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Toto je volné pokračování knihy Poslední bitva. I když kniha Povolání 
začíná tam, kde první kniha končí, je možné ji číst a porozumět jejímu 
poselství i bez přečtení první knihy. Pokud jsi ale dosud nečetl Poslední 
bitvu, bude se ti zdát, že některé části spolu nesouvisejí. Je to pokračování 
duchovní ságy, a proto staví na určitých základech položených už v první 
knize. 
 Jak už jsem vysvětlil v úvodu k Poslední bitvě, jsou tyto knihy výsledkem 
série ,prorockých zážitků'. Častokrát mi lidé radili, abych tuto knihu napsal 
jako fiktivní alegorii, protože by byla přijata širším okruhem lidí. To může 
být pravda, ale mým cílem není, aby tyto knihy četlo více lidí. Jednoduše 
chci zůstat věrný poselství, které mi bylo svěřeno a předat je co nejpřesněji. 
Kdybych tvrdil, že je to výsledek mé vlastní tvořivosti, byl bych neupřímný a 
urážel bych Ducha pravdy. 
 Protože byla Poslední bitva přijata širokým spektrem křesťanských 
denominací a hnutí a našla přízeň konzervativních evangelikálů, chci hlouběji 
vysvětlit pojem „prorocké zážitky". Zejména chci objasnit, jak jsem je přijal, 
a položit biblické základy pro zážitky takového druhu v naší době. 
 Biblické prorocké zážitky jsou ve své podstatě různorodé stejně jako ty, 
které jsem přijal a zapsal do těchto knih. Některé přišly jako sny, jiné jako 
vize a další v tom, co Bible nazývá ,transy' - vytržení ducha. Sny, vize a 
transy mají biblické vzory a jsou ustanovenými způsoby, kterými Pán mluví 
ke svému lidu. V současnosti velmi vzrůstá počet křesťanů majících takové 
zážitky. Někteří na ně poukazují jako na naplnění Petrova proroctví na den 
Letnic, kdy citoval z proroka Joele: 
 

,A stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyliji ze svého Ducha na 
veškeré tělo a vaši synové i vaše dcery budou prorokovat; vaši mladíci 
budou vídat vidění a vaší starci budou mívat sny. V těch dnech zajisté 
vyliji ze svého Ducha na své služebníky a na své služebnice a budou 
prorokovat' (Skutky 2:17-18). 
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 Z těchto veršů je zřejmé, že prorocká zjevení ve vizích, snech a pro-
roctvích budou v posledních dnech běžná. Protože v této době tak dramaticky 
narůstá počet křesťanů, kteří dostávají zjevení, je pochopitelné, proč je to 
považováno za znamení, že Žijeme v ,posledních dnech'. 
 

Rozeznání pravdy od lži 
 
Ježíš také varoval, Že v posledních dnech bude mnoho ,falešných proroků' 
(Mat. 24:24). To můžeme očekávat, protože Pán také učil, že kdykoli zaseje 
na poli pšenici, přijde nepřítel a mezi pšenici naseje koukol (Mat. 13:24-30). 
Koukol vypadá jako pšenice a dokonce může i jako pšenice chutnat, ale je 
škodlivý. Satan se okamžitě snaží padělat všechno, co dělá Bůh, tvoří zmatek 
a pokud je to možné, svede i vyvolené. Satan by to ale nemohl dělat, pokud 
by to Bůh nedovolil. Je zřejmé, že Pán chce, abychom se naučili rozpoznat 
skutečné od falešného a dovoluje, aby bylo skutečné vyzkoušeno falešným, a 
tím se to pravé očistilo. 
 Neměla by vás překvapit skutečnost, že falešní proroci jsou Čím dál 
běžnější. Ať vás spíše povzbudí k hledání pravého s ještě větší rozhodností. 
Jestli nechcete být falešným podvedeni, není řešení odmítat všechna 
proroctví, ale raději rozeznávat ta pravá. Ti, kdo v nadcházejícím čase 
nebudou umět rozeznat pravé proroctví, budou čím dál víc podléhat podvodu. 
Pokud Bůh něco buduje, je to proto, že to budeme potřebovat. Jestli se 
nestaráme o pole, ale zanedbáváme je, jedinou sklizní bude plevel. Ti, kteří 
nepřijímají, co Bůh dnes dělá, budou sklízet, co vyrostlo plané. 
 Již na začátku se Bůh zavázal, Že dovolí lidstvu, aby si vybralo mezi 
dobrým a zlým. To byl důvod, proč do zahrady vsadil spolu se stromem 
Života i strom poznání dobrého a zlého. Nepostavil tam strom poznání 
dobrého a zlého, abychom padli, ale abychom tak mohli dokázat svou 
poslušnost a lásku k Němu. Pokud není možnost neposlechnout, neexistuje 
pravá poslušnost, vycházející ze srdce. 
 Podobné jako budou falešní učitelé a falešná učení vrhat stín na pravé 
učitele a pravá učení, budou falešní proroci a falešná proroctví vrhat stín na 
ty pravé. Pán dovoluje nepříteli zasít koukol mezi pšenici proto, aby 
přezkoušel naše srdce. Ti, kdo milují pravdu, rozeznají, co je pravé a ti, kteří 
mají čisté srdce, rozeznají čisté. 
 To, Že nás Pán varuje v posledních časech před falešnými proroky, zna-
mená, že budou také praví. Jinak by jednoduše řekl, že na konci věků budou 
všichni proroci falešní. Někteří píší, že na konci budou všichni proroci 
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falešní, ale to je v rozporu s proroctvím Joelovým. To říká, Že na konci Bůh 
vylije svého Ducha a lidé budou mít vize, sny a proroctví (Joel 2:28-29). 
 Otevřít se prorockým zjevením jako jsou sny, vize a proroctví je sice 
nebezpečné, ale ještě nebezpečnější je nebýt pro ně otevřený. Zjevení nám 
nejsou dána pro zábavu, ale protože jsou v naší době potřebná. Ježíš řekl: 
 

„Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale 
vstupuje jinudy, ten je zloděj a lupič, ale kdo vchází dveřmi, je pastýř 
ovci. Tomu vrátný otvírá a ovce slyší jeho hlas; on pak své ovce volá 
jménem a vyvádí je. A když své ovce vypustí, jde před nimi a ovce 
jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Cizího následovat nebudou, ale 
utečou od něho, neboť neznají hlas cizích.' (Jan 10:1-5). 
 

 Pánovy ovce znají Jeho hlas. Nejsou podvedeny cizími, protože Jeho hlas 
znají tak dobře, že jej dokáží rozlišit od jiných. Proroctví je jedním ze 
způsobů, jak Bůh dříve ke svému lidu mluvil. Protože víme, že Bůh se nikdy 
nezmění, a protože Písmo mluví velice jasně o vizích, snech a proroctvích, 
která On dá svému lidu, je pro nás příkazem rozlišit Jeho zjevení od 
nepřítelova, a poté jej správně vyložit. Až je správně vyložíme, musíme je i 
správně použít. 
 

Účel proroctví 
 
Proroctví nám je dáváno pro povzbuzení, ale také pro vzdělání. Vzdělávat 
také znamená „budovat". Mnohé z mého života a služby bylo postaveno na 
naplněných prorockých slovech. Téměř každý hlavní aspekt naší služby 
včetně míst, kam jedu sloužit nebo mluvit, je předem prorocky vyřčen. 
 Ani mě nenapadne, abych něco dělal nebo je! někam sloužit bez toho, aby 
ke mně Pán předem mluvil. Ježíš to dělal stejné. Nejednal podle lidských 
potřeb. Dělal pouze to, co viděl, že dělá Jeho Otec. Nemáme čas jezdit na 
místa nebo začínat s věcmi, do kterých nás Bůh nevede. Myslím si, že pokud 
se zaměříme na to, abychom slyšeli Boží hlas ještě předtím, než něco 
uděláme, budeme schopni přinést ovoce v rámci těch zdrojů a času, které 
nám byly svěřeny. 
 Znám i jiné, kteří úspěšně postavili svou službu a církev na prorockých 
slovech. Také vím o některých, co ztroskotali a o jiných, jež sešli z cesty, 
protože nevěděli, jak rozsuzovat proroctví. Mnoho z těch problémů se stalo i 
přesto, že přijali ryzí zjevení od Pána, ale špatně jej vyložili nebo použili. 
Některým to může znít příliš komplikovaně, ale je to jasně daný 
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biblický postup, a pokud se odchýlíme od jasné biblické moudrosti týkající se 
prorockých zjevení, zaplatíme obrovskou cenu, 
 Ježíš řekl v Matouši 22:29: „Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží 
moc.“ Mnozí chybují proto, že znají Písmo, ale neznají Boží moc. TI, kteří 
znají Jeho moc, často dělají chyby kvůli tomu, že neznají Písmo tak, jak by 
měli. Chceme-li se vyvarovat chyb, musíme znát jak Písmo tak Boží moc. 
Proroctví nikdy nemá nahradit Bibli a Bible nikdy nemá nahradit proroctví. 
 Strávil jsem mnoho hodin s konzervativními evangelikálními vedoucími, 
majícími velkou službu, k nimž Bůh začal mluvit ve snech, vizích a 
proroctvích. V mnohých případech jednali i přesto, že to odporovalo jejich 
teologii. Toto se rozšířilo takovým způsobem, že jsem začal přemýšlet, zda 
existují nějací konzervativní evangelikální vedoucí, s nimiž Bůh nejednal 
tímto způsobem. Vydavatelství MorningStar téměř neustále kontaktují ti, kdo 
nerozumějí, co se s nimi děje a hledají pomoc. V tomto bodě však nemusejí 
rozumět tomu, že „proročtí" lidé potřebují jejich pomoc stejně tak, jako i 
konzervativní evangelikáni potřebují pomoci od těch, kteří mají nějaké 
zkušenosti s prorockými dary. Aby církev mohla dosáhnout dospělosti, k níž 
je povolaná, je třeba jednoty mezi těmi, kdo znají Písmo a těmi, kdo znají 
Boží moc. V tomto směru to nyní postupuje velmi rychle vpřed. 
 Hledal jsem v Bibli, abych si ověřil, že vyučování, