo, bolo mŕtve. Poviem vám tento
príbeh. Kázal som v 1 meste v Arkansase. Pri[19][0:19]

šiel tam jeden pastor. Bol to 3. deň našich zhromaždení. Nemohli sa tam dostať skôr. Prišli až
na posledný deň. A museli odísť ešte v tú noc. Nemali možnosť počuť celé vyučovanie. Nepočuli ani
len malý kúsok z toho, čo ste vy už doteraz počuli. Sedeli vzadu a len počúvali. A hovoril som tam svoje svedectvo ako mi dcéra vypadla z okna a bola
mŕtva 45 minút. A ako jediné čo som hovoril, bolo toto. V mene Ježiš, ty budeš žiť a nezomrieš.
Opakoval som to znova a znova. Ako som vám
o tom rozprával. A Boh potom vzkriesil moju dcéru. To bolo jediné čo ten pastor počul. Potom sa
vrátili do svojho zboru a ľuďom v zbore hovorili o tom, kde boli. Potom ľuďom v zbore povedal:
chcem, aby brat Curry prišiel k nám a aby nás vyučoval.
[19][0:20]

A chcem vám aj povedať svedectvo o jeho dcére. V sále sedela jedna žena, ktorá mala dcéru,
čo bola tehotná. A pastor začal rozprávať môj príbeh. Hovoril o tom, ako Boh vzkriesil moju dcéru.
Ako jediné, čo som hovoril, bolo: v mene Ježiš, ty budeš žiť a nezomrieš. V tú noc jej dcéra začala rodiť. Išli do nemocnice. Keď sa dieťa narodilo, tak to
dieťa sa narodilo mŕtve. Malo úplne inú farbu ako mávajú normálne deti, lebo sa narodilo mŕtve.
Niekto na pôrodnej sále odfotil to dieťa. Mŕtve,
[19][0:21]

úplne bez farby. Ako následok nedostatku kyslíka. A jeho matka veľmi intenzívne krvácala. A
tak zobrali to mŕtve dieťa a položili ho do malého koša. A začali operovať matku. Matka tej operovanej
prišla k tomu dieťatku, ktoré bolo stále mŕtve.
Pozerala sa na svoje vnúča a vtedy si spomenula na príbeh, ktorý rozprával jej pastor - o tom ako moja
dcéra bola vzkriesená. A tak začala hovoriť: v mene Ježiš, ty budeš žiť a nezomrieš, mene Ježiš, budeš
žiť a nezomrieš. A po niekoľkých mi[19][0:22]

nútach, keď nehovorila nič iné, len toto dokola, tak videla ako hrudník toho bábätka poskočil.
Povedala otcovi toho bábätka: videl si to?! -Myslím si že áno. ..a tak neprestávala hovoriť: ty budeš žiť
a nezomrieš! A o niekoľko minút bábätko otvorilo
oči a začalo plakať. Stalo sa to rok a pol predtým než som tam išiel vyučovať. Keď som sa tam
napokon dostal, tak priniesli toto malé dievča ku mne. Mala 18 mesiacov, dokonale zdravá, krásne
malé dievčatko. So silnými pľúcami. Vedela kričať
riadne nahlas. Moja dcéra bola so mnou a držali sme to dieťa a máme to nafotené. Na tejto inej fotke
bol človek, ktorý bol uzdravený keď bol mladý a boli tam aj dvaja ľudia, ktorých Boh vzkriesil z
mŕtvych. Na 1 fotke. Prečo vám hovorím tento prí[19][0:23]

beh? Chcem aby ste si uvedomili toto: Nepotrebujete vedieť všetko, aby ste porazili diabla.
Ten pastor nepoznal nič iné, len 1 svedectvo a hovoril to svedectvo ďalej. Všetko čo poznala tá stará
mama, tak to bolo len to 1 svedectvo, ale cez toto sve-

dectvo vykročila. Napodobňovala ma a dostala také isté výsledky. Nevedela, nepoznala všetko..
Nepotrebujete poznať všetko. Boli časy kedy ste patrili diablovi. A niekto za vami prišiel a povedal
vám Evanjelium. Nepoznali ste všetku teológiu. Všetko čo ste vedeli, bolo to, že Ježiš zomrel za vás, vy ste prijali túto pravdu a prijali ste Jeho. A keď ste
Ho prijali, vymkli ste sa z diablových rúk a odovzdali ste sa Bohu. Pamätáte si, že diabol vás vlastnil.
A jedným veršom J3:16 ste porazili diabla.
[19][0:24]

Vymkli ste sa mu z rúk a vydali ste sa Bohu. Neboli ste teológovia. Poznali ste 1 verš. A
jedným veršom ste porazili diabla, ktorý vás vlastnil. Ak môžete poraziť diabla, ktorý vás vlastnil, o čo
skôr ho môžete poraziť teraz, keď s vami nemá nič spoločné. Boli sme prenesení. Z kráľovstva tmy, spod jeho autority a moci, do kráľovstva Božieho Syna.
Diabol už nemá s vami absolútne nič spoločné. Nemá na vás žiadne právo. Dám vám príklad. Mám rád
históriu, najmä vojenskú. Najmä z 2.sv.voj[19][0:25]

ny. Počas nej mali koncentračné tábory. A každé ráno prinútili všetkých väzňov, aby vyšli von
a postavili sa do radov, a potom ich začali počítať. Potom im povedali, čo budú v ten deň robiť.
Povedali im: ste väzni, budete robiť toto a toto, budete nás
poslúchať, nebudete neposlušní, budete robiť presne to, čo vám povieme, rozumiete? A ľudia povedali:
áno. A toto sa dialo každý deň. Mnohokrát boli brány otvorené doširoka, ale boli tam stráže s
guľometmi. A väzni vedeli, že cez tú bránu sa ne[19][0:26]

dostanú bez toho aby ich zabili. Ale jedného dňa jeden z tých väzňov sa díval dookola a
všimol si, že každý deň, že tam bola skupina väzňov, ktorí dostali lopaty a išli pracovať von. Boli pri
nich stráže, ktorí tú skupinu previedli priamo cez tú bránu
a potom ich nechali pochodovať niekam dozadu a tam tí väzni pracovali. Na konci dňa tí väzni zase
vpochodovali dnu. Takže ten väzeň dostal nápad. Pomyslel si: ak by som našiel lopatu a dostal by som
sa do tej skupiny, tak by som mohol vypo[19][0:27]

chodovať s nimi, oni si budú myslieť, že som časťou tej skupiny, a možno ma nezastrelia. Tak
našiel lopatu, a keď nasledujúci deň zvolali skupinu dokopy, tak sa do nej zamiešal. Vypochodovali z
brány, prešiel popri strážach, ktoré na nich mierili guľometmi, bol nervózny, dolu čelom mu začal stekať pot, ale mal lopatu, nedal najavo že sa bojí a
prešiel popri strážach, potom prešiel popri psoch a nasledoval všetkých ako išli von. Keď začali
pracovať, tak on začal pracovať tiež. Potom sa
od nich odsunul o kúsok ďalej, potom zase o kúsok, a nakoniec keď sa stráže nedívali, tak ušiel do
lesa. Keď sa dostal do lesa, tak spoza stromu vyšiel človek. A tento človek bol členom podzemného
hnutia odporu. Zamával na toho väzňa: poď
[19][0:28]

sem.., ty si ušiel? -Áno. -Poď so mnou. Môžemi ti pomôcť dostať sa späť do Ameriky. O
niekoľko mesiacov tento vojnový zajatec je už v Amerike. Slobodný človek. Ale v jedno ráno zazvoní
telefón. Odpovedal: haló.. a na druhej strane toho telefónu bol nemecký veliteľ toho koncentračného tábora. Ten veliteľ mu povedal, dobré ráno. Ty vstaneš,
vyjdeš na priedomie, a budeš tam stáť v pozore. Ideme teraz počítať ľudí. Keď s tým skončíme, tak ti
dáme príkazy čo budeš dnes robiť. A teraz

ten bývalý vojnový zajatec pozerá na telefón a hovorí: počkajte chvíľu, ja už som slobodný, nie som už
vo vašom tábore. Som slobodný. Nemáte nado mnou žiadnu autoritu, nemôžete ma nijako ovládať,
nebudem vás poslúchať, som slobodný člo[19][0:29]

vek. A zavesil. Urobili by ste aj vy to isté? Toto sa stalo znovuzrodením. Keď vás diabol
vlastnil, boli ste pod jeho vládou. Našli ste cestu von do druhého kráľovstva, nad ktorým nemá diabol
žiadnu autoritu. A keď za vami príde diabol a povie: musíš
byť chorý, ty ma budeš poslúchať a budeš chorý, mám pre teba rozsudok smrti, zomrieš na rakovinu,
popravím ťa cez rakovinu alebo nejakou inou chorobou. Vy by ste na takýto telefonát vôbec ani nemali
odpovedať. Ale ak to náhodou urobíte, tak
všetko čo treba povedať, je toto: počúvaj ma diabol, v mene Ježiš, ja som vykúpený, slobodný,
uzdravený. Odmietam poslúchať ťa. Som slobodný. Takže choď so svojimi lžami niekam inam.
Pretože ja som slobodný človek, som uzdravený človek.
[19][0:30]

Ja nezomriem, ale budem žiť. A budem vyhlasovať Božiu slávu. Nielenže ja budem žiť, ale
pôjdem aj oslobodzovať iných a ukážem im, že ani oni ťa nemusia poslúchať. To je to kým ste. Keď
vás diabol nemohol ovládať keď vás vlastnil, tak prečo
si myslíte, že by vám mohol niečo urobiť teraz. Máte nového pána, a váš nový Pán vie aké úmysly a
zámery má s vami, lebo Jeho myšlienky sú na dobré, nie na zlé. Sú to myšlienky zdravia, uzdravenia,
slobody, zdaru. Nie myšlienky o smrti. Keď
[19][0:31]

Boh nad vami premýšľa, tak si vás nepredstavuje na nemocničnej posteli, s trubičkami
vychádzajúcimi z vášho tela, a infúziou kvapkajúcou do vás, s vašimi blízkymi, ktorí okolo vás plačú.
Vidí vás plných života, plných zdravia, sily, s ústami naplnenými Božím Slovom, so srdcom naplneným Božím Slovom, a On vie, že to Slovo je životom a
zdravím celému vášmu telu. Toto sú Božie myšlienky o vás. Pre toto vydal Ježiša na zbičovanie a
ukrižovanie. Aby Ježiš mohol zničiť dielo diablovo,
[19][0:32]

aby mohol zničiť diablovu moc nad vašim životom. Ježiš nebol zbičovaný bezdôvodne. Jeho
telo nebolo zbičované zbytočne. To všetko malo zmysel, cieľ. Keď bol priviazaný k stĺpu, kde ho
bičovali, a oni ho hrozne bičovali, zakaždým keď pocítil
to šľahnutie, tak myslel na vás. Hovoril si: toto je za ich rakovinu, a toto je za ich leukémiu a tento
úder bol na ich chronickú chorobu pľúc. Každú ranu zniesol dobrovoľne, aby ste už nemuseli vy. Lebo
Jeho ranami ste boli uzdravení. Ak ste boli,
tak teraz ste. Jeho Slovo platí naveky, Jeho Slovo je upevnené naveky. Boh nemení svoje myselenie.
Táto kniha bola napísaná v Ježišovej krvi. Boh nepísal Bibliu ceruzou, ktorá má na druhej strane gumu
na gumovanie. Boh sa nechystá ísť späť
[19][0:33]

do Biblie a trošku to vygumovať, zmeniť. On to zapísal a Ježiš povedal: je napísané..ani
kúsok z toho, jediná bodka, jediná čiarka, neboli zmenené. Božie Slovo je ustanovené. A vy ho musíte
nastoliť. Vy sa musíte stať takými pevnými a stabilnými
ako je toto Slovo. Kde to Slovo stojí pevne, tam musíte aj vy pevne stáť. Bez ohľadu na to, čo vám
ktokoľvek povie, hovorte toto Slovo. Takže Jeho ranami žijete v zdraví, žijete uzdravení. Potrebujete
vyhnať protivníka a zavrieť za ním dvere. Nedo-

[19][0:34]

voľte mu vrátiť sa. Diabol je klamár, zlodej, vrah. Týmto bol od začiatku. Je to zločinec,
bandita, stojí mimo zákona. Nemá žiadne práva. Počul som kresťanov, ktorí hovoria: určite som niečo
urobil, čo dalo diablovi právo urobiť mi zle. On je zločinec.
Lupič nepotrebuje právo na to, aby niečo urobil. To ho robí lupičom, zlodejom, lebo nemá právo na to,
čo robí. Vy si myslíte, že jednoducho preto, že to urobil, má právo aby to urobil? Lupiči lúpia, zlodeji
kradnú. Nemajú žiadne právo robiť to. To je
[19][0:35]

to, čo ich robí lupičmi a zlodejmi. Diabol je lupič a zlodej. Nemá žiadne právo na to, aby vám
kradol zdravie, aby vás okrádal o uzdravenie, aby zničil váš život. Zlodej neprichádza na iné, len aby
kradol, zabíjal a ničil. Prichádza aby robil toto zlo.
Ježiš povedal, že zlodej prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a ničil. Nepovedal, že ten zlý prichádza
na to, aby slúžil Bohu, ani na to, aby robil Božiu vôľu. Ježiš nehovorí ani to, že zlodej prichádza preto,
lebo ste urobili niečo čím ste mu umož[19][0:36]

nili vstup. Ježiš hovorí, že diabol prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a ničil. Čo hovorí
Ježiš? Že zlodej nikdy nepríde legálne. Prichádza len aby kradol, len aby robil to, čo sa nesmie robiť.
Toto robí vo vašich životoch. Neprišiel preto, že ste ho
vpustili dnu. On sa tam vlámal. Nezákonne. Nie je pri vás preto, lebo Boh povedal, že tam môže vojsť.
Alebo že by Boh povedal, že má na to právo. To by potom nebol zlodejom, nebol by lupičom, ale bol
by vykonávateľom Božej vôle. Ale Ježiš povedal: ten zlý prichádza len na to, aby kradol, len nezákonne. Ale Ježiš povedal: nebojte sa, Ja som
prišiel, aby som ti priniesol život, a nielen život, ale tak veľa života v hojnosti, že budeš mať dosť na
to, aby ťa to udržalo v zdraví a budeš ho mať
[19][0:37]

toľko v nadbytku, že to bude nie len teba udržiavať v zdraví, ale budeš to môcť aj rozdávať.
Aby boli aj iní ľudia zdraví tiež. Ježiš vám nielen dal život, ale dal vám život v hojnosti. To znamená,
že vám dal viac života, než potrebujete. Prečo vám dal
viac života než potrebujete? Lebo vedel, že poznáte ľudí, ktorí to budú potrebovať tiež, a tak im budete
môcť dať z vášho nadbytku. To znamená, že máte dosť na to, aby to uzdržalo v zdraví nie len vás, ale
aj tých okolo vás. To je to, čo On prišiel
urobiť. Aby z vašej hojnosti, ktorú máte, ste mohli aj rozdávať. Toto vám prišiel Ježiš dať. Život ničí
choroby, nemoci, chudobu. Máte dostatoť života v hojnosti, aby ste mohli rozdávať. Biblia hovorí, že
ak vidíte brata hrešiť, tak proste Boha a On vám
[19][0:38]

dá život, pre toho brata. Toto je život v hojnosti. Máte dosť na to, aby ste mohli dať aj bratovi,
aby ste ho dostali von z tej situácie. Boh vás nie len napĺňa, aby ste zostali naplnení, ale On vždy dá
nadbytok, aby to pretekalo. Ak rozdávate 10, tak
vám Boh dá 30. Ak dáte 30, Boh vám dá 60, ak dáte 60, Boh vám dá 100. Boh vám vždy dá viac než
dáte vy. Ľudia volajú k Bohu, lebo chcú viac moci. Moc nedostávate tým, že o ňu budete prosíkať, ale
tým, že budete rozdávať to, čo máte. Keď
[19][0:39]

rozdáte to, čo máte, Boh vás znova naplní, a dá vám viac. A nabudúce keď dáte to čo máte,
tak vám zase dá viac. Nemôžete čakať, že vám naraz dá všetko. Lebo nebudete vedieť kedy ste to
dostali. Boh povedal, že nám daroval všetko čo je pot-

rebné pre život a zbožnosť. Máte to, čo potrebujete. JK povedal: celé Kráľovstvo je ako semeno.
Možno to začne najmenšou vecou zo všetkého, ale keď je to zasiate, narastie to na veľký strom. Prečo
si myslíme, že je to nejako inak? Myslíme si,
že ak budeme sedieť, tak Boh na nás vysype zvrchu celú moc. Povedal, že je to semeno. Tak to zasaď!
Ako zaseješ semeno? Je to semeno Božieho Slova. Začni ho hovoriť, začni ho rozdávať. A Kráľovstvo
je semeno. Začne to v malom, ale ras[19][0:40]

tie to. Nezačne to ihneď vo veľkom. Väčšina ľudí hovorí: nebudem sa modliť za chorých, až
kým nebudem vedieť, že každý z nich bude uzdravený. Choďte a sadnite si niekam. Zabíjate čas. Vy
cvičíte. Viera je sval. Cvičíte a ono to rastie a rastie.
Nesedíte a nečakáte až sa na vás objavia svaly. Ale stále dvíhate ťažšie a ťažšie závažia. Zasejete
semeno a ono rastie. Bolo by úžasné, keby sme si mohli vybrať boje, do ktorých máme ísť. Ale Boh
nás pozná. Ak by sme si my vybrali boje, tak
[19][0:41]

by sme si nikdy nevybrali bojovať. Takže Boh nám nedal takúto voľbu. Ako kráčame
životom, tak boje si vyberajú nás. A my musíme vedieť, že neexistuje nič, čomu by sme my nemohli
čeliť, lebo Boh je s nami a my to dokážeme poraziť. Ak niečomu čelíte, mali by ste pozrieť na Boha a povedať Mu: ďakujem Ti, že Ty vieš čo je vo mne lepšie
než to viem ja. Ďakujem ti, že máš vieru vo mňa a že Ty vieš, že to dokážem poraziť. A tak teraz spolu
túto vec porazíme. A potom do toho vrazíš.
Nebežíš preč od toho, ale vrážaš do toho. Vieš, že s Bohom to dokážeš poraziť. Nemôžete začať tak, že
chcete ísť hneď na majstrovstá sveta. Musíte byť ten, ktorý začína od začiatku. Postupne sa
vypracovávate až k veľkému boju. Musíte sa
[19][0:42]

stať zápasníkom. Biblia hovorí, že musíme zápasiť o vieru, ktorá už bola daná svätým.
Zápasenie nie je niečo ľahké. Diabol sa snaží ukradnúť vieru svätých. A my musíme zápasiť o túto
vieru. My sa musíme rozhodnúť, že keď bude po boji, moje
meno bude v Žd11. Moje meno tam bude. Boh nebude zahanbený, že sa nazýva mojim Bohom. Boh
nebude zahanbený, že ma nazýva svojim ľudom. Keď Boh hovoril o Jóbovi, tak hovoril: videl si môjho
služobníka, ktorý je spravodlivý na všetkých
[19][0:43]

cestách. Boh bol hrdý na Jóba. Všetci si myslia, že Jóbov život bol tak zlý. Celé obdobie
Jóbových ťažkostí trvalo menej ako 9 mesiacov. Rozmýšľajte o tom. Všetci hovoria: pozrite, čo Boh
urobil Jóbovi. Boh to neurobil Jóbovi. Je tam napísané, že
to urobil Satan. V skutočnosti sa tam hovorí, že Boh zmenil Jóbovo zajatie. Jób bol zajatcom a Boh ho
oslobodil. Boh nebol súčasťou Jóbovho zajatia, trápenia. Boh ho ukončil. A píše sa tam, že Boh vrátil
Jóbovi dvojnásobnú porciu toho, čo stratil.
[19][0:44]

Možno prechádzate cez niečo zlé, ťažké, bolestivé. Ale to na vás dal diabol. Boh povedal: ver
môjmu Slovu a ja zmením tvoje zajatie. A keď bude po tom, budeš mať dvojnásobok toho čo si mal
predtým. Pri Bohu všetko rastie. Boh hovorí: len pevne stoj, a budem sa hrdiť tebou. Chcem na konci povedať: vierou Curry urobil toto a toto, vierou aj vy
ste urobili tamto, vierou Peter urobil hento, vierou ten a ten (doplňte si tam svoje meno) urobil to a to.
Boh sa túži hrdiť vami. Jediné čím sa Boh

môže hrdiť je viera. Takže to musíte robiť cez vieru. Viera teší Boha. Boh sa rád hrdí vami. Tak
používajte vieru. A dovoľte Mu hrdiť sa vami. Buďte smelí. Buďte odvážni. Nebojte sa. Buďte len
odvážni. Buďte veľmi odvážni. Takáto je viera. Slovo Bo[19][0:45]

žie je prosté. Celá Žd11 je plná SZ svätých. O každom, kto je tam spomenutý, sa tam píše:
vierou tento človek urobil toto. Vierou. Ale keď si prečítate SZ, keď si prečítate každý príbeh zo Žd11,
tak vám garantujem jedno: ak si prečítate každý z
tých príbehov, nikde tam nenájdete spomenuté slovo viera. Slovo viera sa okrem dvoch výnimiek
dokonca ani nespomína v SZ. Ale píše sa tam "vierou Jozua.." - v Žd11. Vierou Jozua obkľúčil mesto a
spôsobil, že múry padli. Vierou to Jozua urobil.
[19][0:46]

Ale keď sa vrátite do knihy Jz a prečítate si celú tú knihu, nikde tam nenájdete slovo viera, ani
raz. To slovo sa nachádza len v 5M a v Hab. Ale v Jz nie. Ale cez vieru Jozua spôsobil, že múry
Jericha padli. Takže keď chcete vedieť čo je to viera, je
to prosté: prečítajte si Jz1. 8-krát v prvých pár veršoch 1. kapitoly Boh hovorí Jozuovi: neboj sa, buď
odvážny, neboj sa, buď smelý, odvážny, neboj sa, len buď veľmi veľmi odvážny. Chcete vedieť čo je
to viera? Nevenuje žiadnu pozornosť strachu.
[19][0:47]

Je odvážna. Viera je prosto toto: zvolíte si, že budete odvážni. Zvolíte si, že sa nebudete báť.
A aj keď ten strach cítite, tak si zvolíte, že sa nebudete báť. Nedovolíte strachu, aby vás ovládal.
Miesto toho si zvolíte, že budete smelí, odvážni. Smelosť, odvaha, neznamená že nebudete mať strach. Ak by neexistoval strach, tak by nebolo treba
odvahu. Odvaha je to, že cítite strach, ale vy si zvolíte, že budete veriť BS, a v každom prípade
vykročíte vo viere. Viera je prosto to, že máte smelosť
[19][0:48]

a odvahu aby ste išli vpred, keď všetci okolo vás zastanú a nechcú ísť ďalej. Je to odvaha
ostať stáť, keď všetci ostatní utekajú. Dávid mal vieru. Zabil obra vierou. Mal vieru, mal odvahu.
Zatiaľ čo ostatní Izraelci sa skrývali v zákopoch, skrývali sa
za svojimi štítmi, Saul sa pokúšal obliecť Dávida do svojej výzbroje. Ale Dávid odložil aj štít. Nevzal
si ani Saulov meč. Vybehol proti Goliášovi, oproti obrovi, ktorý bol v plnej zbroji s veľkou kopijou a
menším oštepom a aj s mečom. Bol tak dobre
[19][0:49]

vyzbrojený, že musel mať pomocníka, aby mu ju niesol. Bol 3 alebo 4 -krát vyšší ako bol
Dávid. A celý bol chránený brnením. A zatiaľčo všetci ostatní Izraelci sa skrývali, Dávid vykročil a
povedal: dnes mi ťa Boh vydá do rúk. Dnes si prišiel na mňa
s mečom a štítom. Ja proti tebe nejdem so žiadnou výzbrojou, ale idem proti tebe v mene Pána Boha.
Idem proti tebe v mene Ježiš. A dnes ti odtnem hlavu z pliec. Povedal Goliášovi, že mu odtne hlavu od
pliec. Ale mal len prak. Nedokážete prakom odťať niekomu hlavu. Dávid vedel, že zabije Goliáša a že použije Goliášov vlastný meč, aby mu
odťal hlavu. Čo diabol mienil na zlé, Boh obráti hore nohami a použije si to na dobré. Ale musíte mať
odvahu, aby ste neutekali od obra, ale bežali
[19][0:50]

naňho. Lebo keď bežíte k nemu, tak bežíte s otvorenými ústami, a hovoríte tomu obrovi ako
padne. Bežte k rakovine a hovorte tej rakovine: ty ma nemôžeš dostať, ty nie si dosť veľká, lebo nie si
tak veľká, ako je veľký môj Boh. Prikazujem ti v me-

ne Ježiš: rakovina, ty skloníš svoje kolená. A keď skloníš svoje kolená, nebudeš už tak veľká, budeš už
len takto malá. A ja vezmem meč Ducha, chytím ťa za hlavu a odtnem ti hlavu z pliec, a potom
zdvihnem tvoju hlavu hore ako trofej pre môjho
Boha. A poviem: táto rakovina si myslela, že je väčšia ako Boh, ale padla pred mojim Bohom. A ešte
čo alebo kto je tu, čo sa odváži bojovať proti Bohu a myslí si, že dostane mňa alebo môjho Boha. Je tu
ešte niekto alebo niečo tak bláznivé?!
[19][0:51]

A potom hoďte tú hlavu o zem. A potom povedzte: ja a môj Boh sme jedno. Keď sa zaženiete
na mňa, tak ma nemôžete zasiahnuť, lebo to nerobíte mne, ale Jemu. Pretože nech robíte čokoľvek,
nemôžete ma zasiahnuť, lebo nežijem už ja, ale
Kristus, ktorý žije vo mne. A ak sa zaženiete na Krista, tak to pre vás naozaj nebude dobré. Pretože
Kristus je posadený vysoko nad všetkými kniežatstvami, nad všetkými chorobami, nemocami, a čaká,
kým mu Jeho nepriateľov nepoložíme pod
[19][0:52]

nohy. A Boh pokoja rozdrví nepriateľov pod vašimi nepriateľmi, pretože ste posadení s
Kristom nad chorobami, nad rakovinou. Je pod vašimi nohami. Nemá žiadne miesto, nemá žiadne
právo, nemá žiadnu moc. Vy máte Božiu moc. Polože to pod
svoje nohy. A dajte diablovi na známosť. Toto je to, čo Boh prorokoval v záhrade Eden, keď povedal:
príde deň, že sa budeš plaziť v prachu a budeš žrať prach zeme, ale príde semeno ženy, ktoré ti rozdrví
hlavu. Ty mu zraníš pätu, ale on rozdrví
tvoju hlavu. Ježiš bol bitý, rozdrvený pre vaše neprávosti, pre vaše choroby. Takže vy už nemusíte byť.
Ale rozdrvil nepriateľovi hlavu. A my teraz nastoľujeme, vynucujeme si toto víťazstvo. JK zrazil
diabla dole. Knokautoval ho. Diabla teraz odpočí[19][0:53]

tavajú. Potom JK odišiel preč a dotkol sa teba a povedal: bež, je tvoj, vstúp do ringu, ja už
som odtiaľ odišiel, diabol je na zemi, tak tam vyskoč, polož nohu na jeho hlavu. Ja som ho zrazil na
zem a ty ho tam len drž, nedovoľ mu vstať, dal som ti
víťazstvo. Si viac ako víťaz. JK povedal: skutky ktoré ja robím, budete robiť aj vy, ba ešte väčšie než
som robil ja, budeš robiť ty. Povedal: Ja som víťaz, ale urobil som ťa viac než víťazom. Ja som musel
bojovať a zvíťaziť. A urobil som to. A ty teraz
stojíš proti porazenému nepriateľovi. Si viac ako víťaz. Nemusíš robiť nič iné ako stáť. Ale s nohou na
nepriateľovom krku. A drž ho na zemi. A teraz, kto z vás tam bude stáť? Kto bude stáť na
nepriateľovom krku? Kto mu nedovolí povstať? Kto si
[19][0:54]

ide vziať Ježišovo víťazstvo, a povie "ja stojím!" ? Ak sa diabol postaví, tak určite to nebude
pri mne. Budem si robiť svoju robotu. Chytím sa za ramená s bratmi a sestrami. Keď oni budú slabí, ja
budem silný pre nich, ak budem ja slabý, tak oni budú silní pre mňa. A my spolu budeme jedno. Tak ako sa Ježiš modlil. A sme teraz jedno. Ako je On
zajedno s Otcom, my sme zajedno s Ním. On v nás, my v Ňom. A my všetci spolu. Ako pevné čelo
armády. S nohami na nepriateľovom krku. V
[19][0:55]

mene Ježiš. Hovorím o vás? Súhlasíte s tým? Tak sa postavte a povedzte: Curry teraz
rozpráva o mne, zhodujem sa s BS, takýto by som mal byť. Na to ma Ježiš stvoril, aby som bol takýto.
Môj Kráľ je Víťaz. On mi odovzdal Jeho víťazstvo a ja

stojím v tomto víťazstve. Stojm pevne. Nekolíšem. Som pevný. Istý. A my si vynucujeme,
nastoľujeme víťazstvo nášho Kráľa.
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[20][0:01]

Dnes sme celý deň hovorili o uzdravení vo vykúpení. A to je úplne najpodstatnejšou vecou pri
uzdravení. Bolo mnoho Božích mužov a žien, ktorí slúžili uzdravovaním. Jeden z ľudí, ktorí boli
mocne používaní Bohom na to, aby vyučovali ľudí ako uzdravovať, sa volal John Wimber. Ale bol tam jeden problém. Keď sa ho spýtali ako je to s uzdravením
vo vykúpení, či bolo fyzické uzdravenie obsiahnuté v Ježišovej obeti a vo vykúpení. Niekedy povedal
"áno, vidím to tak", a inokedy povedal "nie som
si celkom istý". A predsa vyučil mnoho ľudí ako slúžiť uzdravením. A mal dobré porozumenie
samotného uzdravenia. Ale John Wimber zomrel predčasne, skôr než mal. A myslím si, že 1 z
dôvodov bolo práve to, že si naplno neprivlastnil to, že uz[20][0:02]

dravenie je súčasťou vykúpenia. Toto je vec, v ktorej som si najviac istý, na ktorej najviac
stojím. Vidím to na mnohých miestach v Biblii. Teraz v tom budeme pokračovať. A verím, že to
dokážem aj vám, že to tak je. Ak tomuto porozumiete, tak nepriateľ nikdy nebude schopný rozkolísať vás, dostať vás mimo správneho smeru. Ak tomuto
porozumiete a naplno to neuchopíte, tak potom je veľmi pravdepodobné, že budete váhať. Tak vás
prosím, aby ste tomuto venovali maximálnu pozornosť.
[20][0:03]

Aby ste naplno porozumeli všetkému tomu, čo tu teraz preberáme. Už sme si ukázali Ž103
kam Boh vložil uzdravenie a vykúpenie dokopy. A teraz ideme opäť do Písma. V Manuále str.87
sek.11 - Iz53. V tomto vyučovaní sa dostaneme k určitému
miestu, ktoré nás privedie to 2Pt2 a verím, že sa mi podarí vysvetliť určité nejasnosti, ktoré majú
niektorí ľudia s týmito miestami v Písme. Proroctvo Iz53 bolo dané Izaiášovi asi 800 rokov pred
príchodom JK. Keď Izaiáš predpovedá vo svojich proroc[20][0:04]

tvách Krista, tak zvyčajne hovorí o trpiacom Mesiášovi. Toto miesto opisuje Jeho utrpenie,
ale aj to, čo bude týmto utrpením zabezpečené a zaplatené. V.1 Kto uveril našej zvesti? A komu bolo
zjavené rameno Hospodinovo? - fráza "rameno Pánovo"
sa vždy týka Božej moci. Takže keď sa hovorí komu je zjavené rameno Pánovo, tak sa tu hovorí "kto
bude mať praktickú skúsenosť s Pánovou mocou?" Odpoveď na toto je na začiatku verša. Pánovu moc
vo svojom živote prakticky okúsi ten,kto
uveril tejto zvesti. Takže ak sa rozhodnete uveriť tomu, o čom si budeme teraz čítať v tejto kapitole,
tak potom vo svojom živote budete zažívať Pánovu moc. Ale musíte sa rozhodnúť, že uveríte tejto
zvesti, na to, aby ste vo svojich životoch zažívali
[20][0:05]

Pánovu moc. John Lake zvykol hovorievať: dobre, pomodlili sme sa, a teraz si dajme 5 minút
na to, aby sme verili Bohu. Počuli ste, čo tu bolo napísané, že ak uveríte tejto zvesti, tak v živote
budete zažívať Pánovu moc. Tak si dajme 10 sekúnd a

priamo teraz sa rozhodnite, že uveríte tejto zvesti. Rozhodnite sa priamo teraz. Vo vašich srdciach a
mysliach. A povedzte so mnou "verím Pánovej zvesti, prijímam toto slovo! amen!" V.2+3 - Lebo
vyrástol pred ním ako nežný prútok a jako koreň z
vypráhlej zeme; nemal podoby ani krásy; videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, pre čo by sme
ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a
jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opo[20][0:06]

vrhnutý, a preto sme si ho nevážili.. Ježiš sa nezjavil ako mocný víťazný kráľ, ktorý rozbije
Rímsku armádu. A preto ho vtedy náboženskí vodcovia neprijali, ale ho odmietli. V.4 - Naozaj, on
niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si
mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý.. v našom Manuáli dve slová "vzal" a "niesol"
sú vyznačené tučným písmom. Hneď pri každom z tých slov je napísané hebrejské slovo. O chvíľu sa
na ne bližšie pozrieme. V.5 - On však bol
[20][0:07]

prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj,
spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.. pamätajte si tieto 2 verše 4 a 5. Na ne sa
chcem teraz zamerať. V.4 začína utvrdením že On
niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti.., v.5 On bol ranený pre naše priestupky, bol prebodnutý
pre naše neprávosti. Trest za náš pokoj bol položený na Neho, Jeho ranami sme uzdravení. V týchto
dvoch veršoch niečo vyniká. JK nerobil
[20][0:08]

nič pre seba. Neniesol neprávosti za seba, neniesol choroby za seba. Nerobil nič pre seba
alebo za seba. V týchto veršoch je napísané, že všetko čo urobil, urobil pre nás: "On niesol naše", "On
vzal naše". Toto je tak dôležité. Ak si v Manuáli pozriete tie 2 slová z v.4 "niesol" a "vzal", tak tam vedľa nich uvidíte pôvodné výrazy a aj to, že hoci sú
tie hebrejské slová rozdielne, tak význam majú presne rovnaký. Takže urobil to isté s našimi
chorobami aj bolesťami. Verš 6 hovorí "my všetci sme
[20][0:09]

blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou, a Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla
neprávosť všetkých nás" - znova je tu napísané, že naše neprávosti boli položené na Ježiša. Verš 7
"mučený pokorne trpel" pamätajte že toto všetko robil
pre nás. Slová "niesol" a "vzal", o ktorých sme hovorili, doslovne znamenajú to, že 1 človek nesie
niečo ako trest namiesto iného človeka, aby to ten druhý človek vôbec nemusel niesť. Všetko, čo Ježiš
urobil pre nás, my už viac nemusíme niesť.
Tomuto rozumieme keď sa hovorí o hriechu. Ale treba tomu rozumieť aj keď sa to týka choroby a
nemoci. On vzal naše choroby a nemoci ako trest. Aby sme to my nemuseli niesť. Je to justičný omyl,
ak to nesieme my a zároveň to niesol On.
[20][0:10]

Dve osoby potrestané za to isté. On to niesol a preto my to už viac nemusíme niesť. Nepriateľ
sa pokúša urobiť vás chorým a pritom vie, že Ježiš už tú chorobu niesol. Pokúša sa prinútiť váz
zaplatiť za niečo, za čo už raz bolo zaplatené. Chce
mať zaplatené dvakrát. To je jeden z dôvodov, prečo je zlodej. Keďže za to už bolo zaplatené, tak to
odmietnite niesť. Ježiš to niesol za vás. Musíte nastaviť svoju vieru tak - vaše srdce a vašu vôľu - že vy
to viac nebudete niesť. Spôsob akým sa

diabol pokúša vkradnúť, vložiť to do tvojho vnútra, je to, že ťa presviedča, že si urobil niečo, za čo si
to zaslúžiš. Ty si nezaslúžiš to, čo už niesol Ježiš. Musíte si toto všetko dobre premyslieť a potom
aplikovať tento princíp na všetko. Nepriateľ
[20][0:11]

sa bude snažiť do vás vkradnúť všelijako. Pred rokmi tu bolo také vyučovanie, že ak sa
začnete prihovárať za chorého človeka, tak jeho choroba a jej prejavy prejdú na teba. Lebo si vošiel,
vstúpil do utrpenia toho človeka. A preto že to znie veľmi
sväto, ľudia to prijali. Ale ak to Ježiš niesol a nie je správne, legálne, aby to niesol ten chorý človek, ak
určite nie je správne, legálne, aby to prešlo na teba, keď sa to snažíš dostať preč z toho človeka. Ježiš
nikdy neochorel keď kládol ruky na ľudí.
[20][0:12]

Mal s nimi súcit, vstúpil do ich utrpenia, súcitil s nimi, ale nikdy sa nestalo, že by ich
symptómy, prejavy, prešli na Neho. To sa stalo až vtedy, keď bol bičovaný pred ukrižovaním.
Neprijímajte toto falošné, náboženské vyučovanie. Ak to nie je správne, aby to mal ten človek, tak to nie je správne, aby ste to mali vy. Vezmite to preč z nich, a nedovoľte
aby to prešlo na vás. A to sa práve stalo tým ľuďom, ktorí mali takúto skúsenosť. A aby na to našli
vysvetlenie, tak prišli s takýmito náboženský[20][0:13]

mi predstavami. Realita je, že tá choroba útočila na človeka a ochorel. Iný človek, ktorý sa
prihováral za toho chorého, sa pokúšal zastaviť ten útok. A preto nepriateľ obrátil svoju pozornosť a
zaútočil na toho človeka, ktorý sa modlil. Bola to vlastne
odplata, pomsta. A ľudia toto obliekli do náboženskej doktríny. Nikdy nie je v poriadku ani legálne ani
duchovné aby ste boli chorí. Choroba je nepriateľ. Napadnite ju. Nedajte jej ani kúsok miesta, nemajte
s ňou žiadne zľutovanie. Zľutovanie je pre
[20][0:14]

ľudí, ale nie pre choroby a nemocí. A určite nie pre démonov. Sú to vzbúrenci voči Bohu.
Nijaké milosrdenstvo voči rebelom. Verš 7 "strápený pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok
vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá neunikne
pred svojimi strihačmi" - všetko toto čo urobil, urobil pre nás. Bol trápený, mučený, takže vy už viac
nemusíte byť trápení, sužovaní, mučení. Boh žije mimo času. Čas je dôležitý len pre nás, ľudí. My si
myslíme, že čas je lineárny, teda nejaká
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postupnosť. Ale treba si uvedomiť, že mimo času, takže On nemusí robiť všetko v správnom
časovom usporiadaní. Už sme čítali v Ž103, že nemáme zabúdať na Jeho dobrodenia, že si máme
pamätať, že on odpustil všetky naše neprávosti a uzdravil všetky naše nemoci. A o pár veršov neskôr hovorí, že Boh vykonáva súd v prospech utláčaných,
sužovaných. Keď to žalmista povedal, tak hľadel vpred, do budúcnosti, ukazoval to, čo sa Boh ešte len
chystal urobiť. Prorok Izaiáš tiež hľadel
do budúcnosti, keď hovorí o Ňom, ako bol trápený a sužovaný, keď hovorí, že On bol ranený pre naše
neprávosti, a že Jeho ranami sme uzdravení. V tom čase sa to ešte neuskutočnilo. To sa stalo až o 800
rokov neskôr. Ježiš niesol všetky tie
[20][0:16]

rany. Bol ukrižovaný, takže niesol rany, ktorými sme uzdravení. Bol prebodnutý, čo zaplatilo
naše spasenie. Takto prišlo k tomu odpusteniu. Ježiš zaplatil za naše uzdravenie ešte pred tým než
zaplatil za naše hriechy. Ježiš sa zjavil na tejto zemi,

žil 30 rokov, potom začal svoju službu a tá trvala 3-4 roky: oslobodzoval ľudí a naplňoval to, čo sa
neskôr udialo a čo bolo zaplatené na kríži a pri stĺpe, kde Ho bičovali. Bolo to vlastne tak, ako keby
Ježiš uzdravoval ľudí na úver, na dlh, keďže ve[20][0:17]

del, že v určitom časovom úseku bude zbičovaný a ukrižovaný. Ukrižovanie a zbičovanie na
konci Jeho života je to, na čo odkazujú Žalmy a Iz53. Takže môžeme tu vidieť, že tu neplatí časová
postupnosť. Je jasné, že nemohol tieto tresty vziať na
začiatku svojej služby, lebo by nemal kto slúžiť, keďže by bol mŕtvy (alebo už vzkriesený a vystúpený
do neba..). Čítame ďalej, v.8: "vzatý bol z väzby a zo súdu, a čo do Jeho pokolenia, ktože ho
vyrozpráva, pretože bol vyťatý zo zeme živých pre
prestúpenie môjho ľudu mu bola zadaná rana. Dali mu s bezbožnými i hrob, keďže zomrel ukrutnou
smrťou, pretože nespáchal nijakej neprávosti, ani ľsti nebolo nikdy v Jeho ústach. Ale Hospodinovi sa
ľúbilo Ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby
[20][0:18]

ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi
Hospodinovi, zdarilo sa v Jeho ruke." Prečo sa ľúbilo Bohu tak Ho zdrtiť a strápiť nemocou? Pre ten
istý dôvod, prečo Ježiš hľadel dopredu na kríž s radosťou.
Nie kvôli utrpeniu, ale kvôli tomu, čo ten kríž prinesie, aký bude jeho následok. V.11: "z námahy
svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa. Svojou známosťou ospravedlní spravodlivý môj služobník
mnohých a ich neprávosti On ponesie." Tu je rovnaké
[20][0:19]

slovo pre "ponesie" ako vo v.4 pre "niesol". V.12: "preto mu dám podiel medzi veľkými a z
mocnými bude deliť korisť. Pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým On
niesol hriech mnohých a prihováral sa za priestupníkov."
Zase to slovo "niesol" je rovnaké ako vo v.4. Take slová použité vo v.4 a v.5 sú rovnaké ako tie použité
vo v.11 a v.12. Znie to formálne, ale je dôležité si toto všimnúť. V.4 hovorí "On niesol naše choroby,
vzal na seba naše bolesti" a potom vidíme
[20][0:20]

vo v.11 a v.12 "on ponesie ich neprávosti" a "niesol hriechy mnohých". Vieme, že keď niesol
naše hriechy, tak ich niesol, aby sme ich my už nemuseli viacej niesť. Takže čokoľvek urobil s našimi
hriechmi a neprávosťami, to isté urobil s našimi
súženiami, chorobami, nemocami. Sú tu použité presne tie isté slová. Nijaký človek ani nijaký démon
nemá žiadne právo na to, aby zmenil význam, definíciu týchto slov. Alebo akceptovať v.11 a 12 a
pritom neprijať v.4 a 5. Ak prijímate v.11 a 12
že Ježiš niesol naše hriechy a neprávosti aby sme ich my nemuseli niesť, tak potom musíte prijať, že
On niesol naše choroby a nemoci, aby sme ich my už nemuseli niesť. Vidíte to tam? Ak vám to nie je
jasné, tak nemôžeme pokračovať ďalej.
[20][0:21]

Súhlasíte s tým? Dobre! Spomeňte si, ako som vám povedal, že si treba pamätať, že sa s
mocnými bude deliť o korisť. Tu sa píše o Ježišovi. A hovorí sa o tom, že je víťazom kvôli tomu, o
robí. Píše sa tu, že zoberie svoj podiel, svoju korisť, a rozdelí si ju s mocnými. Biblia hovorí, že sme spoludedičmi s Kristom. Čo má On, máme aj my. On
zdieľa svoju korisť s nami. A tí, ktorí dostanú tú korisť, sú tí, ktorí budú silní. Ktorí sú to tí silní? V.1 "kto uveril našej zvesti, tým bude zjavené rame-
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ho Hospodinovo" - oni uvidia Božiu moc. Nech to povedia vykúpení Hospodinovi. Nech
slabý povie, som silný. To si ty, ty, ty! Ty sa musíš rozhodnúť, že budeš silný, aby si dostal svoju časť
koristi. Takže v.11 a 12 hovorí o tom, že Ježiš niesol naše hriechy a neprávosti, ako aj trest za to. A tak my ich nemusíme niesť. Verš 4 a 5. Iste, On niesol
naše choroby a tak ich my nemusíme niesť. Istotne, vzal na seba naše bolesti, trápenia, a preto ich my
nemusíme niesť. V ang. preklade sú žia[20][0:23]

le a trápenia. Čo je v ruskom? -Choroby a nemoci. Ruská je presnejšia. Ja som to musel dlho
študovať a vyhľadávať aby som zistil, čo tam má byť, a vy to máte v ruštine napísané presne. Pre vás
by to mala byť najľahšia vec. Keby som sa narodil v Rusku alebo na Ukrajine, tak asi by som dnes bol silnejší ako som dnes. A teraz, poďme do
Mt8:16. Niečo hlboko teologické. Iz53 sa udial ešte predtým ako bol napísaný Mt8. Hlboká teológia,
čo poviete? To je dúfam jasné. Vidím že vám to
[20][0:24]

páli viac ako väčšine teológov. Ospravedlňujem sa za tento žart teológom. Prepáčte, ale ste
pomalší než oni.. Dúfam, že vám to nevadí, keď tu trošku žartujem. Mt8:16 "keď sa zvečerilo, prinášali
k Nemu mnohých démonmi posadnutý, i vyháňal
duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých" - ak by to skončilo tu, tak už to by bolo dosť dobré.
Ale ono to tu nekončí a preto ani my tu nemôžeme skončiť, pokračuje to Mt8:17 a vysvetľuje sa tam,
prečo uzdravoval všetkých "aby sa naplnilo
slovo proroka Izaiáša, ktoré hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci". Všimnite si,
Boh inšpiroval Matúša, aby napísal túto časť Biblie. Toto je inšpirované Božie Slovo. Boh inšpiroval
Matúša čo má napísať. Takže môžeme pove[20][0:25]

dať, že Matúš 8:16,17 je Boží vlastný komentár, k Iz53:4,5. Nie je to ľudský komentár. Boh
nám tu vysvetľuje svoje vlastné Slovo. Hovorí tu, že dôvod prečo Ježiš uzdravoval všetkých je to, aby
mohol naplniť to, čo povedal Izaiáš. A teraz 1P2:24.
[20][0:26]

Mali sme teológov, ktorí tvrdili, že tento verš sa týka duchovných nemocí. "Na vlastnom tele
vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho rany vás
uzdravili. / Jeho ranami ste boli uzdravení." Tu sa Peter odvoláva na Iz 53. Toto miesto hovorí o kompletnom zmierení, vykúpení. Píše sa tu aj o ukrižovaní, aj o
bičovaní. Ale chcem, aby ste si tu niečo obzvlášť všimli. Máte to napísané aj v Manuáli. Na konci
Iz53:5 sa hovorí "Jeho ranami SME uzdravení"
[20][0:27]

a 1P2:24 na konci "Jeho ranami ste BOLI uzdravení". Peter tu zmenil Iz53. Dnes by sme
povedali, že to Peter nesprávne citoval. Ak by som vám tu nesprávne citoval, Písmo, tak by ste mi
niečo povedali. Ale my vieme, že BS bolo inšpirované Bohom. Takže Peter bol inšpirovaný k tomu, aby zmenil Písmo. Iz53 má prítomný čas 1P2:24 má minulý
čas. Čo sa stalo? Medzi Iz53 a 1P2:24. Ukrižovanie, bičovanie - keď Ježiš dostal tieto rany, tak to
prešlo od prítomného času do minulého ča[20][0:28]

su. Uzdravenie nikdy nie je v budúcnosti. Keď hovoríte "Boh ma uzdraví" - toto nie je
vyhlásenie viery. Viera vždy hovorí v zhode s Písmom. Musíte prijať ten fakt, že Boh vás už uzdravil
na Nebeskom súde. Nepriateľ už bol deložovaný, vyhnaný,

bolo mu povedané aby odišiel z vášho tela. Ale on tam zostane, kým sa neukážu tí silní. A zoberú
svoju korisť. To znamená, musíte sa rozhodnúť takto: pred 2tis. rokmi Ježiš zaplatil za moje
uzdravenie. Diabol, už sú to 3 roky čo si vo mne, rako[20][0:29]

vina, už si vo mne 4 roky, a už 4 roky porušuješ zákon, a tak dnes sa vysťahuješ, dnes odídeš.
Práve som objavil aké mám nároky-práva. Boh vykonal súd pre mňa. Vyniesol rozsudok v môj
prospech. Ja som vyhral tento súdny spor. Diabol, choroba, nemoc - prehrali ste! A tak teraz odíďte, neznesiem vás v sebe už ani 1 sekundu. Jeho ranami
som bol uzdravený. Amen. Uzdravenie nie je budúcnosť. Uzdravenie je vecou z minulosti. Je vám už
jasné, prečo je pre vás lepšie žiť dnes? Ľudia
[20][0:30]

v Ježišových časoch, počas Jeho pôsobenia na zemi, sa dívali dopredu, k budúcnosti, k miestu
kde mal byť Ježiš bičovaný. Prečo si myslíte, že Getsemanská záhrada bola takou strašnou
skúsenosťou pre Ježiša? Peklo vyvrhlo všetko čo len
mohlo, aby sa Ho pokúsilo zastaviť, aby Ho prinútilo skončiť. Niečo vám vysvetlím. Diabol nemal ani
tušenie, aké následky bude mať Ježišovo ukrižovanie a zbičovanie. On len nechcel, aby Ježiš vyplnil
Božiu vôľu. Diabol nevie všetko. Možno ste
si ho pomýlili s Bohom a myslíte si že vie všetko. Diabol vôbec nie je taký múdry ako si myslíte že je.
Chcete dôkaz? Dokážem to takto: keď sa narodil Ježiš tak Ho našli traja mudrci. Nasledovali hviezdu
až ich priviedla k Ježišovi. Ľudia objavili
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Ježiša, zistili kde je. A predsa diabol naplnil Herodesa, a predsa, diabol nemohol nájsť Ježiša.
A preto musel zabiť každé dieťa do dvoch rokov. Je to tak? Zabili každé dieťa, ktoré malo menej ako 2
roky. Lebo sa pokúšali zabiť Ježiša, a predsa
sa im to nepodarilo. Diabol zďaleka nie je taký bystrý ako si myslíte, že je. Diabol ani nedokázal
priviesť Heroda a jeho mužov k Ježišovi. A predsa tí traja mudrci to dokázali. Našli Ho. Diabol
zďaleka nie je taký bystrý, ako si myslíte, že je. Ak
[20][0:32]

by bol múdry, nikdy by sa nevzbúril voči Bohu. To bolo veľmi hlúpe. Nik nemôže proti Bohu
a vyhrať. Niektorí ľudia hovorili, že 1Pt2:24 hovorí, že váš duch je uzdravený. Keby sme sem priniesli
mŕtve telo, tak sa nebudem modliť za uzdravenie.
Mŕtve telo nepotrebuje uzdravenie, ale vzkriesenie. Mŕtve telo potrebuje život, a nie len uzdravenie. Je
to tak? Takže niektorí ľudia hovoria, že toto miesto Písma hovorí o duchovnom uzdravení. Keď ste
boli v hriechu, váš duch nepotreboval uzdravenie, lebo váš duch bol mŕtvy v hriechoch a prestúpeniach. Váš duch nepotreboval uzdravenie, ale
vzkriesenie. Preto keď ste spasení, pokrstení a keď vyjdete z tej vody, Biblia hovorí, že ste boli mŕtvi
spolu s Ním, boli ste ukrižovaní s Ním, pocho[20][0:33]

vaní s Ním, vzkriesení s Ním, aby ste žili v novote života. Boli ste vzkriesení. Váš duch nebol
len uzdravený. Toto je jeden z problémov v Cirkvi. Väčšina ľudí nevie že zomreli. A tak nezomierajú.
A preto stále kopú a bojujú. Pokúšajú sa žiť vzkrieseným životom bez toho, aby zomreli. Najprv musí prísť smrť, až potom môže prísť vzkriesenie. Takže
prosto zomrite a potom žite v novote života. 1Kor2:1 "a ja keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som
nie s vyberanými slovami alebo s múdros-
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ťou, zvestovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si zaumienil, že medzi vami nebudem
vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného. A bol som u vás i slabý i bojazlivý a veľmi
prestrašený. A moja reč i moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej
múdrosti, ale na Božej moci. My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými. Pravda nie múdrosť
tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú.
[20][0:35]

Ale hovoríme múdrosť Božiu skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred rokmi určil nám na slávu".
Pavol hovorí, že toto tajomstvo je skryté tajomstvo. Bol to Boží plán, ktorý bol skrytý. Pavol práve
povedal: keď som prišiel k vám, rozhodol som sa, že nebudem vedieť medzi vami iné, jedine JK - a to Toho ukrižovaného. A toto posolstvo aj kázal. Povedal,
že toto je tajomstvo, ktoré bolo skryté a ktoré teraz káže. A pozrime verš 8. Hovorí tu o tajomstve,
ktoré káže. A nikto ju (tú múdrosť) nepoznal
z kniežat tohto sveta. Veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali knieža slávy. Pamätáte ako som
hovoril o Ježišovi v Getsemanskej záhrade? Tri a pol roka Ježiš porazil diabla vždy keď sa stretli. A
napokon Ježiš tu odkladá svoju ochranu.
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Nepriateľ vidí svoju príležitosť a berie Ježišovi život. Myslí si, že to je veľké víťazstvo. Ale
keby poznal Boží plán, keby nepriateľ vedel aké následky bude mať Ježišova smrť (a vzkriesenie), tak
Biblia hovorí, že by nikdy nebol ukrižoval Krista.
Diabol v prvom rade musel jednať s Ježišom. Potom musel jednať s dvanástimi. Potom musel jednať
so sedemdesiatimi. To už máme dokopy 83 ľudí, ktorí porazili diabla vždy keď sa s ním stretli. A bol
ešte 1 človek. Ježišovi učeníci prišli k
Ježišovi a povedali: Pane, videli sme niekoho vyháňať démonov v Tvojom mene, ale zastavili sme ho.
Ježiš im povedal: nezastavujte ho, robí dobrú prácu v mojom mene. Takže toto je 84 ľudí, ktorí denne
bili diabla. Diabol pozná Písmo. Môže ho
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citovať, len mu nerozumie. Pretože na to je potrebná duchovná múdrosť, aby ste mu mohli
rozumieť. Diabol poznal Písmo ktoré hovorí, že ak zasiahnete pastiera, tak ovce sa rozpŕchnu, a
povedal si: to je moja šanca, ak by som mohol dostať
Ježiša, tak 12ti a 70ti zmiznú, takže to všetko zariadil, aby Ježiš bol ukrižovaný. Iz53 hovorí, že JK
išiel dobrovoľne a neotvoril svoje ústa. Nikdy sa neurážal, pretože vedel čo bude nasledovať. Hľadel
na kríž s radosťou, kvôli tomu, čo bude nasledovať po ňom. Biblia hovorí, že keby to kniežatá tohto sveta vedeli, tak by neboli Ježiša ukrižovali.
Rozmýšľajte nad týmto. Diabol by sa radšej zapodieval Ježišom. Radšej by sa zapodieval s 84 ľuďmi,
než by sa mal zapodievať s armádou, na
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ktorú tu práve teraz hľadím pred sebou. Predstavte si také niečo. Čo by si diabol pomyslel. Ak
by si pomyslel, že budete naozaj veriť Božiemu Slovu, že budete chodiť ako Ježiš, s koľkými Ježišami
vo vás si to bude musieť vybavovať. Už len
armáda takejto veľkosti ako ste vy, ktorá pozná Božiu moc, ktorá koná Ježišove skutky a ešte väčšie,
už takáto armáda privádza diabla k šialenstvu. Spôsobíte aby od zúfalstva behal dokola. Budete ho
hnať z mesta do mesta, až kým napokon

nepozrie na vás a nepovie "prosím! už ma pošli niekam a nechaj ma zomrieť!" Nemusíte ho poslať
zrovna do svíň, pretože mám rád slaninu. Pošlite ho do niečoho iného. Nechcem aby ste takto pokazili
nejakú dobrú bravčovinu... Všimnite si, že
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povedal: ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca nevstúpilo, čo
pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Tieto verše sme si už spomínali. A ideme ďalej. Čo je prvé slovo v
10. verši? -Ale. -Čo to znamená? -Znamená to, že
zabudnite na všetko čo ste doteraz čítali, pretože Boh totiž zjavil nám to, cez svojho Ducha. Lebo Duch
skúma všetko, aj hlbiny Božie. Verš 11 nám hovorí, že človek pozná len to, čo je v jeho vnútri. Takže
jediný kto vie, čo je v Božom vnútri, je
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Duch Boží. Ale Duch Boží teraz prebýva v nás. Verš12 hovorí, že my sme neprijali ducha
sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha. A teraz záver verša 12. -Prečo sme dostali Ducha Božieho? -Aby
sme mohli vedieť, čo sme z milosti Božej dostali.
Duch Boží vám bol daný na to, aby vás mohol nasmerovať, voviesť do všetkej pravdy. Aby vám
mohol zjaviť hlboké veci Božie. A tie hlboké veci, to sú tie veci, ktoré nám Boh voľne daroval.
Neprišli ste sem na týždeň, na toto stretnutie, sami od
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seba. Prišli ste preto, lebo máte v sebe Ducha Božieho. On vás sem viedol a nasmeroval.
Preto, aby k vám mohol cezo mňa hovoriť, a povedať vám, čo ste už dostali. Či som vám nehovoril o
tom, čo všetko ste už zdarma od Boha dostali? Neprišiel som sem, aby som do vás vložil nejaké super nadprirodzené pomazanie. Prišiel som sem, aby som
kázal Krista, toho ukrižovaného. Prišiel som aby som vám povedal, čo už máte. Nie je nič čo by som
vám mohol ja dať. Môžem vám len objasniť, odhaliť to, čo ste už dostali od Jeho Ducha. To, na čo ste čakali, tak to už dávno máte v sebe.
Boh ma poslal z druhej strany zemegule na to, aby som vám povedal, že si chce deliť korisť s vami.
Poslal ma sem, aby som vám povedal, ako
[20][0:42]

byť silný. Aby ste aj vy mohli dostať svoju korisť. Preto som tu, preto ste tu vy, preto je tu aj
Duch Boží. A diabol s tým nemôže urobiť vôbec nič. A my teraz budeme chodiť v tom, čo Boh pre nás
už dávno predurčil, aby sme v tom chodili. Boh
nás už dávno určil, aby sme boli na podobu obrazu Jeho Syna. Toto je vaše určenie, váš osud. Je to
Boží plán pre vás. Nijaký človek nemôže vymyslieť nič lepšie. Len tí, čo sú vykúpení, majú to, o čom
hovorím. Ježiš odišiel, aby mohol poslať
svojho Ducha. Povedal svojim učeníkom: mám veľa vecí, ktoré vám mám povedať, ale teraz ich
neznesiete. Ešte neboli znovuzrodení. Nemohli ešte rozumieť veciam Ducha. Lebo ešte stále zmýšľali
telesne - prirodzeným zmýšľaním. Ale On po[20][0:43]

vedal: po tom čo budem vzkriesený, pošlem do vás svojho Ducha. Znovuzrodíte sa a potom
prijmete moc. Zázraky konajúcu schopnosť. Po tom, čo Duch Svätý zostúpi na vás. A potom vám bude
môcť zjaviť všetky tie veci, ktoré by som chcel
povedať teraz, ale ešte nemôžem. Urobil presne to, o čom hovoril. Odišiel, poslal svojho Ducha, Boží
Duch začal prebývať v ľuďoch cez znovuzrodenie a Ježiš povedal: teraz dokážu prijať veľké
vyučovania. Nedalo sa to predtým, lebo diabol by

rozumel, čo sa má stať. Ale teraz im to môžem povedať. Môžem im povedať pravdu, kompletnú
pravdu. A diabol s tým nemôže urobiť vôbec nič. A tak vložil svoje posolstvo - hlboké vyučovania - do
človeka menom Saul z Tarzu. Potom sa tento
[20][0:44]

stal Pavlom a začal kázať to, čo sa nazýva nové stvorenie - že ak je niekto v Kristovi, je
novým stvorením, novým druhom bytosti, ktorá predtým nikdy neexistovala. Človekom, v ktorom
prebýva Duch Boží. A to takým spôsobom, akým nikdy predtým neprebýval v nijakom človeku okrem Ježiša. Povom Pavol začal rozširovať toto vyučovanie a
ľudia to zrazu uvideli a začali to žiť. A potom začali byť nazývaní kresťanmi. Malí Kristovia. Tí, ktorí
pochádzajú z Krista. Pretože robili tie isté skutky
aké robil Ježiš. A dokonca aj väčšie. Ježiš nikdy neurobil to, že by zmizol na jednom mieste a potom sa
zrazu objavil na druhom mieste. Ale takúto skúsenosť zažil Filip. Boh ho preniesol z jedného miesta na
druhé. Diali sa mnohé veľké zázraky.
[20][0:45]

Ježiš nikdy neposielal ľuďom modlitebné šatky. Ale Boh konal zvláštne skutky. Pavlovými
rukami. Prečo sa nazývali zvláštne? Lebo ich nikto nikdy predtým nerobil. Teraz vy máte sväté šatky,
sväté šaty, ktoré nosíte. Sú rovnako sväté ako šaty,
ktoré nosím ja. Kvôli tomu, kto ich nosí.

Škola uzdravenia - DHT Kyjev 2014 - Lekce 21
[21][0:01]

Keď som pred rokmi začínal..ale najskôr treba spomenúť jedného človeka .. ba niekoľkých.
Keď som dnes ráno kráčal zozadu a potriasal som si ruky s ľuďmi, a dotýkal som sa ich, tak na tejto
strane bola jedna žena, a ako ste si všimli, tak môj
hlas bol dosť zachrípnutý. Ako som sa dotýkal ľudí a modlil sa za nich, tá žena vystúpila von a
položila mi ruky na krk a modlila sa za mňa. A ako počujete, môj hlas je teraz oveľa lepší. Naozaj si to
veľmi cením. Sme jedno telo. A potrebujeme
jedni druhých. Tiež by som chcel poďakovať manželke pastora, za to že mala takú trpezlivosť so
mnou, keď ma pozývala sem, až ma sem napokon dostala. A ďakujem aj za ich pohostinnosť, ako sa k
nám správali, a chcem im preukázať úctu
[21][0:02]

za ich bezúhonnosť a za všetko čo pre nás urobili. Keď sme pred mnohými rokmi prvýkrát
začali kázať, tak naše posolstvo bolo veľmi revolučné. Nebolo ešte tak známe ako dnes. Mnohí veriaci,
ktorí sa chopili tohto posolstva, boli vykopnutí zo
zborov. A cítili sa veľmi osamotení, keďže nemali zbor kam by mohli ísť. A tak mi ľudia písali a pýtali
sa čo by mali vlastne robiť. Nikdy nebolo mojim zámerom, aby som spôsobil niečo také, že ľudia budú
vykázaní zo zborov alebo že budú musieť
[21][0:03]

z nich odísť. A preto sme sa rozhodli, že začneme domáce študijné skupiny. A teraz ich máme
po celom svete. Niekedy máme také prípady, že v celej oblasti je len jediný človek, ktorý tomuto verí.
A tak, aby sa tí ľudia cítili zapojení, aby mali
spoločenstvo, aby sa mohli učiť, tak niektorí z našich vedúcich po celom svete začali on-line skypové
skupiny. Máme napr. jednu pani, ktorá býva niekoľko hodín od miesta, kde máme cirkev. A táto žena
je výborná v tom, aby odovzdávala toto

posolstvo Slovanským národom. Predpokladám, že práve teraz pozerá naše stretnutia cez Internet.
Volá sa Linda Cameron, zobrala si materiály a preložila ich. Prijíma e-maily a telefonáty, býva síce v
texase, ale telefonujú jej Slovania z celého
[21][0:04]

sveta. Zvykne navštíviť môj zbor, a keď skončím s kázaním, tak prichádza ku mne so svojim
telefónom, a hovorí mi: potrebujem ťa na pár minút. A začne vytáčať čísla na telefóne. Potom povie:
toto je ten a ten na Ukrajine, toto je ten a ten v Rusku, toto je rusky hovoriaci človek v Južnej Amerike a takéto choroby majú, potrebujú aby si sa za nich
modlil. Dostane tých ľudí na telefón a cez telefón sa za nich modlím. Neviem či tá žena má v sebe
Ruskú, Ukrajinskú alebo nejakú inú Slovanskú krv, ale určite viem toto: má Slovanskú húževnatosť. A tak jej ďakujeme. Dostal som od nej takýto
papier, kde sú zapísané svedectvá ľudí, ktorí sa stretávajú na skype. Píše sa tu o výsledkoch, ktoré toto
posolstvo prinieslo v životoch ľudí.
[21][0:05]

Napríklad sa tu píše: Začal som váš kurz, lebo som potreboval pre seba uzdravenie. Keďže
som biblický učiteľ pre deti, tak všetko, čo som sa u vás dopočul, som začal praktizovať pri nich.
Vyučovali sme ich seminár o novom človeku a o slobode
v Kristovi. A tie deti sa začali radikálne meniť. Toto mi pomohlo porozumieť, že Slovo Božie, ktoré
kážeme, je mocné, a mení aj môj život. Ďakujem za všetko čo robíte. Iné svedectvo: Váš seminár
"Nový človek" zmenil môj život. Som oslobodený
od depresií, strachu a náboženských doktrín. Teraz žijem v radosti, láske a slobode. A robím všetko čo
môžem, aby som rozširoval Evanjelium. Modlím sa za chorých a kriesim mŕtvych. Ďakujem. A je tu
ešte mnoho podobných svedectiev. Minulý
[21][0:06]

rok som 1.-krát zavítal do Európy. Vyučoval som v Španielsku, v Dánsku, cestoval som do
Nemecka cez Čechy, cez Prahu, potom som išiel do Poľska, aby som videl Osvienčim. Toto všetko
bolo počas jednej cesty do Európy. Takže toto je najvzdialenejší východ, kam som doteraz zašiel. Ale tešíme sa na to, že sem prídeme zase. Keďže sme
neboli často v Európe, a najmä v týchto končinách Európy, tak naša organizácia tu ešte nemá pobočky.
Začali sme zakladať pobočky našej or[21][0:07]

ganizácie v Západnej Európe, ale všetko sa ešte len rozbieha. Doteraz sme ešte neustanovili
nijakých vodcov pre Ukrajinu. Máme ľudí na Ukrajine, ktorí navštevujú našu online biblickú školu, a
občas sa nájdu ľudia, ktorí tvrdia, že sú našimi zástupcami, ale nie je to pravda. Preto prosím pochopte, ak niekto tvrdí, že je naším zástupcom, tak ho
nájdete v zozname na našej web-stránke. Vždy sa snažím spolupracovať s pastormi, ktorí nás pozvú. A
keď som spoznal pastora, ktorý je tu v
tomto zbore, tak nemám žiadny problém nasmerovať kohokoľvek k nemu. Chcem aby ste pochopili,
ako fungujem. Boh mi dal určitú pôsobnosť v Tele Kristovom. A v tejto pôsobnosti mám slúžiť. Je to
rovnaké ako u každého kresťana. Nie pano[21][0:08]

vať jeden nad druhým, ale slúžiť. Keď som sem prišiel, tak som sem prišiel slúžiť vášmu
pastorovi, aby som urobil všetko možné aby som mu pomohol. Toto je jeho dom. A ja som tu hosťom.
Takže nikdy nebudem robiť nič také, aby som uchva-

coval jeho autoritu. Ani nepoviem ani neurobím nič také, čo by spôsobilo, že zmenším vašu úctu voči
nemu. Takéto je srdce Kristovo, ktorému slúžime. Takže všetci ľudia, ktorí pracujú so mnou, keď prídu
do cirkvi, hoci pracujú so mnou, sa stále
[21][0:09]

musia podriaďovať autorite pastora v tej cirkvi. Ak to nebudú robiť, tak chcem o tom vedieť.
Pretože ich učíme niečo iné. My prejavujeme rešpekt. A slúžime. Tu predsa vôbec nejde o to, aby sme
sa hrali na to, že sme niekým. Sme tu aby sme
pomáhali, a rovnako ako Áron a Chúr držali ruky Mojžišovi, tak ja som prišiel, aby som držal ruky
vášmu pastorovi, aby mohol uskutočniť Božiu vôľu pre jeho život a pre tento zbor. Boli ešte iné
otázky. Mnohí z vás počuli moje svedectvo a hovoril
som tam o bojových východných umeniach. A toto vzbudilo mnohé otázky. Či môžu byť kresťania
zapojení do bojových umení. Ako tomu ja rozumiem, že len kresťania by mali praktizovať bojové
umenia, lebo sú to jediní ľudia, ktorí majú dosť mi[21][0:10]

losrdenstva, aby to dobre robili. Bol som mladý keď som študoval bojové umenia,
nenasledoval som vtedy Boha tak ako bolo treba. (tu je videozáznam porušený ale z ďalšieho obsahu je
zrejmé, že vpustil do seba démonov východných náboženstiev)..prišiel čas keď som spoznal, že to musím zmeniť, a v období asi 30 dní som sa začal zriekať
toho, čo som sa naučil. A vždy keď som sa zriekol určitého aspektu východnej filozofie, ktorej som sa
naučil, tak som cítil a vedel, že ten démon
odišiel. Trvalo to asi 30 dní, než som sa ich zbavil všetkých. Za to obdobie ich vyšlo 22. Pochopte, že
niečo je správne a niečo nesprávne. Hocičo sa môže pre človeka stať bohom. Pre mňa to boli bojové
umenia. Pre niekoho je to šport, pre iného
[21][0:11]

rybárčenie, pre niekoho umenie. Môže to byť čokoľvek. Pre iného filmové hviezdy. Čokoľvek
sa môže stať bohom. Ale sebaobrana, schopnosť obrániť seba aj druhých, sama o sebe nie je
nesprávna. Ak by bolo pravda, že je to zlé, ak by to bolo
nesprávne, tak potom by vlastne aj policajti pôsobili proti Bohu. V Amerike majú policajti takéto
motto: chrániť a slúžiť. Toto by malo byť motto kresťanov. Je to takto prosté. Policajt musí vedieť ako
chrániť sám seba aj iných. Počas celého svojho
[21][0:12]

života a toho ako som trénoval ľudí, nikdy som nezačal sám bitku. Použil som to, čo som
vedel, aby som sa bránil, aby som bránil iných, aby som trénoval policajtov, aj vojenské jednotky. Ale
nikdy som na nikoho nezaútočil. Dnes, ak by ma niekto napadol tak by som si chcel myslieť, že mu nastavím aj druhé líce. Ale kvôli tomu, ako som bol
celý život trénovaný, tak by som sa musel snažiť o to, aby som pri tom rozmýšľal veľmi rýchlo, lebo
som celé roky trávil tým, aby som sa naučil
tomu, ako okamžite správne reagovať podvedome. Neverím, že by som to použil aby som ochránil
seba samého, ale použil by som to vtedy, keby silnejší napadol slabšieho. Verím, že toto je moja
zodpovednosť. Najmä aby som chránil slabých,
[21][0:13]

bezbranných a nevinných. A ak sa v tom mýlim, tak viem, že mi bude odpustené. Cestováva
so mnou zopár mladých mužov. Prešli mojou biblickou školou a keď cestujem po USA aj mimo, tak
chodia so mnou. Všetci vedia, že som kedysi robil

bojové umenia, a tak ma požiadali, aby som ich to začal učiť. Veľmi som sa tomu zdráhal, lebo som
vedel, že kedysi to bolo mojim bohom. A nechcel som dať príležitosť tomu, aby sa to začalo vracať.
Tak som súhlasil, že začneme spolu trénovať, ale som im povedal: v okamihu keď budem cítiť, že to nie je dobré, tak prestanem. A tak sme
začali tréning. Jeden z nich bol starší človek a mal v rukách artritídu. Snažil sa naučiť nejaké údery, ale
bolelo ho to a preto prestal a povedal: bolia
[21][0:14]

ma z toho ruky. Tak sme zastali a modlili sme sa zaňho. Bolesť odišla a začali sme znovu
trénovať. Trénovali sme určitú dobu, ale stále som analyzoval čo sa vo mne deje. A v okamihu keď tá
lekcia skončila, moja myseľ sa hneď sústredila na
Evanjelium. Takže táto záležitosť ma nijako nemohla chytiť. Učil som ich to preto, lebo sa chceli
niečomu naučiť. Nestrávil som celé dni rozmýšľaním čo sa budeme nabudúce učiť, aká bude najbližšia
lekcia. Takže som vedel, že ma to znova
nechytá, nepohlcuje. Keď ja cvičím, tak sú to zvyčajne údery a kopy do boxerského vreca, a to je
súčasťou môjho fyzického tréningu. Takže nemám problémy s bojovými umeniami. Pokým do toho
nepadnete a nechytí, nepohltí vás to. Ak to bu[21][0:15]

dete robiť nesprávne tak do vás vlezú démoni. Takže dajte si na to pozor. Zostaňte stále
zameraní na Boha. Teraz sa budeme modliť za všetky tie veci, ktoré ste priniesli. Samozrejme, že sa
budem modliť aj za všetkých vás. Keď vidím tak veľa
ľudí a miestnosť kde sme zhromaždení, pokúsim sa nájsť spôsob ako by som mohol klásť ruky na
každého z vás. Bez toho, aby tu bolo príliš veľa zmätok. Budem na vás klásť ruky zajtra. A budem vás
učiť ako sa modliť jeden za druhého. A po[21][0:16]

tom si to aj v praxi na sebe vyskúšate. Takže zajtra vymyslíme ako to urobiť. Ale teraz
budeme klásť ruky na všetky tie šatky ktoré ste priniesli. V prvom rade sa pomodlím za vás. Potom za
veci. Chcem aby ste sa rozhodli, že keď sa pomodlím
a poviem príkaz, tak budete uzdravení. Rozhodnite sa, že to bude tak. Priamo teraz sa rozhodnite v
srdci, že je to tak. Keď začnem, poviem vám niečo čo vám pomôže ľahšie to urobiť. Existujú ľudia, za
ktorých vy budete musieť mať vieru, lebo
[21][0:17]

nemajú žiadnu. Existujú ľudia, čo majú vieru, a majú vieru v Boha, že keď na nich položíte
ruky, tak Boh ich uzdraví. Sú ľudia, ktorí budú mať vieru vo vašu modlitbu. Veria, že keď sa vy
pomodlíte, keď vy položíte ruky, tak budú uzdravení. Existujú
rôzne druhy ľudí. Keď som prvý krát začal. Radšej inak. Niekedy sa toho deje naraz tak veľa, že je
ťažké zostať zameraný na to, čo robíte. Preto chcete spojiť svoju vieru s vierou tých ľudí. Ak to chcete
robiť takto, a chcete mať účasť aj na ich
[21][0:18]

viere, aby oni boli uzdravení, tak niekedy na nich musíte trošku popracovať, aby boli schopní
prijať uzdravenie. Takže najrýchlejší spôsob ako niekoho pripraviť na uzdravenie je to, keď ich
presvedčíte aby to hovorili. Takže napr. mám niekoho, za
koho sa idem modliť, tak mu hovorím: opakuj za mnou. A potom opakujú to, čo poviem ja. Ale vždy
im poviem: povedz to presne tak, ako som to povedal ja. Ak to poviem nahlas, silno, tak aj ty to
povedz nahlas, silno - rovnako ako ja. Takto tým

ľuďom pomáhate ako sa naučiť roznecovať svoju vieru. A potom im dajte okamih, kedy budú schopní
uvoľniť svoju vieru. Ale ja, po taktom dlhom čase čo sa už modlievam za chorých, som pripravený
uvoľniť vieru hocikedy hocikde. Ale ak by som
[21][0:19]

nebol pripravený uvoľniť v sebe vieru, tak dobrý spôsob ako vieru roznietiť pre mňa
služobníka Evanjelia jeden naozaj istý spôsob je kázať. Nie je možné kázať Slovo a pritom nebyť
roznecovaný vo vnútri. Pretože Slovo vychádza z vášho vnútra, z
vášho brucha. Slovo je život a duch. A keď vychádza z vašich úst tak roznecuje aj vás. Takže najlepší
čas kedy klásť ruky na vás pre Božieho služobníka je ihneď po tom, ako skončil kázeň, lebo vtedy je
zvyčajne roznietený vo vnútri. A tak, ak to
[21][0:20]

funguje pre mňa, ak to funguje pre služobníkov, tak to bude určite fungovať aj pre vás. Takže
keď som s ľuďmi, tak im poviem aby opakovali po mne. Ja niečo poviem a počúvam ako mi na to
spätne reagujú. Ak to poviem s nasadením, nahlas, napr.
keby som povedal "Keď môj brat kladie ruky na mňa, tak budem uzdravený" - takže čo robím? Roznecujem ich vnútro a pripravujem ich na to, aby dokázali prijímať, a určiť, nastaviť čas pre ich
uzdravenie: Keď môj brat položí na mňa ruky, tak
[21][0:21]

príjmem svoje uzdravenie. Keď im to hovorím, tak to zvyknem hovoriť s nasadením. "Dnes je
môj deň.. Toto uzdravenie bolo kúpené Ježišom, patrí mne, a keď môj brat položí svoje ruky na mňa,
tak ja ho dostanem, dnes je môj deň, dnes budem
uzdravený!" Všimnite si, že niekoľkokrát opakujem "keď môj brat položí svoje ruky na mňa" hovorím
to niekoľko-krát. Keď to hovorím s väčším nasadením a oni to hovoria vlažne, tak viem, že nie sú
pripravení. Tak ich vezmem okolo ešte raz: hovor[21][0:22]

te to s väčším nasadením, hovorte to hlasnejšie, hovorte to tak, že to myslíte vážne. Presvedčte
diabla, že musí odísť. Nehovorte to tak ako by to vychádzalo len z úst, ani aby to vychádzalo z pľúc,
ale hovorte to z brucha, z ducha. Keď hovorím
diablovi aby odišiel, alebo chorobe aby odišla, tak nehovorím vlažne, ani letmo, ani hlučne, ale
hromovo = zvnútra. Rozdiel musí byť jasný. Hovorí váš duch, vyslíte to bytostne vážne. Keď to
hovoríte z úst, je to len želanie, z pľúc je to nádej, ale z
[21][0:23]

brucha ide viera. Takže povedzte so mnou: Nebeský Otec, verím, že keď môj brat vydá
príkaz, tak budem uzdravený. Dnes je môj deň. V čase 18:47 budem uzdravený. Je už za to zaplatené.
Je to jasné. Je to dokonaná záležitosť. A keď môj brat
vydá príkaz, tak ja to prijmem. I keď som sem prišiel chorý, ale odídem zdravý. Táto choroba, táto
nemoc, tento démon, dnes im pripravujeme cestu, aby odišli. A tak, keď môj brat vydá príkaz, ja
prijmem svoje uzdravenie. V mene Ježiš. Buďte uz[21][0:24]

dravení! Chváľte Boha za to. A teraz začnite robiť to, čo ste nemohli robiť. Koľkí z vás chcú
zostať uzdravení? Koľkí z vás vedia, že Ježiš povedal: prví budú poslední, poslední budú prví. Ak
chcete žiť, musíte zomrieť. Princíp Božieho kráľovstva je,
že funguje na opačných zásadách ako svet. Koľkí z vás si chcú udržať svoje uzdravenie? Ale ako to
urobíte? Aby ste si to udržali, musíte to rozdávať. Takže keď odtiaľto dnes odídete, nájdite 2-3 ľudí,
nie v cirkvi ale vonku vo svete, aby ste im to

[21][0:25]

mohli darovať. Zajtra sa sem vrátite so svedectvami. S vašim a tých, ktorým ste priniesli
uzdravenie. Nech je tak! A teraz, máte toto istého Ducha ako mám ja. Preto chcem aby ste vystreli
ruky a natiahli ich k tým šatkám. V mene Ježiš, Boží život. V mene Ježiš! Život Boží, do všetkých týchto vecí. Ak je to choroba, tak choroba odíde. Budú sa
diať uzdravenia, ľudia budú oslobodení, ak nie sú spasení, tak budú spasení. Ak poznali Boha ale
odvrátili sa od Neho, tak sa obrátia späť.
[21][0:26]

Hovoríme: nech je tam život, nech je tam uzdravenie, oslobodenie, sloboda. V mene Ježiš.
Nech sa to stane takto, a nijako inak. Choroby a nemoci, vy poslúchnete, vy odídete. Nemáte žiadne
miesto v živote tých ľudí. Vy ste za nich nezaplatili.
Ježiš za nich zaplatil a vykúpil ich. Patria Ježišovi. A Ježiš dostane to, za čo zomrel. V mene Ježiš!
Nech sa tak stane! Amen!
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[22][0:01]

Potlesk a uznanie patrí Ježišovi! Do konca zostáva už len pár stretnutí. Tak si to začneme
pomaly rekapitulovať. Nastal čas pre vaše rozhodnutia. Musíte sa rozhodnúť čo budete robiť po tom,
čo odídete z tohto seminára. Nestačí len počúvať a
vedieť. Musíte sa rozhodnúť, že budete konať. Musíte sa stať konateľmi Slova, a nie len poslucháčmi.
Keď bude po tomto seminári, tak sa vrátite domov a budete vo veľkom pokušení, aby ste pokračovali v
starom živote. Ponoríte sa opäť do bežných denných starostí, ale vy sami musíte rozhodnúť čo je pre vás dôležité. Musíte sa rozhodnúť prečo
ste vlastne na tejto zemi. Boh vás sem dal na to, aby ste pomáhali ľuďom, aby ste sa dotýkali životov,
aby ste menili životy. Ľudia čakajú na
[22][0:02]

vás. Ešte to síce nevedia, ale dostanú sa do kontaktu s Božou mocou keď sa stretnú s vami.
Lebo vy vo vašom vnútri nosíte Božiu moc. Je to prosto záležitosťou toho, že budete veriť pravde, a
potom budete aj konať podľa toho, že tomu veríte.
Keď odídete odtiaľto, tak musíte ísť a jednať tak, ako by ste boli osobou, ktorou chcete byť. A to
spôsobí, že vo vás bude aktivovaná Božia moc. Dnes vám porozprávam zopár vecí, a ak ste predtým
nepočuli nijaké moje vyučovania, tak toto bude
[22][0:03]

asi pre vás trochu nové. Chcem aby ste si v Manuáli pozreli stranu 137. Pozrieme sa na Jn14.
V každom prehlásení, ktoré Ježiš kedy urobil, sa skrýva Božia moc. Každé vyhlásenie bolo dôležité. A
každé takéto vyhlásenie musí byť prijaté ako
jednoznačný príkaz. Čítame Jn14:12. Je všeobecne známy. "Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa,
tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi." Toto
Ježišovo vyhlásenie sme už počas nášho se[22][0:04]

minára spomínali mnohokrát. Ale teraz sa naň pozrieme v celom kontexte veršov, ktoré sú
okolo. Ježiš práve povedal, že budeme robiť to, čo robil On. A znova to zdôrazňuje vo v.13: A
čokoľvek budete prosiť, žiadať v mojom mene, učiním to, aby

Otec bol oslávený v Synovi. Ak veríte, že Boh necháva prúdiť svoju moc cez vás ako odmenu za to, že
žijete svätým životom, tak potom ste úplne minuli cieľ toho, prečo bola Božia moc daná. Ježiš veľmi
zreteľne povedal, že dôvod prečo Boh odpovedá na vaše modlitby, ktoré sa modlíte v mene Ježiš, nie je to, že vás Boh chce takto odmeniť.
Dôvodom je to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Nie je to odmena za to, že žijete správnym spôsobom.
Boh odpovedá na modlitby preto, aby bol
[22][0:05]

oslávený cez meno svojho Syna Ježiša. My sme príliš zamerali svoju pozornosť na seba. "Boh
odpovedá na moje modlitby pretože som svätý. Boh odpovedá na moje modlitby, pretože som
duchovný." Ale toto všetko je postavené na pýche. Lebo
naše mysle boli zamerané na seba. Vy ako osoba nemáte nič spoločné s tým, prečo Boh odpovedá na
vaše modlitby. Ježiš povedal, že dôvod prečo Boh odpovedá na modlitby, je to, aby Boh bol oslávený
cez svojho syna Ježiša. Tak konečne
vyhoďte svoje ego zo svojich myslí. Nedovoľte aby množstvo vašej svätosti zamestnávalo vaše
myslenie, alebo aby určovalo Božie odpovede na vaše modlitby. Nech Ježiš je pre vás tým na koho
myslíte a na kom záleží že Boh bude odpovedať na
[22][0:06]

vaše modlitby. Lebo práve toto povedal Ježiš. Verš 14 - Ježiš to tu znova zdôrazňuje: Ak
budete o niečo žiadať, prosiť v mojom mene, Ja to urobím. Tri verše (12,13,14) - Ježiš tu stále kladie
dôraz na to, že Boh odpovedá na modlitby. A potom vo
verši 15: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania, a ja budem prosiť Otca a dá vám iného
Utešiteľa. Všimnite si poslednú časť tohto verša: Aby bol s vami naveky. Až keď to hĺbky pochopíte
to, čo je tu vlastne povedané, a je to veľmi jedno[22][0:07]

duché, to nie je zložité pochopiť. Ale musíte a rozhodnúť, že uveríte tomu, čo sa tu hovorí, tak
tu nám práve Ježiš sľúbil moc, ktorá bude robiť to, čo robil On. Tu nám práve zasľúbil odpoveď na
každú modlitbu, ktorú sa budeme modliť. Hovorí nám,
že ak Ho milujeme, budeme zachovávať Jeho prikázania. A On sa bude modliť k Otcovi a Ten nám dá
iného Utešiteľa. A ten Utešiteľ, ktorého nám Boh pošle, bude v nás naveky. Sem sa ešte vrátime. Teraz
Lk4:16 - Tak prišiel aj do Nazareta, kde
bol vychovaný a podľa svojho zvyku vošiel v sobotný deň do synagógy a vstal, aby tam čítal. I podali
mu knihu proroka Izaiáša a keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané... a Ježiš začal čítať
miesto, ktoré my nazývame Iz61.. toto pove[22][0:08]

dal: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným Evanjelium, poslal
ma uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie. Chcem, aby ste sa podrobnejšie pozreli na prvú časť tohto verša. Hovorí sa tu: Duch Pánov je nado mnou, LEBO ma pomazal.
Prečo bol na Ňom Duch Pánov? Pretože bol pomazaný. Ak poviem: Idem sa niekam najesť, LEBO
som hladný, tak dôvod na to, prečo sa idem
najesť, je to, že som hladný. Musel som byť najskôr hladný a preto, že som hladný, sa chcem ísť
najesť. Dôležité bolo, že som bol hladný, a preto som sa išiel najesť. Idete sa najesť, LEBO ste hladní.
Poďme si tento verš prečítať znova: Duch

[22][0:09]

Pánov je nado mnou, PRETOŽE ma pomazal. V cirkvi zvyčajne hovoríme, že niekto je
pomazaný, pretože je na ňom Duch Pánov. -A nie je to to isté? -Nie je to to isté. Je to ako keby som
povedal: som hladý, pretože jem. Rozumiete? Ale: jem
preto, lebo som hladný. Nie som hladný preto, lebo jem. Duch Pánov je na mne, pretože ma pomazal.
Takže dôvod toho, že Duch je na mne, je to, že ma pomazal. Chcem aby ste tomu porozumeli. Ježiš
povedal: Duch Pánov je na mne, pretože
[22][0:10]

ma pomazal. Všimnite si časy, ktoré sú tu použité. Duch Pánov je v súčasnosti na mne,
pretože Pán ma v minulosti pomazal. Takže pomazanie bolo prvé a Duch Pánov druhý. My si myslíme,
že pomazanie je keď Duch Pánov príde na nás. Ale
Biblia to neučí. Písmo vyučuje, že sa stanete pomazaným, a potom na vás príde Duch Boží. Počas
tohto stretnutia to ešte dokážem. Držte si v pamäti to, o čom sme teraz hovorili, a poďme späť do
Manuálu a k Jn14:17. Ježiš práve povedal, že
[22][0:11]

Otec vám dá Utešiteľa, ktorý vo vás bude navždy. Tým Utešiteľom je D.S. On prebýva vo vás
navždy. DS neprichádza a neodchádza. Ale navždy býva vo vás. "Ak ten istý duch, ktorý vzkriesil
Krista z mŕtvych, PREBÝVA vo vás.." - nie "navštevuje
vás", ale prišiel aby vo vás býval navždy. Ten Duch, ktorý navždy býva vo vás, je tým istým Duchom,
ktorý vzkriesil Ježiša. Vo vašom vnútri žije, prebýva tam a zostáva tam navždy. Ten Duch, ktorý mal
moc vzkriesiť Ježiša. Nikdy nie ste bezmoc[22][0:12]

ní. Moc Ducha je vždy prítomná vo vás, aby uzdravovala, vymaňovala a oslobodzovala.
Väčšina ľudí tomuto neverí. Myslia si, že je tam len vtedy, keď Ho cítia. Ja vám ukážem, že naše
pocity s tým nemajú vôbec nič do činenia. Takže poďme späť
do Písma, verš 17: Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo Ho nevidí ani nepozná. Vy ho
poznáte, lebo pri vás zostáva a bude vo vás." Jeden z kľúčov k porozumeniu Biblie je to, aby sme si
uvedomili kto rozpráva, komu sa to rozpráva a kedy to bolo povedané. Ježiš tu hovorí k svojim učeníkom a to ešte pred ukrižovaním. Teda ešte pred
možnosťou narodiť sa znova. Preto JK povedal: idem k Otcovi a keď to urobím, tak budete schopní
robiť tie isté veci, ktoré robím ja, lebo idem k
[22][0:13]

Otcovi a pošlem odtiaľ toho istého Ducha, ktorého mám ja, k vám. Tento istý Duch vás nikdy
neopustí, svet ho nebude schopný prijať, ale vy áno. Lebo žil s vami, ale v ten deň bude vo vás. Takže
toto bolo vtedy zasľúbenie, keď JK povedal: skutky
ktoré ste videli robiť mňa, takým spôsobom akým som ich robil cez Ducha Božieho, a keď sa vrátim k
Otcovi, tak pošlem toho Ducha k vám. A vy si budete pýtať čokoľvek budete chcieť, v mojom mene, a
ja to urobím. Nie aby vy ste boli oslávení,
[22][0:14]

ale aby Otec bol oslávený v Synovi. To je ľahké pochopiť. Takže poďme ďalej. Verš18:
neopustím vás ako siroty, ale prídem k vám. Ešte máličko a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, a
pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že
ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne ako ja som vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich,
ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu
seba samého. Povedal mu Judáš, ale nie

ten Iškariotský, ako je to Pane, že sa chceš vyjaviť nám a nie svetu? Ježiš mu povedal: ak ma niekto
miluje, bude zachovávať moje Slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme
prebývať u neho. Pozrime na ten ostatný verš:
[22][0:15]

ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje Slovo. Ak bude zachovávať moje Slovo, môj
Otec ho bude milovať a my - Otec a Syn - prídeme k človeku, ktorý zachováva Ježišove Slová, takže
Otec a Syn si urobia v tom človeku príbytok, a potom sa
prejavia v tom človeku. Takže odpoveď na to, ako je možné aby na nás bola viditeľne prejavená Božia
moc, je veľmi jednoduchá. Nie je to modlitba ani pôsty. Je to zachovávanie Ježišových Slov. Je to tak
prosté. Ak miluješ Ježiša, tak budeš zachovávať Jeho Slovo. Ak budeš zachovávať Jeho Slovo, tak Otec a Syn prídu, aby prebývali v tebe,
nebudú prichádzať a odchádzať, budú v tebe prebývať, žiť. A budú sa prejavovať cez teba. Takto žijem
ja. Nemodlím sa každý deň, aby bol Boh so
[22][0:16]

mnou. To by znamenalo, že nazývam Boha klamárom. Veď predsa povedal: nezanechám ťa
ani neopustím. Ja Mu verím. A ak Mu verím, tak prečo by som Ho každý deň žiadal, aby vo mne
prebýval?! Veď už povedal, že to urobí! Beriem Ho za
Slovo. T.L.Osborne - veľký Boží muž - zvykol hovorievať: nikdy nepros, aby Boh urobil to, čo už
urobil. Nikdy nepros Boha, aby robil to, čo On povedal, aby si robil ty! Musíme sa naučiť brať Slovo
také aké bolo povedané. Nie som ako žalmista
[22][0:17]

Dávid. Nekričím na Boha, a neprosíkam, aby neodnímal odo mňa svojho Ducha. Neprosíkam
o to, aby mi stvoril čisté srdce. Lebo On to už urobil Povedal, že keď sa stanem novým stvorením, tak
do mňa vloží nové srdce. Ja som prijal Ježiša ako
svojho Pána. To bola moja úloha. Jeho úlohou je dať mi nové srdce, čisté srdce. Verím, že Boh
dodržiava svoje Slovo. Takže žobroniť o niečo, čo On už urobil, vyprosovať si niečo, čo už podľa
Písma mal urobiť, znamená nazývať Ho klamárom.
Verím Jeho Slovu a verím, že urobil to čo oznámil. Takže namiesto prosíkania Mu len ďakujem. A
teraz mojou úlohou je obnovenie mojej mysle. Jeho úlohou bolo stvoriť mi nové srdce. On svoju úlohu
splnil. Stvoril ma nanovo. Som novým stvorením,
[22][0:18]

toto bolo Božie dielo. Ale aby toto nové stvorenie, ktoré je vnútri, pôsobilo navonok, tak Boh
ma poveril úlohou: obnovovať svoju myseľ, aby môj život mohol byť premenený. Toto je hlavný
problém mnohých kresťanov. Ich životy vôbec neboli zmenené. Sú znovuzrodení, ich duch je stvorený nanovo, ale Rim12:3 nehovorí "premeňte sa tým, že sa
stanete novým stvorením", tam sa hovorí: premieňajte sa obnovením svojej mysle. Boh vás vnútri
znova stvoril. A potom povedal: vy si obnovte svoju
[22][0:19]

myseľ, a keď obnovíte svoju myseľ podľa Božieho Slova, tak tá sa zosúladí s Duchom,
ktorého Boh vložil do vášho vnútra, a váš vonkajší život sa zmení. A potom aj vy aj iní budú vidieť ten
rozdiel. Toto je dôvod, prečo mnohí kresťania žijú porazeným životom. Znovuzrodia sa, ale nepremieňajú svoju myseľ. Môžu behať koľko chcú na ktorékoľvek
zhromaždenie, aby na nich niekto skladal ruky, keď sa pokúšajú, aby ich životy boli zmenené. Ale váš
život sa premení len tým, keď obnovíte

svoju myseľ. Nie tým, že niekto na vás zloží ruky a bude vám žehnať. Môžete byť požehnaní, ale to
požehnanie počase vyprchá. Ak je vaša myseľ obnovená, tak Duch môže žiť svoj život cez vás. A to sa
nikdy nestráca. Ostáva to navždy. Preto
[22][0:20]

mnohí kresťania trpia závislosťami. Robia stále návykové hriechy. A preto žijú v odsúdení a v
hanbe. Sú znovuzrodení, chcú žiť svätý život, ale ich mysle nie sú obnovené, a stále žijú podľa svojej
neobnovenej mysle. Závislosť a hriech ich stále drží
v zajatí, a ich vlastné srdce ich odsudzuje. Takže sú rozdelení. Ako keby mali 2 druhy myslenia.
Prirodzené a duchovné. A keď žijú v odsúdení a vine, ich srdce ich odsudzuje a Biblia hovorí, že ak ťa
srdce odsudzuje, tak nemáš dôveru voči Bohu.
[22][0:21]

To znamená, že nemáš žiadnu vieru voči Bohu. A ak nemáš vieru voči Bohu, tak potom
neprijímaš odpovede na modlitby, a neustále žiješ v jednom kruhu porážky. ALE, ak obnovíš svoje
myslenie podľa Božieho Slova, a nie podľa ľudských tradícií,
ale podľa toho, čo skutočne hovorí BS, tak tieto reťaze závislostí a hriechu začnú odpadávať. Ako som
už predtým povedal, začneš zo seba olúpavať to staré ego, ako cibuľu. S každou vrstvou kde je vaša
myseľ obnovená, vrstva vášho starého ja
[22][0:22]

sa odlúpi a odpadne, a s každou vrstvou vášho ega, ktorá odpadne, tak obraz Krista, ktorý je
vo vás, sa dostáva bližšie k povrchu, a váš život sa premieňa. A onedlho s ľudia na vás budú pozerať a
povedia: ty si iným človekom, tvoj život je tak iný!
A ty budeš svedkom pre Boha a povieš: "Boh ma urobil novým stvorením, spolupracujem s Bohom,
aby som obnovil svoju myseľ. A ako sa obnovuje moja vyseľ, môj život sa mení. A ak si myslíte, že
som teraz nejaký inakší, tak to ste ešte nič nevideli, lebo ešte nie som tým, čím budem. Ale pozorujte ma, a ja budem tým, kým ma Boh stvoril, aby
som bol." A uvidíš ako sa tvoj život zmení. Hovoríme tu ako zmeniť svoj život, ako sa ovocie Ducha
začne prejavovať vo vašom živote. Nehovorí[22][0:23]

me tu o moci. Pamätajte, moc je dar. Moc je darom Ducha Svätého. Ježiš povedal: Otec vám
dá Ducha, ak Ho o to požiadate. A Duch má v sebe Božiu moc. Poprosíte o Ducha, a dostanete Ducha.
A spolu s Duchom prichádza moc. Nemôžete
dostať Ducha bez moci. Možno ste prijali Ducha, ale nechodíte v moci. Ale keď Duch prišiel do vás,
tak so sebou priniesol moc. A teraz, Duch a moc, to je dar. Dar je darovaný. V kratučnom okamihu
môžete dostať dar moci. Dar je darovaný.
[22][0:24]

Ovocie rastie. Ovociu to trvá určitý čas. Moc je okamžitá. Počas toho ako obnovujete svoju
myseľ, začnete chodiť v moci, ktorú už máte. V tomto máte zmätok. Myslíme si, že moc narastá tak
ako narastá naše ovocie. Ale toto sa nedeje. Bola
vám darovaná moc, ale nie na to, aby ste boli niekým, nie preto aby ste boli slávni a dôležití, ale aby
ste slúžili. Milujete Boha a On vám dáva moc. Milujetet ľudí a použijete pre nich moc, ktorú vám dal.
Používate moc na to, aby ste milovali ľudí.
Moc nie je pre vás. Môžete ju použiť na to, aby vám pomohla, ale účelom tej moci je, aby ste ju
rozdávali. Toto treba pochopiť. Nedostali ste Ducha a moc na to, aby ste to držali pre seba. Dostali ste
Ducha a moc na to, aby ste to rozdávali iným.

[22][0:25]

Dokiaľ nebudete chodiť v moci, nedokážete ľudí presvedčiť o Božej láske. Ak im poviete, že
Boh ich miluje, ale nemáte žiadnu moc, aby ste im pomohli, tak povedia: ak ma Boh miluje, tak prečo
mi nepomôže?! Nechápu to, že Boh svoju moc vložil do vás, aby ste im pomohli. Boh potrebuje telo, cez ktoré bude pôsobiť. Boh urobil všetko čo
mohol, aby im pomohol, a to tým, že vložil svoju moc do vás. Nie je to Boh, kto im odmieta pomôcť,
ale je to Boží ľud, ktorý odmieta pomáhať ľuďom.
[22][0:26]

My sme Božími rukami. My sme Božími ústami. Sme Božími nohami. A bol nám darovaný
Duch Boží. Duch moci, aby sme išli do celého sveta a boli Mu svedkami. Sk1:4 Keď boli spolu,
prikázal im aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo, o ktorom, tak im riekol, počuli ste odo mňa. Všimnite si, Ježiš im tu hovorí:
očakávajte na zasľúbenie Otcovo. Nemáte čakať na odmenu od Otca, bolo to zasľúbenie, bol to dar.
Nemôžete si kúpiť dať. Je to zasľúbenie.
[22][0:27]

Duch Boží je často nazývaný Božím darom. Musíme si uvedomiť, že je to dar. Je nám daný
zdarma. A musí byť zdarma slobodne prijatý. Ak si myslíte, že si Ho treba nejako zaslúžiť, tak sa
snažíte kúpiť si dar. To je pre Boha urážka. Ak by sme
išli spolu do reštaurácie, najedli by sme sa tam, rozprávali by sme sa tam, strávili spolu čas, dojedli by
sme, vypýtal by som si účet, priniesli by mi ho, a ja by som sa pokúšal zaplatiť. Ale ty nechceš aby
som zaplatil, tak mi povieš, nie - ja zapla[22][0:28]

tím. Ja by som povedal, nie, ty nebudeš platiť za moje jedlo. Ty mi povieš: ale ja chcem pre
teba niečo urobiť, chcem ti dať dar. A keď nástojíš na tom, že ty si zaplatíš za svoje jedlo, tak vlastne
odmietaš môj dar, ktorý ti chcem dať. Ale toto robíš kvôli pýche, lebo nechceš aby ti niekto niečo daroval, a tak ma vlastne urážaš, lebo nedokážeš
zdarma prijať dar, ktorý ti dávam. Keď sa snažíte odpracovať si to, aby ste si zaslúžili to, že dostanete
moc, tak sa snažíte kúpiť si, čo vám Boh
chce darovať. To je pre Boha urážka. Musíte si uvedomiť, že Boh vám chce dať dary. Musíte sa naučiť
ich prijímať s vďačnosťou a vďakyvzdaním. S pokorou, nie s pýchou (pýcha hovorí že nechcete byť
Bohu nič dlžní..). Ale už je neskoro, lebo už
[22][0:29]

ste Mu dlžní viac než by ste kedy mohli zaplatiť. Prosto sa naučte prijímať od Neho. Dary
Božie, ktoré sú zdarma. A ak naozaj chcete ukázať Bohu ako si to vážite, tak Ho prijmete ale nebudete
si Ho držať zubami-nechtami, ale budete Ho rozdávať iným. Vy ste za to nezaplatili, tak nedovoľte aby ani oni za to platili. Zdarma ste dostali, zdarma
rozdávajte. Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, vyháňajte démonov. Keď sa USA zapojili do
2.sv.vojny, bol už rok 1941, to už bol jej 3. rok. Keď
Japonci udreli na Pearl Harbour tak toto nás zatiahlo do vojny. Japonskí veľvyslanci neboli cisárom,
alebo predsedom vlády, boli to zástupcovia Japonska, boli to hovorcovia. Nemali moc na iné než na to
aby robili to, čo im bolo nariadené. Prišli do
[22][0:30]

USA, odovzdali tam dokument o vyhlásení vojny, a potom odišli. V tom momente ako
oficiálne na papieri vyhlasovali vojnu voči USA vo Washingtone, tak cisárske letectvo už
bombardovalo Pearl Harbour. Veľvyslanci nebombardovali P.H. Oni len

doručili rozhodnutie ich cisára. Treba si uvedomiť, že Božia moc nemá nič spoločné s tým, ako dobre
žijete, alebo ako ste svätí. Božia moc súvisí s Božou mocou :-) Má to súvis s tým aký dobrý a mocný je
BOH. A kvôli Jeho dobrote môžeme žiť
[22][0:31]

sväto. Ale nemali by sme sa pokúšať žiť sväto, aby sme si kúpili Božiu moc. Mali by sme žiť
sväto z vďačnosti Bohu za to, že nám daroval tú moc. Vždy keď niekam idem, tak tam jednoducho
doručujem Slová svojho Cisára. Hovorím len to, čo
povedal môj Kráľ. A môj Kráľ povedal toto: som tu, aby som vyhlásil vojnu voči kráľovstvu tmy. Som
tu, aby som povedal každému človeku, ktorý je zajatý kráľovstvom tmy: zajatci, ja vás oslobodzujem,
prinášam vám slobodu, už viac kráľovstvo
tmy nemá nad vami žiadnu moc, pretože Ten ktorého prinášam so sebou, je vysoko postavený nad
kráľovstvom tmy. Jeho moc je väčšia. Moc temnoty nedokáže vzdorovať moci Kráľovstva Božieho.
Toto vlastne povedal Ježiš, keď povedal: Duch
[22][0:32]

Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, a poslal ma, aby som priniesol slobodu zajatcom. On
je mojim kráľom, ja som Jeho zástupcom, a preto môžem hovoriť len to, čo On povedal. On odišiel,
poslal späť svojho Ducha, aby býval vo mne, aby
som mohol pokračovať v skutkoch, ktoré robil On. On porazil nepriateľa a nechal ma tu s Jeho mocou,
aby som ničil nepriateľove skutky. Lebo nepriateľ je porazený a pretože mám Božieho Ducha, ja
môžem ničiť diablove skutky. Všetko, čo som
[22][0:33]

práve povedal o sebe, Ježiš povedal aj o vás. Nie je v tom žiadny rozdiel. Jediný rozdiel, ktorý
by tam mohol byť, je sféra vplyvu. Pretože som bol verný v kázaní tohto posolstva aj napriek veľkej
opozícii, tak Boh rozšíril našu oblasť vplyvu na celý
svet. Ale začalo to v mojom dome. Potom to prešlo na moje mesto, na môj štát, potom na môj národ, a
potom sa to začalo rozširovať do iných krajín. Takisto to bude pôsobiť aj u vás. Biblia hovorí jasne:
človek, ktorý dokáže ovládať svojho ducha,
[22][0:34]

je väčší ako ten, kto dobyje mesto. Prvá vec, ktorú sa musíte naučiť - podriadiť sa disciplíne a
ovládať sa - ste vy sami. Porazenie seba, ovládanie seba samého bude najväčším dobrodružstvom. Keď
to dokážete, potom ste skutočným Ježišovým
učeníkom. Keď si dokážete udržať jazyk na uzde, udržať zamerané myšlienky, nedovoliť diablovi aby
vychádzal z vašich úst, nedovoliť aby pobiehal po vašej mysli, keď ho dokážete poraziť tam, dokážete
ho poraziť hocikde. Ale začnite tam, kde
ste. Buďte učeníkmi. A ako učeníci ustanovujte Kráľovstvo Božie vo vašom dome, vo vašom meste,
vo vašom štáte, vo vašej krajine a potom v celom svete. Budete rásť a Boh vám dá väčšiu oblasť
vplyvu. Je to zaberanie územia. A nechcete ho
[22][0:35]

najprv zabrať a potom zas stratiť. Zaberiete územie a budete si ho udržiavať. Potom zaberiete
ďalšie územie a budete si udržiavať aj to. A ak to budete robiť, tak potom skutočne poznanie Božej
slávy bude pokrývať celú zem. V mene Ježiš!
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[23][0:01]

BS hovorí, že zvíťazili nad tým zlým krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva. Každý z
vás má svedectvo a musíte ich zhromaždiť viac. V mene Ježiš. Takže boli sme v Sk1 a budeme sa
venovať tomu, čo sme ešte neprebrali. Skončili sme pri
verši 5. Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A Oni, tam zídení,
spýtali sa Ho: Pane, či v tom čase obnovíš kráľovstvo pre Izarael? Opdpovedal im: nie je vašou vecou
poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Ale vy prijmete/dostanete moc, dostanete zázračnú schopnosť po tom, čo DS zostúpi
na vás. A budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii, až do posledných
končín zeme. Všimnite si s akým záme[23][0:02]

rom bol DS poslaný - aby vám dal moc na to, aby ste mohli byť svedkami. DS vám nebol
daný len na to, aby ste hovorili v jazykoch. Mali by ste hovoriť v jazykoch, ale nemalo by to zastať
tam. Jazyky sú pre vaše osobné budovanie. Môžu byť na
posolstvo pre cirkev, ale musíte veriť tomu, že celá moc DS sa bude uvoľňovať cez vás. Verte v plnosť
Ducha. Hovorili sme o Duchu, ktorý prebýva vo vás. Pamätám si ako sme hovorili v úvodných
lekciách, čítal som vám verš, ktorý citoval sám JK,
[23][0:03]

z Lk4:18, kde hovoril, že Duch Pánov je nad Ním, LEBO Hospodin Ho pomazal. Spomínal
som to tam, ale ešte som to doširoka nevysvetlil. Treba pochopiť toto: Ak by som vám mal dať len 1
krátke posolstvo, keby som mal povedať niečo čo by
zahŕňalo všetko, čo som vám doteraz povedal, tak by to bolo toto: ak ste znovuzrodení, ak ste prijali
DS, tak nepotrebujete už ani štipku navyše pre to, aby ste konali Ježišove skutky. Boh vám už nemusí
dať vôbec nič, lebo už máte toho istého
[23][0:04]

Ducha priamo vo vás. Je tam vždy. Niekedy Ho nazývame "pomazanie", ale to len preto, lebo
sme neporozumeli dobre pomazaniu. Keď skončí seminár a vrátite sa do svojej práce, toto je hlavné čo
si treba pamätať. Monokrát sme v cirkvi používali
nesprávnu terminológiu. Hovorieva sa o pomazaní ktoré prichádza a odchádza. Ale v realite, keď
hovoríme o pomazaní, tak si pod tým predstavujeme Božiu moc a Božiu prítomnosť. A hovoríme, že
sa takto prejavuje Boh. Ale ak si v Manuále naštudujete čo je tam o pomazaní a zároveň si k tomu vezmete Biblie, aby ste to naozaj naštudovali, tak tam
nájdete základ pre to, že to čo robím, naozaj funguje. Pomazanie nie je samo o sebe Božou mocou,
počas celého SZ nájdete zmienky ako
[23][0:05]

boli pomazávané predmety, stánok bol pomazaný, chrám bol pomazaný, náčinie v chráme
bolo pomazané. Pomazať niečo znamenalo posvätiť to, oddeliť to tak, aby to mohol používať výhradne
Boh. Saul bol ustanovený za kráľa Izraela a Samuel
ho pomazal olejom. A Samuel povedal: pomazávam ťa teraz olejom preto, lebo Boh ťa už predtým
pomazal. Jeho pomazanie za kráľa nemalo nič spoločné s mocou. Súviselo s postavením, do ktorého sa
Saul dostal. Saul bol pomazaný na to, aby
zaujal postavenie kráľa. Neskôr bol aj Dávid pomazaný, aby sa dostal do postavenia kráľa. Dobre si
všimnite 2 rôzne tvrdenia. 1. sa týka pomazania, 2. je DS na niekom. Keď sa pozriete na život
Samsona - povieme si o tom len zbežne - ale chcem

[23][0:06]

aby ste to preskúmali. Je to vo vašom Manuáli - v sekcii Pravda o pomazaní. Ale teraz tu
krátko zhrniem pre vás to, čo je tam podrobne rozpísané. Ale nechcem aby ste tomu uverili len preto,
že to ja hovorím. Žiadam vás aby ste si vypočuli čo hovorím, pozreli sa na to v Manuáli a pri tom si vzali Biblie a overili si všetko, čo som povedal. Vy
musíte vedieť, že JE NAPÍSANÉ. Nie, že "brat Curry povedal".. Musí to byť vo vás. Vy to musíte v
sebe upevniť. Musí to byť vaše vlastné presvedčenie.
[23][0:07]

Sľubujete, že si to naštudujete? Ak to neurobíte, tak nemalo žiadny zmysel, že som vám o tom
hovoril. Sú tu 2 rôzne pojmy. 1.-pomazanie, a 2.-DS na niekom. Pamätajte čo povedal Ježiš v Lk4:18 Duch Pánov je nado mnou, LEBO ma pomazal.
Takže príčina, prečo Duch prišiel na Ježiša, bolo to, že bol pomazaný. Pomazať znamená dať niekoho
do nejakého postavenia. Bol Pomazaný=Kristus=Mesiáš. Jediný Pravý. Bol posvätený - oddelený
Bohu na pozíciu, postavenie ako Boží Syn.
[23][0:08]

A tak bol pomazaný do postavenia. A kvôli Jeho postaveniu prišiel na Neho Duch Pánov.
Ga3:24 zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení, ale keď
prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom, lebo vierou ste
všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, ktorí ste boli pokrstení v Krista, obliekli ste si
Krisa.. obliekli sme si Krista, náš život je skrytý v Kristovi. Toto je dobrá správa. To znamená, že keď
sa diabol díva na vás, vidí Krista. Nedokáže vás
[23][0:09]

ani nájsť a zasiahnuť chorobou. Preto zostávajte skrytí v Kristovi. A nevychádzajte z Krista.
Zostávajte skrytí. A diabol sa bude na vás pozerať a nebude schopný nájsť vás. A ak vás nemôže nájsť,
tak nemôže urobiť aby ste ochoreli. A vy budete
žiť v zdraví. Je to tak jednoduché. V.28,29 - nie je Žid ani Grék, otrok ani slobodný, muž ani žena,
lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi, a ak ste Kristovi, ak patríte Kristovi, ste semeno Abrahámovo,
dedičia podľa zasľúbenia.. spomeňte si čo
[23][0:10]

povedal Ježiš: očakávajte na zasľúbenie, ktorým je DS prebývajúci vo vás. Koľkí z vás patria
Kristovi? Potom ste semeno Abrahámovo a dedičia zasľúbenia Božieho Ducha.. Ga4:1 - toto však
hovorím, kým je dedič (koľkí ste dedičmi?..dobre..ste
si tým istí? - lebo ak nie ste si skalopevne istí týmto, tak diabol vás presvedčí, že to tak nie je.. a ja
nechcem, aby vás presviedčaním obral o vaše dedičstvo.. chcem aby ste vedeli, že ste dedičmi a že
máte dedičstvo, a teraz sa naň pozrieme..)
[23][0:11]

maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu aj keď je pánom všetkého.. Všimnite si čo sa tu hovorí o
dedičovi. Kým je ten dedič duchovne nedospelý, kým je dieťaťom, tak sa nelíši v ničom od sluhu.
Sluha robí vždy len to, čo mu je prikázané. A sluhovi,
podobne ako dieťaťu musí byť presne povedané čo robiť, kedy to robiť a ako to robiť. A pokým je
dedič dieťaťom, tak je presne ako takýto sluha. Ale všimnite si, aj keď je ten dedič dieťaťom, stále je
pánom všetkého. Tvrdili ste mi že aj keď ste
dedičia, aj keď ste duchovne nedospelí, stále ste v pozícii, že ste pánmi všetkého(!) ..nepočujem veľmi
hlasné "Amen!" .. chápem vás, je to také desivé, ale chcem vám pripomenúť: Ježiš je Pánom pánov.
Kto sú to tí páni nad ktorými je On Pánom?

[23][0:12]

Ste to vy! Vy ste dedičia. Ste pánmi nad všetkým. Pánmi všetkého. -Myslel som si, že to je
Ježiš.. -Prečo sa pokúšate rozdeliť to, čo Boh spojil? .. Aký je On, takí sme aj my v tomto svete. Ak je
On pánom všetkého a my sme v Ňom a sme jedno
s Ním, tak ak On je Pánom všetkého, tak aj vy ste pánmi nad všetkým. T.z. máte zodpovednosť
vykonávať Jeho panovanie nad všetkými okolnosťami, nad každou chorobou, nad nemocami, nad
démonmi, nad chudobou. Dostali sme otázky. Jedna
[23][0:13]

z nich bola: -Je to správne keď prikazujete peniazom aby prišli k vám a aby ste prosperovali?
-Môžete to robiť, ale ja to nerobím. Lebo tomu nemusím prikazovať. Ja to očakávam. Očakávam, že
Boh naplní všetky moje potreby. Lebo je napísané, že
môj Boh naplní všetky moje potreby podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. On už
povedal, že to bude robiť. Takže ja si od Neho nepýtam to, čo On už povedal, že bude robiť.
Očakávam že to bude robiť. Povedal že ma zaopatrí pre každú moju potrebu a toto som sa naučil. Ak chcem pomáhať ľuďom, tak potom musím prebrať
zodpovednosť za nich. Keď si beriem na zodpovednosť týchto ľudí tak potom ich potreby sa stávajú
mojimi potrebami a môj Boh napĺňa každú moju pot[23][0:14]

rebu. Takže Boh napĺňa ich potreby tak, že naplní moje potreby do tej miery, aby som mal
nadbytok. Nikdy sa nemodlím za peniaze. Stačí mi len nájsť čo Boh chce aby som robil a ja sa pohnem
tým smerom. A všade kam prídem, tak Božie zaopatrenie, Jeho zásoby, sú už tam. Slovo zásoby, zaopatrenie je odvodené zo slova zaopatriť,
zabezpečiť zásoby, zaobstarať vopred. Keď zhromažďujete zásoby, tak to nerobíte pre súčasnosť, ale
pre budúcnosť. Je to pre to, čo budete potrebovať v budúcnosti. Keď idete do auta, a viete, že niekam pôjdete, tak musíte naplniť nádrž. Ale nerobíte
to tak, že vezmete kanistre a počítate koľko litrov budete potrebovať aby ste sa dostali tam a tam. A
potom naplníte tie kanistre a dáte ich do
[23][0:15]

auta. Viete, že po ceste budú čerpacie stanice. Tak je to aj u Boha. Nemusíte mať hneď na
začiatku všetko čo budete potrebovať. Viete, že keď sa dostanete niekam, kde budete niečo potrebovať,
tak Božia čerpacia stanica tam určite niekde bude. Jeho zásoby tam niekde čakajú, kým sa k nim dostanete. Niektorí z vás trpia nedostatkom, ale je to
preto, lebo ste sa ešte nedostali tam, kde Boh chce, aby ste boli. Čakáte, že Boh vám to dá tam, kde ste
teraz. Ale musíte vykročiť. A počas
[23][0:16]

toho, ako budete na ceste, tak Boh vás natankuje zakaždým keď to budete potrebovať. Robte s
peniazmi to isté čo robíte s mocou. Chcete niečo cítiť aby ste vedeli, že Boh vás naplnil mocou, ešte
predtým než vykročíte. Ale nepotrebujete moc
na to, aby ste sedeli doma na gauči. Musíte ísť tam, kde je nejaká potreba a tam vás budú čakať Božie
zásoby, Jeho zaopatrenie. Nemôže sa stať, že pôjdeš v mene Božom a prídeš niekam, kde Božie zásoby
ešte nedorazili. Musíte vykročiť a
očakávať, že Boh vás zaopatrí. Takto žijem aj ja. Keď začnem cestovať cez celé USA, tak nejdem
najskôr do banky skontrolovať koľko peňazí tam mám. Božia vôľa nie je závislá na peniazoch, Jeho
vôľa nezávisí od toho, ako veľa peňazí mám ja.

[23][0:17]

Boh nepovedal "choď do celého sveta ak máš dosť peňazí" Nedal mi takúto výhovorku.
Povedal že mám ísť do celého sveta a počas toho ako idem, tak On napĺňa moje potreby. Mám všetko
čokoľvek potrebujem, vždy keď to potrebujem. Môžete
ma umiestniť kamkoľvek na svete a budem prosperovať. Napr. Abrahám mal synovca Lota, kt. nebol
taký múdry ani nevynikal zbožnosťou. Skončil v Sodome ako kupec pri bráne. Bol závislý na
Abrahámovi, aby ho prišiel vyslobodiť. A boli to
[23][0:18]

Abrahámove modlitby, ktoré zachránili Lota. Ale ešte pred týmto bývali A.+L. v 1 krajine. A
Boh ich požehnal oboch. Mali veľa dobytka, ich stáda sa začali rozmáhať, darilo sa im tak veľmi, že
zem nebola schopná uživiť všetky ich zvieratá. A tak
Abrahám povedal: tam je dobrá krajina a tam je zlá krajina, takže Lot, ty si vyber. Ak si vezmeš dobrú
krajinu, ja si vezmem tú zlú. Ak ty si vezmeš zlú, ja si vezmem dobrú. Ty si vyber. Toto neznelo príliš
múdro. Ale spomeňte si na to, na čo mys[23][0:19]

lel vtedy Abrahám. Lot, choď a zaber tú dobrú zem a ja si vezmem tú zlú. A to aj Lot urobil.
Pretože Lot očami videl peknú krajinu a povedal si: potrebujem peknú krajinu pre svoje stáda. Takže
Lot bol riadený okolnosťami. Ale Abrahám povedal
vlastne toto: Lot, mne je jedno kam pôjdeš. Choď a vezmi si tú dobrú krajinu, ja si vezmem tú zlú.
Pretože ty nepoznáš Boha. Potrebuješ si pomôcť tak, ako to len ide. Ale ja poznám Boha. Ak si
vezmem zlú zem, tak už dlho nebude zlou. Lebo
všade kam položím svoju nohu, tam ma Boh požehná. Vezmem si tú zlú krajinu a budem tam
prosperovať viac než ty v tej dobrej. Lebo dôverujem Bohu, že ma požehná bez ohľadu na okolnosti.
Abrahám dôveroval Bohu. Nespoliehal sa na tú dob[23][0:20]

rú pôdu, spoliehal sa na Boha a kvôli tomu ho Boh požehnal. Takže aj keď dostal horšiu časť,
Boh to požehnal a obrátil na dobré, a Abrahám bol tak požehnaný, že mal celú armádu vo svojej
vlastnej domácnosti: 318 dobre vyzbrojených a vycvičených vojakov. Vo vlastnej domácnosti! A títo muži porazili piatich rôznych kráľov - lebo Boh bol s
nimi. Keď je Boh s vami, tak môžu na vás prísť jednou cestou, ale Boh ich rozoženie siedmimi
cestami. Boh je s vami. Ste neporaziteľní. Ak sa niek[23][0:21]

to snaží zmanipulovať okolnosti tak, aby ti pripadlo niečo zlé, Boh ťa aj tak požehná, obráti to
a urobí ťa viac požehnaným a získaš viac ako ten čo manipuloval. Toto je Abrahámovské požehnanie.
Vy ste povedali, že ste dedičmi Abrahámovými, a
že Abrahámovo požehnanie prišlo na pohanov. A to sú mnohí z nás. Takže jeho požehnanie je teraz na
vás. Netrápte sa tým, čo vám chýba, v čom máte nedostatok. Stačí vám vedieť, že všetko čo
potrebujete, bude na mieste keď to budete potrebovať. Nemusíte sa snažiť to zhromažďovať. Potrebujete zhromažďovať poklad v Nebi. Keď
potrebujete niečo tu, tak Nebo to prinesie. Takže ste Abrahámovi dedičia? Ale pokým ste deťmi,
duchovne nedospelí, tak čakáte že vám niekto povie čo ro[23][0:22]

biť a kedy to robiť. Ale keď vyrastiete, nebudete chcieť aby vám hovorili čo robiť, lebo už
budeš dosť starý na to, aby ti to museli hovoriť. Keď máte dieťa, ktoré má 10 rokov a musíte mu
hovoriť "vynes smeti" x-krát, lebo si nepamätá, že dnes treba

vyniesť smeti, to dieťa takto nerozmýšľa. Musíš mu stále hovoriť čo robiť. Nie je zvyknuté
automaticky upratovať vo svojej izbe. Stále mu to musíte pripomínať. Ak chcete aby to urobilo, tak mu
to musíte pripomínať. Lebo sám to neurobí. Ale potom,
ako spoznáte, že už začína dospievať? Vojdete do jeho izby a je čistá, uprataná. Bez toho, že by mu to
niekto povedal. Ste nadšení. A hovoríte si: Sláva Bohu, moje dieťa rastie. -Ako to vieš? Len preto, že
si upratalo izbu? -Nie kvôli tomu, že si up[23][0:23]

ratalo izbu, ale kvôli tomu, že ste mu to nemuseli prikázať. A rovnaké je to aj s Bohom. Boli
sme vytrénovaní v tom, aby sme verili, že čím ste duchovnejší, dospelejší v Bohu, tým konkrétnejšie
vás Boh bude riadiť: urob toto, choď tam.. ale ja vám
hovorím, toto je znamením duchovnej detinskosti. Dieťaťu, ktoré je už vyrastené, nemusíte hovoriť
každú vec, čo má urobiť. Lebo pozná vôľu svojho otca, a usilovne sa zapájajú do záležitostí svojho
otca. Boh mi nemusí hovoriť všetko, čo mám robiť.
Ak vidím chorého človeka, nepotrebujem aby mi povedal že mám naňho položiť ruky. Viem aká je
Božia vôľa, a môžem si vybrať či ju budem vykonávať. Keď to urobím, tak to ukazuje, že milujem
Boha. A že milujem ľudí. Ak by mi Boh musel prika[23][0:24]

zovať, aby som to robil, tak potom som stále dieťa. A zároveň to ukazuje Bohu, že vlastne
nemilujem ľudí, lebo mi musí prikazovať aby som to robil. Ale keď vyrastiete, viete čo máte robiť.
Začnete prijímať autoritu aj zodpovednosť. A robíte to, čo
Bohu prináša potešenie. A On vám už čoraz menej musí hovoriť čo robiť, lebo vaša myseľ a srdce sa
čoraz viac podobá Bohu. A začnete rozmýšľať mysľou Kristovou. A robíte to, čo by robil Otec. Potom
chodíte robiac dobre, a uzdravujete všetk[23][0:25]

kých utláčaných diablom. Učenie, ktoré hovorí, že v každom čase vám musí byť vždy
povedané čo robiť, kladie zodpovednosť späť na Boha, namiesto toho, aby ste vy robili to, čo vám
povedal, aby ste robili. Jedného dňa budet stáť pred Bohom,
a On sa opýta: -Prečo si nerobil toto? -Nepovedal si mi to. -Povedal som ti, aby si miloval ľudí,
nemusím ti predsa hovoriť zakaždým "miluj tohto, miluj tamtoho" .. a tak musíte prosto začať milovať
ľudí. Takže čím viac rastiete, tým viac chodíte v
plnosti Ducha a tým viac jednáte s mysľou Kristovou. Čím menej je vám treba hovoriť, čo máte robiť,
a čím viac toho urobíte pretože sa to stalo vašou prirodzenosťou, tak je to preto, lebo Božia
prirodzenosť sa stala Vašou prirodzenosťou. Amen.
[23][0:26]

Pokračujeme. Opäť verš 1: teraz však hovorím, kým je dedič maloletý (..kto je dedič? -vy!..) v
ničom sa nelíši od sluhu ani keď je Pánom všetkého. BS hovorí, že boli sme urobení kráľmi a kňazmi
nášmu Bohu, Ježiš je Kráľ kráľov a Pán pánov. Vy
ste tými kráľmi, ktorým je On Kráľom. A vy ste tí páni, ktorým je On Pánom. Vy máte vládnuť nad
okolnosťami, a nedovoliť aby okolnosti vládli nad vami. "Viete, ja by som chcel niekam ísť, ale
nemám na to peniaze." - takáto veta nehovorí o vás,
[23][0:27]

ale hovoríte o Bohu. Práve popierate Písmo. Môj Boh naplní všetky moje potreby. On je
Jahve Jirech. On je Zaopatrovateľ. Keď hovoríte, že niečo nemáte, tak vlastne hovoríte, že Boh zlyhal
v tom, aby sa o vás postaral. Musíte si uvedomiť, že Boh

nikdy nezlyháva. Lebo BS hovorí, že ste v Kristovi spravodlivosťou Božou. BS hovorí, že nikde som
nevidel spravodlivého zabudnutého, ani jeho potomstvo ako žobre o chlieb. Boh sa stará. Vy ste Božie
semeno, tak nebudete žobrať o chlieb. On
vám dáva hojný život. Dal ti dosť pre teba, a ešte aj dosť k tomu, aby si sa postaral o druhých. Nie si
ten, ktorý žobre o chlieb. Zmeň svoje zmýšľanie. A staneš sa tým, ktorý zabezpečuje chlieb pre
hladných. Ľudia vo svete by nemali vzhliadať k
[23][0:28]

vládam, aby ich nasýtili. Ježiš povedal: kŕmte moje ovce, povedal: vy ich nakŕmte. Učeníci
povedali: Pane, veď my sami nemáme dosť, a Ježiš povedal: vy si myslíte že nemáte dosť. Ale to si
myslíte preto, lebo ste to ešte nepriniesli ku mne. Prineste to ku mne, a ja rozmnožím to, čo už máte. Aby ste to mohli jesť vy, aby celé zástupy mohli jesť,
a ešte vám zostane dosť k tomu, aby ste to predali a prospievali. Toto je postavenie cirkvi. Vláda by
mala chodiť do cirkvi a požičiavať si tam
[23][0:29]

peniaze. A my im potom povieme: toto sú Božie peniaze, používajte ich správne, nepoužívajte
ich nespravodlivo, používajte ich spravodlivo. Ste Božie semeno. Nemali by ste byť žobrákmi. Mali by
ste byť zaopatrovatelia. Mali by ste vziať zodpovednosť za ľudí. Ale musíte na to zmeniť svoju myseľ. A vidieť sa tak, ako vás vidí Boh. Nie ste
kobylky. Amen? Nie ste kobylky! Naopak, obri sú kobylkami v Božích očiach. Takto ich musíte
vidieť. Dávid si povedal: s týmto obrom to bude rovnaké.
Boh bol so mnou pri levovi, Boh mi pomohol s medveďom, a Boh mi pomôže aj s týmto Goliášom.
Tento obor nie je ničím v porovnaní s Bohom. A Boh je na mojej strane. Preto ten obor pre mňa
neznamená nič. Je to len niečo veľké, na čo sa mu[23][0:30]

sím postaviť a vyhlasovať Božiu slávu. Čítame ďalej: ..ale je pod poručníkmi a správcami až
do času, ktorý určil Otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu.
Boli sme v ich otroctve. Pokiaľ ste dieťaťom, bábätkom v Kristovi, tak budete podrobení živlom tohto sveta. Keď bude ekonomika na tom dobre, tak bude
aj s vami dobre. Ak pôjde ekonomika dole vodou, aj vy budete na dne. Ak je to váš prípad, tak to
znamená, že ste stále dieťa v Kristovi. Ja neži[23][0:31]

jem pod živlami tohto sveta. Tento svet mi nebude diktovať moju finančnú situáciu. Nežijem
podľa prirodzených okolností. Žijem podľa princípov Božieho Kráľovstva. Keď je to so svetom zlé, ja
prosperujem. Lebo žijem podľa princípov BK. Keď to so
svetom ide raz hore - raz dole, tak pre mňa to neznamená, že takto musím ísť aj ja. Ja si určujem svoje
okolnosti, podľa Božieho Slova o Božom Kráľovstve. Ak strom nekvitne, prikážem mu aby kvitol. A
poslúchne ma. Takto musíte rozmýšľať aj
vy. Prečo? ..verš 3: tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu.. v.4:
ale, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, pod zákonom, aby vykúpil
tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali sy[23][0:32]

novstvo, aby sme prijali adopciu za synov .. v.6: a keďže ste synovia (koľkých synov tu máme
dnes? a možno poviete "ale brat Curry, ja som žena, ako môžem byť synom?" - čítali sme, že nie je
viac ani muž ani žena, ale všetci sme jedno v Kris-

tovi, a preto ak si aj ženou, aj tak si synom a prijala si adopciu za syna, a tak znova - koľkých synov tu
máme?) ..a pretože vy ste synovia, Boh nám poslal do sŕdc ducha svojho Syna, volajúceho Abba, Otec!
Prečo Boh poslal svojho Ducha do vášho srdca? Je to preto, že ste svätí? Je to preto, že ste boli poslušní? Preto že ste boli dokonalí? Pretože
si to zaslúžite? Alebo preto že ste synovia? Boh poslal svojho Ducha pretože ste synovia. Čo povedal
Ježiš? Duch Pánov je nado mnou, pre[23][0:33]

tože ma pomazal. Prečo bol Ježiš pomazaný? On bol Kristom, čo znamená "ten pomazaný"
Nehovorí to o tom, na čo bol pomazaný aby robil. Prosto to konštatuje, že bol pomazaný. Ale Ježiš
povedal: Peter, čo ty hovoríš o mne, že som. Čo ti
môj Otec zjavil, že som. A Peter povedal, ty si Kristus, ten Pomazaný, Syn živého Boha. Ježiš bol
pomazaný, určený, posvätený, postavený do pozície. Do najvyššej pozície, najvyššieho postavenia, aké
môže kto mať. Bol Synom. A pretože vy
[23][0:34]

ste v Ňom, tak aký je On, takí ste aj vy v tomto svete - synovia živého Boha. To je viac ako
len nejaké postavenie, to je viac než len 5 služieb opísaných v Ef4. Keď hovoríme o týchto piatich
služobnostiach v cirkvi, tak človek, ktorý je v niektorej z
týchto služieb, tak v prvom rade musí byť synom, a až potom mu je dané určenie. Toto určenie je len o
väčšej zodpovednosti. Ale najväčšia pozícia, postavenie v BK je syn. A toto je to, kým ste. Ste
posadení spolu s Ním. On je posadený spolu
[23][0:35]

s Otcom vysoko nad všetky kniežatstvá. On je posadený nad všetkými kniežatstvami a
mocami. Vy ste posadení v Ňom. To znamená, že aj vy ste nad všetkými kniežatstvami a mocnosťami.
To znamená, že sú pod vašimi nohami. Pretože vaše
nohy sú Jeho nohami. Pozrite sa na toto: verš 6: keďže ste synovia, Boh nám poslal do sŕdc Ducha
svojho Syna, volajúceho Abba Otec - a kvôli tomuto už nie si sluha, ale syn. A ak si syn, tak si aj Boží
dedič cez krista. Pozrite na toto: bol si
Abrahámovým dedičom. Pretože si mal vieru v Krista. A kvôli tomu si prijal adopciu za syna. Stal si sa
synom a keďže si syn, Boh poslal ducha svojho Syna do tvojho srdca. Jeho Duch zostúpil na teba a čo
povedal Boh? - keď na vás zostúpi D.S.
[23][0:36]

príjmete zázračnú moc. Boh do teba vložil svojho Ducha a keďže teraz máš Jeho Ducha, tak
už nie si dieťa, ktoré je pod živlami tohto sveta, už nie si synom, ktorému treba hovoriť čo a kedy má
robiť, teraz si synom, viac už nie si sluhom, teraz
si kráľom, teraz si pánom, teraz máš autoritu, nie si už pod živlami tohto sveta. Už nie si pod
okolnosťami. Si posadený spolu s Ním nad okolnosťami. Netreba ti hovoriť čo máš robiť. Poznáš vôľu
svojho Otca a teraz ty chodíš dobre robiac a uzdravuješ všetkých, ktorí sú utláčaní diablom. Nedovoľ diablovi povedať ti nie. Ak ti povie nie, povedz
áno. Keď diabol povie "toto nemôžeš, toto nedokážeš", tak povedz -ale môžem, lebo všetko môžem,
cez Krista, ktorý ma posilňuje, zmocňuje cez
[23][0:37]

svojho Ducha. Pretože mám Jeho Ducha, tak mám zázračnú moc a môžem všetko. A kvôli
tomu všetky Božie zasľúbenia v Kristovi sú áno a amen. Takýmto človekom ste. V mene Ježiš.
Hovorím vám, vo vnútri ste tisíckrát väčší než zvonka. A ak

obnovíte svoju myseľ, tak potom z vás bude vychádzať Božia veľkosť. Prestanete rozprávať ako
obyčajný človek, a začnete hovoriť ako syn živého Boha. Ľudia hovorievajú "ó, kiež by som tak bol
uzdravený, óch keby som tak mal vieru, ale nemôžem byť uzdravený, už sa za mňa modlili tucet-krát, ale nič sa nezmenilo", ale vy poviete: to bolo
predtým, ale hovorím ti, že dnes sa to zmení, pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo
svete, táto choroba musí skloniť svoje kole[23][0:38]

ná, nezaujíma ma čo si s tým robil predtým, možno si nikdy predtým nestretol Toho, ktorého
nosím v sebe, nemá to so mnou nič spoločné, všetko je to o Tom, ktorý žije vo mne, lebo nežijem už ja
ale Kristus, ktorý žije vo mne, a na Jeho meno,
všetko čo má svoje meno, musí zohnúť svoje kolená. Takže vieš, že cez Ducha Božieho dokážeš čeliť
každému problému, dokážeš prekonať každú ťažkosť. Lebo Boh je v tebe, aby si chcel aj konal podľa
Jeho dobrej vôle. Boh vložil svoje túžby,
[23][0:39]

priania do teba. A pretože Jeho túžby sú v tebe, tak On ti dal nie len túžbu uzdravovať
chorých, ale teraz ti dáva aj schopnosť robiť to. Keďže vložil do teba svojho Ducha, je to Jeho Duch,
ktorý uzdravuje chorých. Je to Boh v tebe, ktorý ti dáva
chcenie a aj schopnosť, aby si dobre robil túto prácu. Takže klaď ruky a oni sa zotavia. Takýmto
človekom si. Niečo vám rýchlo vysvetlím. Predtým sme si čítali Jn14, kde Ježiš povedal: idem k
Otcovi a pošlem namiesto mňa svojho Ducha a takto
budete robiť také isté skutky, aj väčšie, a ten Duch, ktorého vám dám, sa nazýva Pomocník. Takže ste
pripravení? Aby som trošku rozšíril vaše porozumenie. Mám ešte asi 5 minút. Takže to musím urobiť
za menej ako 5 minút. BS v Jk1:20-22 ho[23][0:40]

vorí aby ste boli konateľmi Slova a nie len poslucháčmi. Kto je konateľ Slova? To ste vy. Vy
ste vykonávatelia. Takže ak vy máte vykonávať Slovo, tak potrebujete pomoc. A Boh vám dal svojho
Ducha - Pomocníka. Prečo sme niekedy nevideli výsledky? Lebo sme to poplietli. Mysleli sme si, že Boh je ten, čo koná, a my sme tí, čo pomáhajú.
Obrátili sme to hore nohami. My sme konatelia Slova, a Boh dal nám Pomocníka. Duch Svätý pomáha
nám a nie my pomáhame Duchu Svätému.
[23][0:41]

DS nepotrebuje tvoju pomoc. On je Boh. Ty potrebuješ Jeho pomoc. A preto, keď vykonávaš
Slovo, tak Boh ti dá Pomocníka. Dajte si na to pozor, aby ste to nepoplietli. Ty si vykonávateľ.
Pomocník pomáha. Ale ak ten, čo má robiť, nerobí, tak
pomocník nemôže pomáhať. Takže ak chceš aby ti Pomocník pomáhal, tak ty musíš začať konať BS.
Čo je prvé? Konanie alebo pomoháhanie? Vykonávanie je prvé. Keď nebudeš niečo robiť, tak
pomocník nemôže pomáhať. Tak nepomáhaj
Pomocníkovi, ale vykonávaj Slovo. Ty budeš klásť ruky na chorých. A keď ty kladieš ruky, tak
Pomocník ti bude pomáhať. Amen? Niečo vám ukážem. Spievame piesne o duchu Eliáša, ale namiesto
toho mávame niekedy ducha zbabelosti, strachu,
[23][0:42]

bývame vydesení a chýba nám smelosť. A predsa spievame o duchu Eliáša. Asi by sa vám
nepáčil Eliáš. Keby sa vám tu dnes zjavil, asi by sa vám nepáčil. Lebo by vôbec nezapadol do
náboženských predstáv. Raz išiel na návštevu do cirkvi ale

bola to falošná, nepravá cirkev. Bola to Baálova cirkev. Všetci sa zhromaždili, mali veľkú bohoslužbu,
a Eliáš ich vyzýval a povedal "uvidíme kto je Bohom, postavíme tu veľkú vatru a vy sa budete modliť
k svojmu bohu, aby zoslal svoj oheň, a ak to
urobí, tak budeme slúžiť jemu. Ale ak sa váš boh neukáže, tak potom sa budem modliť ja. A ak sa
ukáže môj Boh, vy budete slúžiť Jemu. Poďme slúžiť Bohu, ktorý je skutočný. Tak tam zhromaždili
drevo, robili všetko čo sa len dalo, Eliáš si sa[23][0:43]

dol nabok, prekrížil si nohy, založil si ruky, sedel tam a čakal. Lebo vedel, že sa nič nestane,
vedel, že on slúži živému Bohu. A tak Baálovi proroci začali vykonávať svoju bohoslužbu. Vyzeralo to
tam podobne ako v mnohých cirkvách dnes. Oni
kričali, robili mnoho hluku, vyskakovali hore-dole, hulákali, robili čo vedeli, aby sa pokúsili dostať
boha z neba dole. Dokonca sa začali rezať. Ešteže cirkev dneška nezašla tak ďaleko. A Eliáš sedel
naboku a začal si z nich robiť žarty. Zrejme ne[23][0:44]

tušil, že to nebolo príliš zdvorilé. Nevedel že takto by sa nemal správať, ale začal sa z nich
vysmievať. Hovoril: možno musíte vykrikovať hlasnejšie. Možno váš boh spí, možno treba viac kričať
aby ste ho zobudili. Možno išiel na cestu a je príliš ďaleko aby vás počul, možno je váš boh na záchode. Toto im hovoril! - možno sedí na záchode a tak teraz
nemôže prísť na vašu bohoslužbu. Predstavte si, že Eliáš by sa dnes objavil na našich bohoslužbách. A
začal by hovoriť toto. Nepáčilo by sa
[23][0:45]

nám to. To nie je zdvorilé. Ale Duch Boží nie je zdvorilý keď sa konfrontuje s nepravými,
falošnými bohmi a s nepravým uctievaním. Nemôžeme Ho uctievať ako Baálovi proroci. Musíme Ho
uctievať v Duchu a pravde. Všimnite si že sa snažili pomáhať svojmu bohu. A potom Eliáš povedal - už mám tých nezmyslov plné zuby. Už ste dostali svoju
šancu, teraz sa pozrime či sa ukáže skutočný Boh. A potom povedal - počkaj Bože na chvíľu, ešte
neprichádzaj - urobíme to pre Boha ťažšie, neurobíme Mu to ľahším, lebo ak je On skutočným Bohom, tak to dokáže urobiť aj keď to bude ťažšie.
Preto im povedal: zabudnite na suché drevo a polejte ho vodou. Nech je to drevo mokré. Poriadne ho
pooblievajte. Nalejte vodu aj do priekopy okolo.
[23][0:46]

Keď má Boh zapáliť ten oheň, urobme to pre Neho čo najťažšie. Keď chcete ducha Eliášovho,
treba konať tak, aby to bolo ťažké, nie uľahčovať niečo Bohu. Urobte to pre Boha tak ťažké, ako to len
dokážete. On to bude vedieť zvládnuť. Nemôžete urobiť nič, čo by bolo pre Neho príliš ťažké. Eliáš to vedel. To je Duch Boží. Nechystal sa to Bohu
uľahčiť. Potom povedal - teraz keď je všetko úplne nasiaknuté vodou, tak keď zapáliť suché drevo bolo
ťažké pre vášho boha, tak toto mokré drevo nebude ťažkou úlohou pre môjho Boha. Potom volal na Boha a On sa zjavil v ohni. Ten oheň spálil
mokré drevo, a dokonca aj vysušil vodu v priekope, dokonca pohltil aj celý kamenný oltár. Prečo?
Pretože Boh je viac než dostatočný. Viac než
[23][0:47]

dostatočný! Viac než dostatočný. My prosíme Boha "ó, Bože, ak uzdravenie tejto rakoviny je
príliš ťažké, tak prosím Ťa, aspoň odstráň túto bolesť" Keď hovoríš takto, tak jednáš ako Baálov prorok
- snažíš sa to urobiť pre Boha ľahkým. Musíš

ustúpiť dozadu a povedať - Bože, ak je to pre teba príliš ťažké, tak sa musím porozhliadnuť po inom
Bohu. Bože, je čas, aby si sa ukázal. Je čas aby si ty ukázal ľuďom, že v cirkvi je reálny Boh, ktorý žije
a má sa dobre, je to najsilnejší Boh a
všetci ostatní falošní bohovia sa musia skloniť, keď môj Boh vstúpi, tak boh rakoviny musí skloniť
svoju hlavu a skloniť svoje kolená, a nedokáže sa nášmu Bohu ani pozrieť do očí, ale musí sa skloniť
dole. Toto je Boh, ktorému slúžite. Neprichádza
[23][0:48]

tak, že by sa len potichu prešmykol. Boh vojde vo všetkej svojej sláve. A rakovina uteká.
Choroby utekajú, démoni utekajú, pretože On je Bohom neba a zeme. Bohom Abraháma, Izáka a
Jákoba. A je Bohom cirkvi. Je Bohom Curryho Blake-a a je
aj tvojim Bohom. Tak buď smelý, a nech svet vie, že tvoj Boh je Bohom, ktorý odpovedá. Veríte
tomu? V mene Ježiš. Postavte sa, povedzte so mnou: Môj Boh je viac ako dostatočný. Môj Boh to
dokáže. Môj Boh to už urobil. A môj Boh v tom čo
[23][0:49]

robí, bude pokračovať. Budem smelý, budem konateľom Slova, a môj Boh mi bude pomáhať.
V mene Ježiš! Zvolajte Mu na slávu.
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Dnes večer toho máme ešte veľa urobiť. A dobrá správa je, že všetko čo bolo treba urobiť, je
už urobené. Takže našou úlohou je už len vyhlasovať a nastoľovať toto víťazstvo. Než sa budem
modliť za všetkých prítomných, budem na vás skladať
ruky ale chcem vám niečo pripomenúť. Keď som toto začal vyučovať pred mnohými rokmi, tak
posledné stretnutie z celého seminára slúžilo na praktické uzdravovanie. Prvých pár rokov som to robil
všetko ja a iba ja som skladal ruky. Potom ma
Pán za to pokarhal. Povedal mi, že aj keď vyučujem pravdu, tak som vlastne tú pravdu zapieral tým, že
som si myslel, že to musím byť ja, kto sa bude za tých ľudí modliť. Veď celé dni som všetkým tým
ľuďom hovoril, že oni to môžu robiť tiež.
[24][0:02]

A potom som to poprel tým, že som bol jediný, ktorý skladal ruky na ľudí. A tak mi Pán
povedal, že musím začať do toho zapájať ľudí. A nechať ich, aby oni kládli ruky na chorých. A tak
som to začal robiť takto. A vtedy začali mnohí ľudia vidieť
ako Boh konal cez ich ruky. Je tu zhromaždených mnoho ľudí a chcel by som klásť ruky na každého z
vás, ale naraz. Chceme si tiež uctiť všetkých ostatných pastorov, ktorí sú tu dnes s nami, a ako váš
pastor práve povedal, sme povolaní pomá[24][0:03]

hať ľuďom. Nemôžete nútiť ľudí k tomu, aby prijali pravdu. Musíte ju žiť a ukazovať na sebe
Kristov charakter. Ježiš zdieľal s ľuďmi pravdu, ale nenútil ľudí, aby ju prijali. Ak žijete pravdu a
preukazujete ju navonok, tak potom sa budú ľudia sami
chcieť pripojiť. Takže nesnažte sa tú pravdu pretlačiť do ľudí. Len žite život. Čím viac budete žiť
život, tým jasnejšie váš život bude svietiť. Ale to svetlo má priťahovať ľudí. Nie oslepovať ich, ani ich
odháňať preč. Takže predovšetkým musíme byť

veľmi pokojní ľudia. Sme násilnícki a agresívni proti nepriateľovi. Ale vašim nepriateľom nie je telo a
krv, ale duch. Sú to choroby a nemoci. Takže nie sme násilní voči ľuďom. Sme jemní, pokojní voči
ľuďom. Ale veľmi prudkí voči nepriateľovi. Môžem
[24][0:04]

si s vami potriasať ruky a usmievať sa, a zároveň Duch Boží vo mne môže byť veľmi
agresívny voči chorobe, ktorá je vo vašom tele. A vy si ani neuvedomíte, čo sa deje. Okrem toho že sa
uzdravujete. Takto žijem svoj život. Takto som uvidel že to
funguje. A bude to rovnako fungovať aj vo vás. Zodpoviem teraz na zopár otázok. Ale chceme tu tiež
upriamiť pozornosť na pastorov a na celý pastorský tím cirkvi Emanuel. A chcel by som aby môj tím,
ktorý je tu so mnou, a každý z týchto pastorov,
ktorý chce stáť za mnou, aby žehnali ľudí, ktorí budú prichádzať po uzdravenie, a keďže je tu tak veľa
ľudí, musíme to robiť systematicky. Musíme zabrániť tomu, aby ľudia pobehovali hore-dole, alebo aby
sa tlačili. Preto vás prosíme, aby ste do[24][0:05]

držiavali pokyny usporiadateľov, a keďže je tu tak veľa ľudí, tak sme sa rozhodli, že najlepší
spôsob ako prejsť cez všetkých ľudí a za každého sa pomodliť, a zároveň aj dodržiavať biblický
princíp, že prví budú poslednými a poslední prvými, tak
začneme úplne zozadu. Budeme tu mať vpredu len 1 rad. Ľudia prídu zozadu a postavia sa tu do radu
vpredu. Potom sa vrátite na svoje miesta a začnite skúšať čo sa stalo. Začnite robiť to, čo ste predtým
robiť nemohli, čo znamená, že ste uzdra[24][0:06]

vení. Čo sa týka ďalších pastorov z cirkvi Emanuel, bol by som veľmi rád, keby stáli pri mne
a keby kládli ruky na ľudí a žehnali im. Vedel som, že tento deň nastane, a tak som sa naň pripravil. Už
sme sa za to modlili. A modlili sme sa v duchu.
Preto len položíme na vás ruky a prikážeme aby ste boli uzdravení. A prikážeme chorobám a
nemociam, aby z vás odišli. A to, čo chceme ukázať, je ukázať Božiu slávu. A tak, ako tu budete
chodiť, tak vás prosíme, aby ste išli veľmi rýchlo. Keď
sa vás dotknem tak uvoľním Božiu moc. A Božia moc vojde do vášho tela. Tak sa uskutoční
uzdravenie, a začne prebiehať. A keď potom pôjdete späť na svoje miesto, tak by som chcel, aby ste
začali robiť to, čo ste dovtedy nemohli robiť. Súhla[24][0:07]

sia všetci že budú spolupracovať? Máme tu teraz zopár otázok, na ktoré chceme odpovedať.
Čo sa týka služby chorým, už som vám predtým povedal čo presne robím. Ale dôležité je pamätať si
toto: vy máte v sebe Ducha Božieho. A Duch Boží
vie, čo ľudia potrebujú. Vy nepotrebujete vedieť všetko. Potrebujete sa spoľahnúť na Ducha Božieho.
To, čo hovoríte, nie je to najdôležitejšie. Hlavné je, aby ste nasledovali všeobecný plán, ako to má byť.
Takže keď položíte ruky, prosto vyhláste
čo chcete aby sa stalo. Nezáleží či poviete "buď uzdravený", "choroba odíď", "život!", "buď uzdravený
od hlavy po päty". Nezáleží presne na tom, čo poviete. Nie je to predpis. Ak má nejaký človek démona
a ja poviem "buď uzdravený", tak aj tak
[24][0:08]

ten démon musí odísť. Či to už tomu démonovi poviem alebo nie. Keď človeku poviem "buď
uzdravený" tak aby sa to splnilo, tak ten démon musí odísť. A tak mu nemusím špeciálne povedať aby
odišiel. Stačí mi povedať "buď uzdravený" a on odíde.

Ježiš povedal: čo na tom záleží, alebo aký je rozdiel v tom, keď poviem "buď uzdravený" alebo "sú ti
odpustené hriechy". Ježiš povedal "tvoje hriechy sú ti odpustené" a ten človek bol uzdravený. To, na
čom záleží, je zámer, úmysel, a ten musí byť
[24][0:09]

v zhode s Božím Slovom. Je to prosté. Prestaňte myslieť na seba keď slúžite chorým. Milujte
ich láskou Božou. Nech Božia láska vyženie všetky choroby. Amen! Otázky a odpovede: -Ja sám mám
zdravotné problémy, ale keď kladiem ruky na
chorých, tak sú uzdravovaní. Ako je to možné? Ako to vysvetliť? -Mnohí ľudia sú v takejto situácii.
Mnohokrát sa modlíte za seba a zdá sa že sa nič nemení. A pritom sa modlíte za ľudí a tí sú uzdravení.
Odpoveď je prostá. Máte vieru pre to, že budú uzdravení. Viete, že za nich zomrel Ježiš, a že Jeho ranami sú uzdravení. Zvyčajne čím lepšie
poznáte nejakého človeka, tým ťažšie je uzdraviť ho. Lebo ak ho poznáte dosť dobre, tak viete, že si
ten človek nezaslúži aby bol uzdravený. A pred[24][0:10]

stavte si keď sa modlíte za seba. Seba poznáte lepšie než kohokoľvek iného. A viete vytiahnuť
tisíc dôvodov prečo by ste nemali byť uzdravení. A preto musíte pristupovať k svojmu uzdraveniu
rovnako ako pristupujete k uzdraveniu niekoho iného.
Uzdravenie sa nedej na základe jeho dobroty, deje sa na základe Ježišových rán. Nejde o to, že ten
človek si to zaslúži, ide o to, že Ježiš si zaslúži to, za čo bol bičovaný... amen.. takže prestaňte myslieť
na seba .. ak kladiete ruky na seba, alebo ste sa rozhodli veriť za seba a pristupujte k tomu na rovnakom základe ako to robíte pri iných
ľuďoch. Vždy keď slúžite niekomu kto je vám blízky, koho máte radi, musíte si pamätať toto: často sa
zdá, že je ťažšie uzdraviť človeka, ktorého má[24][0:11]

te radi, než toho, koho nepoznáte. Ale je to len preto, lebo máte radi toho, kto je vám blízky,
ale máte ho radi ľudskou, duševnou láskou. Tento druh lásky sa do toho začne miešať. Chcete aby boli
uzdravení preto, lebo ich máte radi. Ale keby ste
sa za nich modlili ako za cudzích ľudí, tak cudzích ľudí zvyčajne nemilujete svojou dušou. Vaša láska
k nim je založená na fakte, že Ježiš za nich zomrel. Preto sa nemôžete pri modlitbe do toho citovo
zapojiť. Rovnako ako nechcete aby to robil
[24][0:12]

ani lekár - nechcete aby sa na vás citovo naviazal predtým než vás bude operaovať, lebo by
možno pri operácii plakal a keď plačete tak sa vám trasú ruky. Nechcel by som lekára ktorý je do mňa
zaľúbený, chcel by som lekára, ktorý dobre vie, čo
má robiť, a ktorý je schopný dobre robiť svoju prácu bez emócií. Takto musíte aj vy jednať s ľuďmi.
Milujte ich dosť na to, za čo zomrel Ježiš. Takže sa musíte naučiť, ako sa citovo od toho oddeliť.
Druhá poznámka. Možno ste chorý. Mnohí si
myslia: ako môžem klásť ruky na chorých a modliť sa za nich, keď som sám chorý? Odpoveďou je
sejba a žatva. Ak potrebujete peniaze, čo urobíte? Môžete zasiať a dostanete peniaze. To isté je s
uzdravením. Garantovaný spôsob ako byť uz[24][0:13]

dravený je rozsievať uzdravenie. Pomodlíte sa za iných, modlíte sa jeden za druhého, aby ste
vy mohli byť uzdravení. Takže nemáte žiadnu výhovorku na to, aby ste sa nemodlili za iných len preto,
že ste chorí. Ak ste chorí, tak by ste sa mali mod-

liť za druhých ľudí viac než ktokoľvek iný. Aby ste mohli siať a žať. Amen. -Prečo sa neveriaci
uzdravia ľahšie než veriaci? -Toto som čiastočne vysvetlil predchvíľou. Samotný fakt, že toto sa deje,
dokazuje to, čo som vám hovoril celý týždeň. Uzdravenie je znamenie. Nie je to odmena. Je to vojnový akt. Od Božieho Kráľovstva proti kráľovstvu
temnoty. Boh nepreferuje v uzdravovaní nikoho. Lebo Ježiš bol bičovaný za každého človeka.
Zvyčajne sú to náboženskí ľudia, ktorí sa snažia využí[24][0:14]

vať svoje dobré skutky k tomu, aby presvedčili Boha, že by ich mal uzdraviť: "Bože, bol som
verný, každú nedeľu chodím do cirkvi, platím verne desiatky.." a vymenujú každý dôvod prečo by ich
Boh mal uzdraviť. Okrem jediného dôvodu, pre ktorý
Biblia hovorí, že sú uzdravení - Jeho ranami. Nie vašimi skutkami. Hriešnici prídu k Bohu, nesnažia sa
spoľahnúť na žiadne dobré skutky, nesnažia sa presvedčiť Boha, že si to zaslúžia, aby boli uzdravení.
Prosto sa úplne spoľahnú na Božie milosrdenstvo. A Božie milosrdenstvo platí navždy. A preto sú uzdravení rýchlejšie než dobrí kresťania. Je
to prosté. Amen. -Keď človek žije v hriechu po tom čo bol uzdravený, môžu sa choroby a démoni
vrátiť späť? -Toto je podobné otázke "môžem
[24][0:15]

stratiť svoje uzdravenie? ako?" -áno, ak vyženiete démona, tak 7 ďalších sa môže vrátiť. A
veľakrát ľudia toto používajú ako výhovorku. A už si v hlave vybavujú celý ten proces "čo keď
položím ruku na človeka a vyženiem toho démona, a potom
ten človek nebude robiť pokánie a vráti sa doňho 7 ďalších démonov a nakoniec bude v horšom stave
než bol na začiatku, tak sa radšej nebudem zaňho modliť, aby nedopadol horšie.." Toto sa vás diabol
pokúša odhovoriť, aby ste nekládli ruky na
tých ľudí, alebo nevyháňali démonov. Neviete čo ten človek urobí až kým ho neoslobodíte. Dajte im
možnosť aby sa rozhodli. Ak vaša choroba je spôsobená sejbou a žatvou, robíte niečo, čo ničí vaše
telo. Potom vás Boh uzdraví ale ak neprestane[24][0:16]

te robiť tie isté veci, tak výsledok bude to, čo bolo na začiatku. Byť uzdravený Bohom, to vám
automaticky nezaručuje nijakú Božskú imunitu. Takže áno, ak hrešíte a choroba sa vrátila kvôli tomu
hriechu, tak by ste mali prestať hrešiť. Napr. ak žijete nemorálnym životom, tak veľmi pravdepodobne chytíte nejakú pohlavnú nemoc. A tak, keď vás
Boh uzdraví a odpustí vám, a On to urobí, ale vy pokračujete v takomto živote, tak samozrejme môžete
chytiť ďalšiu. Len to, že vás Boh uzdravil, ešte neznamená, že nemôžete opäť chytiť takú nemoc. Preto by ste mali ísť a už viac nehrešiť, aby na vás
neprišlo niečo ešte horšie. Takže áno, môže sa to vrátiť, ale kľúčové je to, aby ste boli Kristovým
učeníkom, aby ste nasledovali Boha a mi[24][0:17]

lovali Ho celý srdcom, dušou, mysľou a silou. Milujte blížneho ako samého seba a žite blízko
Boha. Žiť správne nie je ťažké, je ľahšie žiť správne. A je to aj lacnejšie. Hriech stojí peniaze. Nie je
zdarma. Keď ste v hriechu, tak buď zaplatíte na začiatku, alebo na konci, ale zaplatíte. Takže žite slobodne. Dávajte peniaze Bohu, nie diablovi. Ešte
jedna vec. Verím v platenie desiatkov. Nerobím to, ako by som bol pod zákonom. Ježiš žiadnu
požiadavku zákona nezoslabil, naopak urobil ju ešte

[24][0:18]

tvrdšou. Zákon hovorí "ak spáchaš cudzoložstvo, tak by si mal byť ukameňovaný", Ježiš
povedal, že ak sa len pozrieš na ženu žiadostivo, už si spáchal cudzoložstvo. Ježiš nezoslabil zákon,
urobil ho ešte prísnejším. Ale tiež povedal, že človek
takto nevie žiť, ale s Duchom Božím dokážete dodržiavať zákon. Takže neurobil to ľahším. Niektorí
ľudia hovoria: musím platiť desiatky? -Ak patríte Bohu, tak potom nie len 10% patrí Bohu, ale patrí
Mu 100%. Ja dávam 10% na to, aby som pod[24][0:19]

poril Božiu prácu. Teraz je to už 40 alebo 50%. Nie preto, že musím, ale preto, že chcem.
Lebo vidím, kde tie peniaze môžu pomôcť. Všetko čo mám je Jeho. Ak Boh vlastní mňa, tak vlastní aj
všetko čo mi patrí. A pritom všetko o čo žiada je 10%.
To neznamená, že zvyšných 90% môžete používať ako chcete. Nie je možné dať 10% na diesiatky a
zvyšných 90% hriešne minúť a potom si nárokovať požehnania z desiatkov. Všetko je Božie. A vtedy
keď to pochopíte, keď rozumiete, že všetko
čo máte, náleží Bohu, vtedy pochopíte Božiu myseľ a porozumiete že všetko čo On má, dáva vám. Boh
vám nedal 10%, ALE dal vám JEŽIŠA! A všetko ostatné s Ním. A preto my Jemu dávame z
vďačnosti. Amen. -Súdi Boh teraz ľudí na zemi?
[24][0:20]

Môžu byť choroby a nemoci Božím súdom? -Mal som u nás kompletné vyučovanie na tému
Božích súdov. Vždy keď Ježiš hovoril o Božích súdoch, vždy povedal "v ten deň", nikdy nespomenul
"v tento deň" Povedal na to aj príklad. Keď v Siloe padla veža na ľudí, boli potrestaní za to, že boli väčšími hriešnikmi? Odpoveď bola: nie, nebol to súd.
Povedal, že Otec dáva svojmu slnku svietiť na spravodlivých aj na nespravodlivých. Keď toto robí,
Boh takto ukazuje svoju dobrotu a ťahá tak ľudí k
[24][0:21]

sebe. Takže choroby a nemoci nie sú Božie súdy. Nikde v NZ nenájdete nič také. Boží súd bol
vykonaný na Ježišovi. A keď prichádzame k Nemu a sme v Ňom, tak už nie sme pod súdom, ale v ten
deň, Boh hovorí že príde s odmenou vo svojich
rukách, za každý skutok, ktorý sme urobili vo svojom tele, či už zlý alebo dobrý. Ale "ten deň" eštie
nie je "tento deň". To je dôvod prečo teraz varujeme ľudí. Že meno Pánovo je pevnou vežou a
spravodlivý beží do nej a je v bezpečí. Chceme aby
[24][0:22]

ľudia vošli do Božej archy, ktorou je Ježiš. Pretože keď príde deň súdu, tak budete chcieť byť
v Ježišovi. Takže choroba nie je Boží súd. Najlepšie ako celú túto vec môžeme vysvetliť, je princíp
sejby a žatvy. Ale Boh nie je zodpovedný za vašu
žatvu. On nám povedal, aby sme neboli podvedení, ale aby sme vedeli, že zožneme všetko čo
zasejeme. Takže je to sejba a žatva, to je ten hlavný problém. Ale ohľadom kresťanov, toto by sa ich
nemalo týkať. My by sme mali zasievať a netrápiť
sa tým, čo zožneme, pretože by sme mali zasievať dobro a nie zasievať zlo a potom sa z neho vymaniť
so zdravou kožou. Je to prosté. -Pri jazere Bethesda boli mnohí chromí, chorí, slepí. Prečo Ježiš
uzdravil len jedného človeka, ktorý bol 38
[24][0:23]

rokov na lôžku? Inde je napísané že uzdravoval všetkých. -Mám rád túto otázku, lebo nám
zjavuje aké je bežné cirkevné zmýšľanie. Už sme tu mali vyučovanie z tejto časti Písma. Je to Jn5, a
všimnite si tam, nehovorí sa tam, že Ježiš uzdravil len

jedného. Takto sme boli v cirkvi vyučovaní, aby sme tomu verili, ale nevieme koľkých uzdravil.
Vieme že Ježiš tam neišiel medzi všetkých a neuzdravil všetkých, ale pamätajte čo Ján napísal, o
príbehoch ktoré opísal v Evanjeliu: o týchto príbehoch
[24][0:24]

som vám napísal preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus. Nesnažil sa nám opísať každý detail.
Snažil sa nám ukázať, že Ježiš je Kristus. Čas pri jazere Bethesda, keď sa tam zvírila voda, bol čas
slávnosti Pesach. Tento sviatok má súvis so zmierením a vykúpením. A dokazuje, že uzdravenie je toho súčasťou. Toto ma vždy udivuje. Zabúdame na
to, čo sa tam hovorí, a snažíme sa vybudovať doktrínu na tom, čo tam nie je napísané. Ale napísané je
tam to, že keď Ježiš vedel, že ten človek
bol v takomto stave 38 rokov, tak išiel k nemu. My si to čítame a hovoríme: prečo Ježiš neuzdravil
všetkých?! Ale Biblia hovorí, že Ježiš išiel k človeku, ktorému nikto nikdy nepomohol. Ostatní mali
niekoho, kto im mohol pomôcť, ale tento človek
[24][0:25]

nemal nikoho, kto by mu pomohol do vody. Takže Ježiš išiel k tomu jednému, ktorý
potreboval pomoc. On je dobrý pastier. Zanechá 99 oviec a ide k tej jednej. Ukazuje to, že bez ohľadu
na to aká je vaša situácia, Ježiš príde k tebe, aj keď nikto
iný nepríde. Keď iní prejdú pomimo, On zíde zo svojej cesty, aby prišiel za tebou. Toto by sme si mali
uvedomiť. Musíme sa stotožniť s Ježišom v službe. Ak nie si zdravý, tak je to v poriadku ak sa
stotožňuješ s tým človekom. Aj keby všetci okolo
[24][0:26]

boli uzdravení, tak ty môžeš spočívať v istote, že ak si aj vyskúšal všetko a žiadny lekár ti
nemôže pomôcť, nikto ti nemôže pomôcť, môžeš spočívať v istote, že Ježiš ti pomôže. Mojou úlohou
je primäť kresťanov k tomu, aby žili životom Ježiša a
aby boli tým človekom, ktorý pôjde za tými, ktorým nikto iný už nemôže pomôcť. A keď to budeme
robiť, tak nebudeme mať ľudí, ktorí sedia a čakajú, kto im pomôže. Ale Duch Boží povstane v cirkvi a
cirkev bude vyzerať ako Ježiš a začne sa
dotýkať životov ľudí všade kam pôjdeme. Väčšina Ježišových uzdravení sa nestala v cirkvi, ale vtedy,
keď Ježiš kráčal svojou cestou. A takto by to malo byť aj u nás. Tak ako nám tu brat dnes svedčil. To,
o čom hovoril, sa neudialo v cirkvi, stalo sa
[24][0:27]

to vtedy, keď vyšiel von a dotkol sa životov. Takíto musíme byť. Nesmieme sa stále točiť
okolo vlastných životov. Takže nakoniec ani nevidíme potreby ľudí okolo nás. Potrebujeme vidieť
potreby ľudí. Stane sa toto. Prešli ste týmto kurzom. Už viete
že máte všetko čo treba, aby ste pomohli ľuďom. Začnete okolo seba vidieť viac chorých ľudí než by
ste si vedeli predstaviť. Zistíte, že sú zrazu všade. Na autobusových zastávkach, v staniciach metra, v
nákupných centrách, v supermarketoch, na
čerpacích staniciach. A vy sa zastavíte a poviete: nikdy som nevedel, že je tak veľa chorých ľudí. Ako
to, že ich vidím práve teraz. Sú 2 dôvody: v minulosti ste si mysleli, že s týmto nemôžete vôbec nič
urobiť. A ak si o niečom myslíte, že to ne[24][0:28]

môžete zmeniť, tak sa vycvičíte v tom, aby ste to ignorovali. A preto tých ľudí ani nevnímate.
Ale teraz keď viete že aj vy im môžete pomôcť, tak Boh teraz môže k vám hovoriť a povedať: pozri
tam! Pomyslíš si, že sa pozrieš, ale bude to Boh, kto

riadi tvoje oči. Uvidíš ľudí všade. Ako byť vedený? Biblia hovorí v Žalmoch: budem ťa viesť mojimi
očami. T.z. že uvidíte ľudí z Božieho hľadiska. Znamená to, že On sa pozrie na ľudí a bude ťahať vašu
pozornosť smerom k tým ľuďom. Toto je Božie
[24][0:29]

vedenie. Keď sa vám to bude diať, choďte k tomu človeku a povedzte tomu človeku: neviem
či ste sa za to modlili alebo nie, ale Boh ma sem poslal, aby som vás oslobodil. Ak ten človek povie "ja
v to neverím", tak mu povedzte, že dostane dvojitú
porciu. Lebo vy tomu veríte a po tomto dni bude veriť aj ten človek. A potom mu slúžte. Je to také
prosté. Len buďte smelí. Začnite hovoriť. Netrápte sa tým, či vás odmietnu. Ak vás odmietnu, tak
neodmietajú vás, ale Krista. Takže vy sa tým ne[24][0:30]

trápte. Je to prosté. Nebuďte prekvapení keď začnete vidieť tak veľa chorých ľudí. Poďme k
uzdravovaniu. Poprosím keby prišiel pastor aj s tímom a možno keby sa tu postavili, len pastori z
cirkvi Emanuel. Už som hovoril ako si vážim pastora a
jeho manželku, ale myslím, že by sme si mali uctiť všetkých slúžiacich v žltých tričkách a v zelených i
fialových, za všetku ich námahu. Vďaka kuchárom a celému stravovaciemu tímu. Zatiaľ čo vy ste tu
boli kŕmení duchovne, tak oni pripravovali
potravu pre vaše telá. Pracovali a zároveň počúvali čo išlo z reproduktorov. A chceme sa aj poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave tejto konferencie a slúžili na nej. Takže začneme tým,
že požehnáme celý pastorský tím cirkvi
[24][0:31]

Emanuel. Pomodlíme sa za nich a oni potom budú slúžiť vám. Takže ak chcete, môžete
vystrieť svoje ruky k nim. Otec, Tvoje slovo je pravdivé a Ty si povedal, že už sme boli požehnaní
všetkým duchovným požehnaním v nebeských oblastiach.
Ďakujem Ti Otec za to, že to je pravda. A teraz hovoríme, nech tieto požehnania spočinú na našich
bratoch a sestrách. Nech tieto požehnania prídu na ich životy. Otec, ďakujeme Ti, že požehnáš všetko,
na čo položia svoje ruky, vrátane ľudí. Že
chorí budú uzdravení, mŕtvi budú kriesení, démoni budú cez ich ruky vyháňaní. Ďakujeme Ti Otec, a
žehnáme ich teraz, a ďakujeme Ti, že svetlo cirkvi Emanuel bude stále jasnejšie a jasnejšie po celej
Ukrajine a odtiaľ pôjde do celého sveta, aby
[24][0:32]

v mene Ježiš bol Ježišov Duch na tomto mieste. A aby bol zjavovaný cez nich. A tak teraz v
mene Ježiš, my vás poverujeme ako Božích služobníkov a služobníkov ľudí, aby ste vyplnili svoju
úlohu a aby ste zdvíhali bremená ľudí a išli do celého
sveta kázať Evanjelium smelo, bez strachu, v pravde, a keď budete slúžiť, aby ste odovzdávali to, čo
ste sa naučili, verným mužom a ženám, ktorí to potom budú odovzdávať ďalším. Hovoríme v mene
Ježiš: nech títo ľudia prospievajú a sú zdraví
[24][0:33]

tak, ako prospieva ich duša, v mene Ježiš. Nech sa tak stane! Amen! Viem, že niektorí z vás
sa musia vrátiť a pomáhať to tu riadiť, ale tí z vás, ktorí tu chcú zostať, tak vás poprosím aby ste ostali
tam kde ste, a otočili sa smerom k ľuďom, keď
budú prechádzať popri vás, a aby ste mi pomáhali, aby ste a zhodli so mnou a kládli na ľudí ruky. Tak
sa prosím otočte k ľuďom. A teraz, koľko je tu ešte pastorov a vedúcich v cirkvi? Prosím, zdvihnite
ruky. Prosím postavte sa a stojte tam kde

ste. Otec, ďakujem Ti ...
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Chcem sa ospravedlniť že nie som slávnostne oblečený, ale už sa mi minuli šaty, prišiel čas
ísť domov.. ale chcem sa vám poďakovať, že ste tu strávili so mnou týždeň, že ste počúvali a prijímali
čo hovorí BS, chcem poďakovať pastorovi, jeho rodine a celému tímu. Preukázali ste mi veľa pozornosti a pohostinnosti. Tento týždeň bol pre mňa
úžasnou skúsenosťou. A keďže dnes je posledný deň, tak by som to chcel zhrnúť dokopy a v rýchlosti
vám pripomenúť čo je podstatou tohto posolstva. Takže v Manuáli, ak ho tu máte, na str.15, a ak ste si ho zabudli doma, tak to vôbec nevadí,
nejdeme z neho študovať, idem vám len pripomenúť čo ste už počuli. Takže chcem vám pripomenúť
čo BS hovorí o Božskom uzdravení. Už sme to
[25][0:02]

podrobne prebrali, a bod č.1 je: Božské uzdravenie je právom a zodpovednosťou každého
veriaceho. Je to vašim právom, ktoré vám daroval Boh. A je vašou zodpovednosťou, aby ste to dávali
ďalej. Zdarma ste to dostali, zdarma to dávajte. Povedal
som vám všetko, čo viem. Nenechal som si pre seba žiadne tajomstvá. Povedal som vám všetko, čo
som sa naučil a čo pomohlo ľuďom po celom svete. Som tu preto, aby som vás vyškolil a vystrojil.
Nesnažím sa tu byť nejakým veľkým borcom.
[25][0:03]

Nesnažím sa byť zbožňovaný alebo vyvyšovaný. Len sa pokúšam slúžiť vám a Ježišovi.
Takže keď odídem, budete mať základ na Biblii, aby ste vyhrávali svoje boje. Bod č.2: prekážka pre
uzdravenie ktoréhokoľvek kresťana nie je od Boha. Určite
si všimnete, že každé z týchto vyhlásení je veľmi jednoduché. Ale ak si nájdete čas na to, aby ste si ich
rozobrali a skúmali, tak idú veľmi do hĺbky. Za každým z nich stojí vyučovanie, ktoré sme mali počas
tohto týždňa. Bod č.3: Boh nie je našim
[25][0:04]

problémom, ale naopak, On je našou pomocou. Väčšina ľudí si myslí, že Boh je problémom,
že Boh prináša choroby na ľudí. Alebo, že Boh sa pokúša cez tie choroby niečo ich naučiť. Len preto,
že ste spadli a zranili sa, ten pád bol dobrý na to,
aby vás niečomu naučil. Je nádej, že sa z toho niečo naučíte, ale nebolo to poslané na to, aby vás to
niečo naučilo. Takže samozrejme, niečo sa z choroby môžete naučiť, ale neznamená to, že Boh ju
poslal na vás aby vás niečo naučil. Čo by ste
sa mali naučiť z choroby je, že nie je dobrá. Že nie je od Boha. Že ju používa diabol na to, aby vás
zabil, a nie niečo naučil. Jeden zo spôsobov ako poznať, že niečo je od Boha, je to, že si uvedomíte, že
čokoľvek čo vás zdržiava od vykonávania
[25][0:05]

veľkého poslania, nie je od Boha. Ak niečo s vami nie je v poriadku, čo vás zadržiava od toho,
aby ste išli do celého sveta, nech je to čokoľvek, čo nie je v poriadku, čo je zlé, tak to nemôže byť od
Boha. Boh vám nemôže prikazovať aby ste išli do
celého sveta, a zároveň vám do cesty položiť prekážku, ktorá bude brániť, aby ste to vykonali. Preto je
veľmi jednoduché pochopiť, čo pochádza od Boha a čo nie. Len diabol chce zastaviť Evanjelium. A on
sa snaží zdržiavať vás od toho, aby ste

šírili Evanjelium. Preto sa snaží urobiť čokoľvek, aby ste nemohli ísť a hovoriť ľuďom. Takže ak Boh
nie je problém, tak potom musí byť pravdivý bod č. 4: každá prekážka pre uzdravenie je od diabla.
Keď si to uvedomíte, tak potom budete priprave[25][0:06]

ní bojovať proti tomu vždy a všade. Spomínal som staré čínske príslovie: najlepší čas kedy
zasiať semeno, bol pred 20-mi rokmi, a druhý najlepší čas kedy zasiať semeno, je dnes. Takže bez
ohľadu na to, kde sa práve nachádzate alebo kedy sa
chystáte začať, tak vždy existuje dnes. Biblia to hovorí takto: dnes je deň spasenia, nie včera, nie zajtra,
ale dnes. Ak Boh je "Ja Som", tak to vždy znamená "dnes". On nie je "ja som bol" alebo "ja budem".
On je vždy "Ja Som". Dnes je deň uz[25][0:07]

dravenia. Deň oslobodenia. Deň slobody. Dnes je deň spasenia. Bod č. 5: Každá choroba a
nemoc môže byť premožená kresťanom. Ak ten kresťan uplatní vieru a moc. Akákoľvek choroba.
Akákoľvek nemoc. Vždy je Božou vôľou aby ste ich porazili. Každý kresťan môže poraziť akúkoľvek chorobu a nemoc. Hocikedy, hocikde. V mene Ježiš. Ak
bude uplatňovať svoju vieru v Boha. A dovolí aby z neho prúdila Božia moc. Bod č.6: Nepriateľ diabol
nie je vážnou prekážkou, a môže byť premožený každým kresťanom, ktorý využíva Bohom dané zbrane a nástroje. Každý kresťan môže
premôcť nepriateľa. Nepriateľ nemá žiadne právo aby vzdoroval a aby neprestával vzdorovať voči
kresťanovi. Nepriateľ sa veľmi bojí, že vy objavíte kým
[25][0:08]

ste skutočne v Kristovi. A rovnako sa bojí toho, že objavíte, kto je Kristus vo vás. Lebo keď
budete poznať tieto dve veci, tak si uvedomíte, že vás nepriateľ nemôže zastaviť, a ak sa vám pokúsi
vzdorovať, tak príliš dlho to nevydrží. Pokúša sa vzdorovať len preto, lebo vie, že väčšina kresťanov zastane a vzdá to. Nesmiete kolísať. Pravda je pravda.
Je lepšie zomrieť a pritom veriť v pravdu, než žiť v rozkolísaní a pochybnostiach. Takto prinášaš Bohu
česť. Všimnite si, že premôcť nepriateľa sa
[25][0:09]

dá. Tým, že budete používať nástroje a zbrane, ktoré nám dal Boh. Ale všimnite si bod č. 7:
Nepriateľ môže byť skutočne porazený len duchovnými zbraňami, a nie prirodzenými zbraňami, ktoré
vytvoril človek. Ľuďom sa podarilo pomocou vedy dosiahnuť úžasný pokrok. Niektoré nemoci boli takmer úplne vykorenené. Niekto môže povedať, že boli
porazené pomocou prirodzených prostriedkov. Ale tie choroby neboli odstránené, boli len potlačené. A
dokonca aj teraz sa niektoré z nich snažia
vrátiť. Božie metódy - duchovné zbrane - sú jediným účinným prostriedkom na zničenie nepriateľa. A
Boh čaká na Jeho nasledovníkov, aby začali zaujímať svoje právoplatné postavenie zodpovednosti. A
aby boli schopní stáť proti všetkým skutkom
[25][0:10]

diabla. Už teraz na viacerých miestach boli celé nemocnice vyprázdnené od chorých ľudí.
Tým, že sa ľudia modlili za chorých a kládli na nich ruky. Existujú dediny, z ktorých bola rakovina
úplne vyhnaná. A už sa tam viac žiadna nenachádza. A
bolo to dosiahnuté menom Ježiš Kristus a Božím Slovom. Jediná vec, ktorá zabraňuje takémuto
prejavu Božej moci, je to, že kresťania neveria, že takéto niečo je možné. Takže keď prídete do nejakej
dediny, kde nie sú žiadni kresťania, tak zvy-

[25][0:11]

čajne ste tam oveľa úspešnejší. Pretože tam ľuďom poviete čo tam Boh urobí. Oni tomu
uveria a stane sa to. Musíte byť špeciálne vyškolení, aby ste neverili. Pred mnohými rokmi, duchovný
vodca Gándhí prehlásil: bol by som kresťanom, ak by to
nebolo len pre kresťanov. Mal príležitosť prijať Krista. A bol na jednom stretnutí s kresťanmi. Ale
nebol veriaci. Začali modlitebné stretnutie a keď sa každý z tých kresťanov modlil, tak Gándhí ho bral
s rešpektom. A keď sa pomodlili všetci tak aj
[25][0:12]

on sa začal modliť. A jeden z kresťanov ho zastavil. A povedal mu. Boh nevypočuje tvoje
modlitby, lebo si pohanom. Gándhí sa postavil a povedal. Nechcel by som slúžiť Bohu, ktorý nepočuje
modlitby všetkých ľudí. Toto je druh úzkoprsého myslenia, ktorým kresťania dali Evanjelium do klietky. Ak by Boh nepočúval modlitby pohanov, tak by
pohania nikdy nemohli byť spasení. Musíme sa učiť dávať milosť. Ako by tým ublížil, keby nechali
Gándhího aby sa pomodlil? Nijako. Ale aký zisk
by to bol, keby sa Gándhí stal kresťanom. Predstavte si, ako by dnes vyzerala India. Ak by sa Gándhí
obrátil a začal by kázať Ježiša. Ale vy si asi myslíte "ó, toto je príliš vysoká úroveň". Tak ja to teraz
dostanem na vašu úroveň. Koľkých ľudí ste
[25][0:13]

zadržali od toho, aby nevošli do BK? Koľkých ľudí ste nechali chorých? Kvôli vášmu
úzkoprsému pohľadu na Boha. Musíme rozšíriť náš spôsob chápania Boha, aby sme boli požehnaním
pre ľudí. Často počúvam od ľudí takúto vetu: milujem Ježiša, ale nemám rád Jeho ľud. Svet hľadí na Ježiša a nazýva ho veľkým duchovným vodcom. Ľudia
vidia, že Ježiš bol plný milosti a lásky voči ľuďom. Majú o Ňom veľmi vysokú mienku. Ale keď
spomeniete cirkev, tak nás vidia ako veľmi posudzovačných, tvrdých a neľútostných ľudí. Nepochopte zle čo vám tu hovorím. Pevne verím v kázanie
pravdy. V to, že máte žiť svätým životom, a pridŕžam sa štandardu, ktorým je BS, ale musíme ľuďom
prezentovať takého Ježiša, akým naozaj je.
[25][0:14]

Mnohokrát sa snažíme vyčistiť rybu predtým než ju chytíme. Nemôžete si tak dať doporiadku
svoj život, aby bol dosť dobrý na to, aby ste sa stali Kresťanom. Keď prídete ku Kristovi, to je náprava
vášho života. Bod č.8: Kresťania aj nekresťania
môžu byť uzdravení bez toho že by oni sami verili v uzdravenie keď iní kresťania uplatňujú autoritu
BK. Toto je jednoduché. Záleží na kresťanoch, aby začali chodiť v moci. BS hovorí jasne: ak sa
priblížiš k Bohu, tak On sa priblíži k tebe. On čaká
na teba, kým urobíš prvý krok. On už svoju časť urobil. Poslal Ježiša. To bol prvý krok. A bolo to
dávno predtým než ste tu boli vy. A teraz hovorí: ako veľa Boha chcete mať vo svojom živote? Ako
veľa Boha máte vo svojom živote, nie je závislé od
[25][0:15]

Boha. On to všetko nechal na teba. A ako veľa Boha máš vo svojom živote práve teraz, tak je
to presne tak veľa, ako veľa ho chceš mať vo svojom živote. Lebo ak Ho chcete viac, tak sa budete
ťahať smerom k Bohu. On čaká na vás, aby ste urobili tento krok. Nechce byť takým Bohom, ktorý sám sedí v nejakej budove a čaká až sa vy ukážete. Je
Bohom, ktorý chce s vami kráčať každý deň, navždy. Aby mal s tebou spoločenstvo a vstúpil do tvojho
života. Bod č.9: Všetky choroby a ne-

moci sú dielom nepriateľa. A musia byť porazené vždy a všade, kde sa objavia. Ak si kresťanom, tak
omyl č.1, ktorý zvyčajne robíš ohľadom uzdravenia, je to, že povieš človeku, ktorý je mimo cirkvi, aby
prišiel do cirkvi, aby tam bol uzdravený.
[25][0:16]

Nečakaj. Mnohokrát tí ľudia zomrú predtým než prídu do cirkvi. Poslúž im tam, kde sú.
Nechaj Boha, aby prúdil cez teba. Tak ako si tu bol tomu vyučovaný. Tak ako všetko ostatné, aj BK je
semeno. Evanjelium je semeno. Uzdravenie je semeno.
Nikdy v ničom nezačnete dokonale. Praktizovaním sa zlepšujete čoraz viac. Potrebujete to praktizovať.
Musíte začať robiť to, čomu ste sa tu naučili. Choďte, študujte to doma, a začnite to praktizovať a
budete v tom silnejší a silnejší, a bude to
potom ľahšie a ľahšie, lebo sa to bude stávať viac a viac súčasťou vašej osobnosti. Praktizujte to, čomu
ste sa tu naučili. Nikdy to nebolo zamýšľané tak, aby uzdravovanie bol seminár. Seminár je spôsob ako
my to tu prinášame. Uzdravenie má
[25][0:17]

byť súčasťou vášho každodenného života. Zjavuje Božiu lásku voči ľuďom ktorí nepoznajú
Božiu lásku. Boh miluje ľudí. On dokonca použije aj nás, aby pomohol im. Nie preto, že by sme boli
nejakí výnimoční, ale preto, že tak veľmi miluje ich, a
my sme to jediné čo má k dispozícii. Ale musíme byť ochotní vyjsť k tým ľuďom, aby sme sa dotkli
ich životov. Našimi rukami, slovami, skutkam, našim životom. V mene Ježiš. Prosím pamätajte čo som
tu hovoril. Môžete to všetko nájsť v manu[25][0:18]

ále, a študovať to kúsok po kúsku. To, čo som vás celý týždeň učil, a čo som vám tu
predstavil, je pravda. Ja som tu len citoval Bibliu. Všetko je spolu zosúladené, nič si navzájom
neprotirečí, ale vyžaduje si to čas, aby sa to dostalo cez filter vášho duchovného systému. Tento týždeň sme zabili mnoho ľudských tradícií. Ale kúsky z toho ešte stále
zostávajú. Teraz ich treba veľmi dôkladne odstrániť z vašich myslí a musíte dovoliť čistej vode
Božieho Slova, aby tam tiekla, a aby prúdila cez
[25][0:19]

vás. Takže obmytím vodou Slova, každý znečistený systém zmýšľania bude odstránený z
vášho duchovného systému a budete hovoriť čistú pravdu a Boh bude môcť potvrdzovať svoje Slovo,
lebo to bude Jeho čisté Slovo. Toto je Božia vôľa. Idem
sa teraz modliť, požehnám vás, pomodlím sa za vaše uzdravenie, pomodlím sa za všetky textílie, čo sú
tam dole. Takže priamo teraz urobte rozhodnutie, že príjmete Božie Slovo, že budete kráčať v Božom
Slove, a že budete kráčať v Božích veciach. A že budete dostupní pre Boha, aby si vás mohol používať. Chcete to? Je to aj vaša vôľa? Lebo
Božia vôľa to je. Poďme sa modliť. Nebeský Otec, Ty vidíš srdcia týchto ľudí, intenzívny záujem a
horlivosť, ktorú majú pre Teba a pre Božie
[25][0:20]

Slovo. Modlím sa, aby táto túžba bola použitá Tebou a pre Teba. Milujú Ťa a chcú Ti
preukázať ako veľmi Ťa milujú a ako veľmi milujú svojich blížnych. A tak, Otec, v mene Ježiš,
uvoľňujeme na nich požehnanie. Ty si povedal v Tvojom Slove, že si
ich už požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach. Tvoje Slovo je pravda,
my mu veríme, a preto teraz hovoríme, nech všetci čo počujú môj hlas, či už sedia tu alebo to počujú
akokoľvek inak, aby sa Tvoje požehnanie

[25][0:21]

uvoľnilo na ich životy, a že v mene Ježiš, ich hriechy a neprávosti sú odpustené, a všetky ich
choroby a nemoci sú uzdravené, ranami Ježišovými sú uzdravení, a aby tento duchovný fakt, táto
duchovná pravda, aby sa stala fyzickou pravdou.
Nebeský Otec, modlím sa za toto zhromaždené spoločenstvo ľudí, aby v mene Ježiš, ich najlepšie dni
ešte len boli pred nimi a keď vstúpia do 21.roku existencie tohto spoločenstva, toto obdobie je 3 krát 7
rokov, a 7 je číslo Božej dokonalosti,
[25][0:22]

3 krát je číslo Božskosti, Otca, Syna, a Ducha Svätého. Nech tento rok a každý nasledujúci
rok, je rokom plnosti, plnosti múdrosti, poznania a Božej moci. Aby meno Emanuel, bolo naozaj
menom tejto cirkvi aj čo do obsahu, a aby sa tu prejavovalo navonok, čo toto meno znamená: Boh s nami. Aby sme vedeli, že naša nádej je Kristus v nás. A
tak aby sme sa stávali nádejou pre svet. Keď necháme svoje životy žiariť v temnote sveta. A tak v
mene Ježiš, žehnám tejto kongregácii. Hovo[25][0:23]

rím, nech toto bude čas nevídaného zdravia, nevídanej prosperity, nevídaného úspechu vo
všetkom čoho sa ich ruky dotknú. A tak v mene Ježiš hovorím: buďte požehnaní, v mene Ježiš, nech sa
tak stane. Amen.
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Ďakujem veľmi pekne. Bolo pre mňa veľkým potešením byť tu s vami tento týždeň a bola to
pre mňa veľká skúsenosť. Veľmi si cením váš záujem a hlad po BS. Počuli ste tu mnoho informácií.
Pravdivé a priamočiare BS. Sľúbil som Bohu už od svojej mladosti, že nikdy nebudem vyučovať teórie alebo názory. Budem učiť len JE NAPÍSANÉ. Nič
som si nenechal len pre seba. Nemám žiadne tajné techniky ani špeciálne doktríny. Úplne otvorene
som vám povedal všetko, čo viem. A ak to, čo
ste sa tento týždeň naučili, uvediete do praxe, tak to naozaj funguje. Keď som sa pripravoval na toto
ranné zhromaždenie, tak som si bol úplne istý tým čo budem robiť. Rozmýšľal som čo bude to
najlepšie čo vám môžem povedať na tomto pos[26][0:02]

lednom stretnutí. Ale keď som medzi našimi stretnutiami sedel vzadu v miestnosti, tak Pán
ma viedol k jednému veľmi konkrétnemu miestu v Písme. O tomto budem dnes hovoriť. Ale ešte
predtým by som chcel, aby tuto sestra prečítala svedectvo
ktoré sme dnes dostali. "Drahý brat Curry, som veľmi šťastná, že si prišiel, ale doteraz som bola ešte
veľmi ovplyvnená náboženským zmýšľaním. Dnes som však slobodná. Dnes som zúčtovala s
nepriateľom. Ďakujem, že si tu a sláva Bohu za
[26][0:03]

teba. Sestra v Kristovi, Larisa." Mojim zámerom vždy je to, aby bol vyvyšovaný Ježiš. Keď
budeš vyvyšovať Ježiša, tak vtedy budeš najviac požehnaný. Keď som začal svoju službu, tak v tom
čase bolo na verejnosti známych mnoho veľmi dramatických služobníkov v cirkvi. Nemám s nimi žiadny problém. Ak to tí ľudia skutočne tak cítia ako to aj
prezentujú, tak je to v poriadku. Keď so sedel v zhromaždení ako radový člen tak ako vy sedíte teraz, a
pozeral som sa na dramatičnosť, na

[26][0:04]

teatrálnosť niektorých Božích služobníkov, a vtedy som už vedel, že Boh ma povolal do
služby, netušil som či niekde bude pre mňa miesto, pretože tak ako to tí ľudia robili, ja by som to
nemohol robiť - je to pre mňa veľmi neprirodzené. Ale Boh
mi veľmi pomohol, keď za mnou poslal jedného proroka a ten mi povedal "niektorí zasahujú srdcia, iní
zasahujú hlavy, ale ja som vložil do teba svojho Ducha a svoju myseľ, hovorí Pán, a ty zasiahneš aj
srdcia aj mysle, ale dokážeš to tak keď budeš vyvyšovať Ježiša, a nie tým čo budeš robiť hore na pódiu" - veľmi ma to povzbudilo v tom, že
budem môcť byť samým sebou. Určite ste si za týždeň všimli, počas našich seminárov, že sa veľmi
zdržiavam a nesnažím sa o to, aby som sa vás
[26][0:05]

pokúsil nejako vyburcovať. Nie je na tom nič zlé, keď je človek vyburcovaný pre Ježiša, ale
snažil som sa zdôrazňovať to, že to čo som vás tento týždeň učil - ako uzdravovať ľudí - nebolo určené
pre kresťanské zhromaždenia. Nevyučoval som ako
vytvárať atmosféru pre uzdravenie. Nehovoril som nič o tom, ako používať hudbu k tomu, aby
pripravila ľudí na stretnutie s Bohom. Nemám nič proti týmto veciam. Ale vedel som už od počiatku,
keď som začal slúžiť, že keď ste v supermarkete či
na parkovisku alebo v zamestnaní, nebudete mať za sebou chváliaci tím z vášho spoločenstva. Nebude
možné aby oni vytvorili atmosféru. Musíte byť schopní slúžiť uzdravením bez akéhokoľvek
vonkajšieho vplyvu, ktorý by vyburcoval ľudí. Bez to[26][0:06]

ho, aby vám zvonka niekto pomáhal. Vaša motivácia musí prichádzať zvnútra. Vaša
motivácia musí pochádzať z lásky k Bohu a z lásky k ľuďom, ktorým slúžite. Bez emócií, bez
nadšeného prežívania, ale so súcitom. Aby ste boli akýmsi Božím
poštárom, ktorý odovzdáva ľuďom darček od Boha. Keď som sa zapodieval bojovými umeniami, tak
som trénoval s nožom, s palicou, a s rozličnými zbraňami. A bavilo ma používať všetky tieto zbrane.
Ale jedného dňa ma napadlo toto: čo keď ne[26][0:07]

budem mať so sebou žiadnu zbraň. Čo ak sa ocitnem niekde v bitke, kde nebudem mať ani
nôž ani palicu. A vtedy som si uvedomil, že som závislý na vonkajších veciach, aby som vyhral svoj
boj. A preto som ich odložil a trénoval som len s prázdnymi rukami, lebo som vedel, že nech budem kdekoľvek, tak vždy tam budem mať svoje ruky. A tak
som odložil všetko, čo mi niekto mohol vziať. Odložil som každú pomôcku, aby som sa vedel ubrániť
len rukami. Keď ma Boh začal školiť v Božskom uzdravovaní, tak jedna z prvých vecí, ktorú som si všimol, bolo to, že podobne ako v bojových
umeniach, mnohé veci, ktoré sa učia v cirkvi o tejto téme, fungujú len v cirkvi. Mnohé veci, ktoré sa
vyučujú v škole bojových umení, fungujú len v
[26][0:08]

škole, ale nie vonku na ulici: "musíme vytvoriť atmosféru na uzdraveie", "musíme vyburcovať
ľudí, aby boli schopní prijať uzdravenie", "musíme čakať na to, až prídu pocity uzdravenia". Všetko
toto funguje len vo vnútri cirkvi, len na zhromaždeniach.
A aby som bol úprimný, väčšinou to nefunguje ani tam. Ale Boh ma začal vyučovať o Mk16. Čo nie je
vôbec uzdravenie pre cirkev. Je to o skladaní rúk na chorých, je to o tom, že veriaci prinesú Božiu moc
svetu. Tak som začal odlupovať každú

vec, ktorú používal cirkev vtedy, keď chcela uzdravovať ľudí v cirkvi. Pomazanie olejom - to je pre
veriacich, to nie je pre svet.Tak som prestal pomazávať olejom. Robil som to len vtedy, keď ma ako
staršieho cirkvi zavolali, aby som sa za niekoho
[26][0:09]

modlil. Ak ste sa tento týždeň zúčastnili na našich vyučovaniach, tak to, čo ste počuli, bolo
posolstvo z Biblie. Očistené od všetkého. Všetko čo nebolo efektívne, bolo odstránené. A zostalo len
to, čo skutočne funguje. A to je BS. Ja kážem len
toto: "je napísané", a nie "ja si myslím", "počul som že", "podľa môjho názoru". Nie! JE NAPÍSANÉ.
Boh je zaviazaný k tomu, aby potvrdzoval len svoje Slovo. Dnes vám chcem hovoriť ešte o jednej veci.
Čítali sme si už aj svedectvo, takže ak ste
si neboli celkom istí, môžete vidieť že to funguje. Odkedy som tu, tak už za mnou prišlo niekoľko ľudí
a povedali že pozerali moje videá na internete a počas toho boli uzdravení. To nie je uzdravenie silou
Curryho Blake-a. To nie je moje pomazanie.
[26][0:10]

To je moc Božieho Slova. Majte vieru v Boha a v Jeho Slovo. Chcem sa s vami teraz o niečo
podeliť. Pozrieme si zopár miest z BS. Dám vám jednu otázku a vaša odpoveď určí, či vám budem
veriť. A povie mi, ako ďaleko musím v tomto zájsť.
Veríte Božiemu Slovu?? Ef1:3 - je tu konštatovanie faktu, nie zasľúbenie o budúcich veciach, alebo
požehnanie, je to konštatovanie súčasnej pravdy a reality a vy sa musíte rozhodnúť, že tomu uveríte, že
je to pravda o vás teraz - požehnaný Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal (t.j. minulý čas) v nebeských oblastiach všetkým
duchovným požehnaním v Kristovi Ježišovi. Toto miesto hovorí, že Boh vás už požehnal každým
požehnaním. V pôvodnej reči sa tu doslova
[26][0:11]

hovorí, že Boh o vás už povedal všetko možné dobré, čo len bolo možné o vás povedať.
Úžasné je na tom, že keď Boh niečo povie, tak sa to aj uskutoční. Boh už o vás povedal všetko možné
dobré čo sa len o vás dalo povedať. Celý NZ, obzvlášť
od listu Rimanom až do konca, nie je ničím iným než záznamom toho, čo Boh poveal o vás. Toto sú
požehnania, ktorými vás už požehnal. Toto sú vaše požehnania. Toto sú zjavené vyučovania Ježiša
Krista. Nič tu nie je skryté. V posledných
[26][0:12]

dňoch, hovorí Biblia, Boh nám zjavil všetko o sebe samom, cez svojho Ducha. Tak povedzte
so mnou: Boh ma požehnal každým duchovným požehnaním. A teraz jedna otázka: je uzdravenie
požehnaním? T.z. že už je vám dané a ste už ním požehnaní. -Ale prečo sa potom necítim lepšie?! -Pretože máte nepriateľa, ktorého musíte vyhnať z
krajiny, ktorá patrí vám a Bohu. A robíte to tak, že veríte Božiemu Slovu a rozhodnete sa: toto už viac
vo mne nebude mať žiadne miesto. Musí to
odísť. V mene Ježiš. 5M29:28 Tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i
našim synom až na veky aby sme plnili všetky slová tohto zákona. Cez svojho Ducha nám Boh zjavuje
všetky veci, ktoré už máme a ktorými nás
[26][0:13]

požehnal. A ideme do kapitoly 30, od verša 8 (je dobré si to prečítať celé, ale teraz na to
nemáme čas): a ty budeš znova poslúchať hlas Hospodinov a budeš plniť všetky jeho príkazy, ktoré ti
dnes dávam. Na to aby sme SZ videli v správnom

svetle, tak to musí byť filtrované cez pravdy Nového Zákona. JK povedal: celý Zákon a Proroci
svedčia o mne. Takže čo sa nám tu prikazuje, aké prikázania máme plniť dnes? JK povedal: dávam
vám nové prikázanie. Aby ste sa navzájom milovali.
Povedal, že dve najväčšie prikázania sú toto: milovať Boha celou bytosťou a blížneho ako samého
seba. Na milovanie blížneho nám Ježiš dal návod: robte iným to, čo chcete aby oni robili vám. Ak ste
chorí a chcete byť uzdravení, tak ak vidíte cho[26][0:14]

rého človeka, tak by ste im mali robiť to, čo chcete, aby oni robili vám. Choďte za nimi a
položte na nich svoje ruky. Drž ho za ruky ak to treba a prosto povedz: Boh ťa miluje, aj ja ťa mám
rád, a Ježiš ťa uzdravuje, v mene Ježiš. Takto ja žijem.
Som tu nie preto že by mi Ježiš šepkal "choď na Ukrajinu". Ja som to počul povedať vášho pastora.
Ale som tu preto, lebo ak by som bol vami, chcel by som toto posolstvo. A preto musím ísť do celého
sveta a preto som ho priniesol k vám. Žijem
toto pravidlo. Verš 9, toto sú duchovné požehnania, ktoré tu teraz odkrývame, a ktoré vám Boh
zasľúbil. Koľkí z vás vedia, že duchovné požehnania majú fyzické následky? Verš 9: Hospodin, tvoj
Boh, ťa nadbytkom požehná pri každom diele tvo[26][0:15]

jich rúk, pri plode tvojho života, pri plode tvojho dobytka, pri plodinách tvojej pôdy, tebe k
dobru, lebo Hospodin sa bude znova radovať z teba, ako sa radoval z tvojich otcov. Keď budeš
poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, a zachovávať Jeho
príkazy a ustanovenia zaznamenané v tejto knihe Zákona, keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu,
celým srdcom a celou dušou. Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je neprístupný ani ďaleký.
Počúvajte pozorne, toto je tajomstvo pre pri[26][0:16]

jatie požehnaní od Boha. Všetky duchovné požehnania, ktorými vás požehnal, musíte ich
prijať z duchovnej oblasti do fyzickej. A takto to urobíte: v.12: nie je v nebi, aby si smel povedať, kto
vystúpi kvôli nám do neba, aby nám ho zniesol, a hlásal,
že by sme ho mohli plniť? Ani nie je za morom, aby si smel povedať: kto kvôli nám zájde za more, aby
nám ho priniesol a hlásal tak, že by sme ho mohli plniť. Ak poznáte Písmo, viete že toto miesto je tiež
citované v R10, kde sa hovorí: kto vys[26][0:17]

túpi do neba, aby ho zniesol, alebo kto zostúpi aby ho vyviedol zdola. Verš 13 hovorí to isté:
lebo to slovo je veľmi blízko teba, je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil. V Rim s hovorí,
že Slovo je blízko teba, v tvojom srdci a ústach. Je to
slovo viery, ktoré kážeme. Toto je to, čo vám tu hovorím. Boli ste požehnaní všetkým duchovným
požehnaním. Nie je to v nebi, aby tam niekto musel vystúpiť a zniesť to dole. Nie je to ani za morom,
aby tam niekto musel ísť a priniesť to sem.
[26][0:18]

Je to slovo v tvojom srdci a v tvojich ústach, ktoré hovoríš, ktorému veríš. A pretože mu veríš,
tak ho aj hovoríš. Hovoríš teda: Jeho ranami som uzdravený. Je to vo vás. Vo vašom srdci. Musí to ísť
z vašich úst. Takto prenesieš duchovné požehnania
z oblasti duchovnej do fyzickej. Ale tam to ešte nekončí. Lebo tu hovorí. V15: pozri, viď, dnes som ti
predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po
jeho cestách, a zachovávať jeho príkazy, jeho

[26][0:19]

ustanovenia a jeho právne predpisy. A tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh,
ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať. Nemala by existovať žiadna otázka ohľadom Božej
vôle voči tebe. Božia vôľa je jasná, chce aby si chodil
s Ním, tak aby ťa mohol požehnať. Chce, aby si žil, aby si mal život a dobro. Ale Boh hovorí:
predkladám ti toto všetko: život a dobro, smrť a zlo. Ale všimnite si čo nám tam hovorí, aby sme
urobili. Toto je Jeho vôľa pre vás. Hovorí: ale ak sa ti srd[26][0:20]

ce odvráti a nebudeš počúvať, dáš sa zviesť, budeš sa klaňať iným bohom a slúžiť im, tak
potom budem prinútený oznámiť ti, že určite zahyniete a nebudete dlho žiť v krajine, ktorú som vám
daroval. Ale pozrite v.19: Boh im hovorí: nebesia i zem
povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život a smrť, požehnanie i kliatbu. Preto si
vyvoľ život. Boh tu hovorí: život a požehnanie, smrť a kliatba a zlo. To všetko je pred tebou, ty si
musíš zvoliť. Boh si to nevolí za teba. Nechávam to
[26][0:21]

na tebe, aby si si vybral. A potom ti oznamuje tajomstvo. Zvoľ si život. Nevyvoľ si zlo. Choď
s Bohom. Zvoľ si život. Toto je Jeho vôľa pre teba. Vždy to bola Jeho vôľa. Hovorí tu: vyvoľ si teda
život, aby si ostal živý ty i tvoje potomstvo. Počúvam často kresťanov hovoriť o generačných kliatbách. A keď to počujem, tak rozumiem tomu, že on tomu
nerozumejú. Lebo nežijem už ja, ale vo mne žije Kristus. Život, ktorý žijem teraz, žijem vierou Syna
Božieho. Vážim si svojich pozemských rodičov.
[26][0:22]

Vážim si svojich starých rodičov. Ale chcem aby ste vedeli, zmenil som rodiny. Moja rodová
línia už nejde 3 alebo 4 generácie dozadu. Ja nie som Božím vnukom. Som synom živého Boha. Moja
rodová línia ide len 1 generáciu dozadu. Ide späť k
Ježišovi, a v Ňom niet žiadnej kliatby. V Ňom je požehnanie. Ja nemám generačné kliatby, ja mám
generačné požehnania. Chodím v Božom požehnaní. Toto som si zvolil. Chodiť so svojim Bohom. Môj
pozemský otec prišiel k Pánovi až na sklon[26][0:23]

ku života. Prišiel k Ježišovi vtedy, keď som mal už viac ako 30. A to tak, že počúval moje
kázne. Predtým to nebol vždy dobrý človek. Veľmi veľa pil. Bol alkoholikom. Bol policajt, ale aj
alkoholik. Urobil mnoho dobrého pre mnohých ľudí. Ale ako
dieťa som videl, čo robí alkohol v rodine. Bol som jediné dieťa, a pamätám si ako som vošiel do izby
keď ma zobudili o polnoci. Počul som mamu ako plače a videl som otca ako bol opitý. Mama bola na
zemi, lebo otec ju zrazil k zemi. Videl som
to. A keď som mal 9 rokov, prijal som Krista. A zaviazal som sa Bohu, že sa nikdy v živote nedotknem
alkoholu, že sa nikdy nedotknem drog, že budem chodiť s Bohom. Mám 55 rokov, a nikdy som
neporušil tieto sľuby. Videl som hriechy svojho
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otca a odvrátil som sa od nich. A le bol som jediné dieťa, takže podľa vyučovania o
generačnej kliatbe, tie hriechy nemohli prejsť na nikoho iného, len na mňa. Ale ja som nechodil v
hriechoch svojho otca. Chodil som v spravodlivosti svojho Boha.
Nasledoval som Ježiša. Netvrdím, že som v živote urobil všetko dobre. Urobil som predtým veci, na
ktoré nie som hrdý. Ale ja stále dodržiavam tie sľuby. A keď som sa niekedy odklonil od Ježiša, tak
som z toho robil pokánie a vrátil som sa späť.
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V mojom živote nastalo také obdobie, ešte predtým, než som začal túto službu, keď som si bol
takmer istý, že som premárnil svoju príležitosť, nedokázal som si ani len predstaviť, že by si ma Boh
mohol niekedy použiť, myslel som si že je koniec. A ono to ešte ani nezačalo. Ale kričal som k Bohu a hovoril: Bože, ak si ma môžeš použiť,
podriaďujem ti svoj život, pôjdem tam, kam mi povieš aby som išiel, neodmietnem ani jednu
príležitosť kázať alebo sa za niekoho modliť. Ja budem
tým človekom, ktorého som vyhľadával. A Boh vypočul moje volanie, môj plač, a obrátil môj život
hore nohami. A teraz ma posiela po celom svete. A stotisíce ľudí bolo uzdravených na základe
vyučovania, ktoré ste počúvali. Videli sme viac ako
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stotisíc ľudí uzdravených len mojimi rukami. A máme svedectvá stotisícov ďalších, ktorí
prijali toto posolstvo. A tak tu dnes pred vami stojím a mám poslednú príležitosť počas tejto cesty
hovoriť k vám. A moje srdce a Božie srdce sa spojili, aby
volali k vám a hovorili: dôveruj Bohu, ver Bohu. Ver Jeho Slovu. Maj vieru v Boha. On položil pred
teba život a požehnanie. Vyvoľ si život. Vyvoľ si Božiu vôľu. Choď s Bohom. Choď v Jeho zmluve.
Naplň jeho prikázania. Miluj Ho. Miluj ľudí. Rom im
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to, čo chceš aby robili tebe. A tak budeš vždy v súlade s Božou vôľou. A tak vám nakoniec
hovorím. Boh povedal: ak si vyvolíš život, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, poslúchal Jeho hlas
a pridŕžal sa Ho, lebo On je tvojim životom, a dĺžkou
tvojich dní, aby si prebýval v krajine, ktorú Pán prísahou zasľúbil dať tvojmu otcovi Abrahámovi (a ty
si jeho dedičom), Izákovi a Jákobovi. BS hovorí, že si dostal meno nad každé meno, lebo ti bolo dané
meno Ježiš. Si v Božej rodine, ktorá je pomenovaná podľa Ježiša. Meno Ježiš nie je meno, ktoré používaš ako nejakú formu zaklínadla. Meno Ježiš
nie je nejaká magická formulka. Meno Ježiš ti bolo dané ako keď žena dostáva meno po svojom
manželovi. Je to tvoje meno. Pretože ty si v
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Ňom, ty si Jeho telo. A BS hovorí, v Ef1:22 a všetko mu poddal pod nohy a urobil ho hlavou
nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkom. Vy ste v
Jeho tele. Ste Jeho telo. On je hlavou, vy ste telom.
Boh položil všetko pod Jeho nohy. Vy ste telo, vy ste aj nohy. Je to pod vami. On vás postavil nad to
všetko. Vy ste cirkev. Telo Ježišovo. Jeho plnosťou. Vy ste tými, ktorí robia Ježiša Ježišom dnes. Vy
ste Ježišom pre svet. Vy ste Jeho rukami.
Vy ste Ježišovými ústami. Vy ste Jeho nohy, ktoré zašliapu Satana. Vy ste plnosťou Ježišovou. Telom
Kristovým. A v Kristovi prebýva plnosť Božia. To je vo vás. Z Jeho plnosti sme my všetci prijali.
Nechýba vám nič. Každé duchovné požehnanie
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bolo vyhlásené a darované. Ale ty musíš otvoriť svoje ústa. Nie dostať sa do Neba, aby si to
tam dostal. Nie zostúpiť do hlbiny. Ale aby to vyšlo z tvojich úst a z tvojho srdca. Slovo viery, ktoré
hovorí: JE NAPÍSANÉ, je to pravda, pre mňa, a budem
to mať vo svojom živote. Ja som požehnaný. A ja vyvediem to požehnanie. Z oblasti ducha do
fyzického sveta. A urobím to bláznivým spôsobom - slovami. A to je dôvod prečo tomu svet
nerozumie. Ale poviem vám už len túto jednu vec: ako ste sa

znovuzrodili? Ako ste sa premenili z diablovho dieťaťa na Božie dieťa? Ako ste si zaistili vašu večnú
budúcnosť u Boha? Slovami, ktoré vyšli z vašich úst, a ktorým ste verili vo svojom srdci. Verili ste v
Pána Ježiša a urobili ste Ježiša svojim Pánom.
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A keď ste Ho vyznali ako svojho Pána, zmenili ste naveky svoju budúcnosť. A slovami zo
svojho srdca, ktoré sú z Biblie, ktorým veríte a ktoré hovoríte, môžete zmeniť svoj terajší fyzický stav.
A tak v mene Ježiš, rozhodnite sa, že budete veriť
Božiemu Slovu. Verný je ten, ktorý dal zasľúbenie. A všetky Božie zasľúbenia sú v Kristovi ÁNO a v
Kristovi NECH SA TAK STANE. V mene Ježiš. Amen. Buďte požehnaní, uzdravení, oslobodení.
Duchom živého Boha, ktorý prebýva vo vás. Uvoľ[26][0:31]

ňujeme Ho do vášho tela. Vyvádzame ho z vášho ducha, nech vojde do vášho tela. Z ducha do
fyzickej oblasti. Buďte uzdravení. Je napísané: buďte uzdravení, Jeho ranami. Uchopte to teraz a
povedzte, nech sa tak stane mne podľa Tvojho Slova,
v mene Ježiš!

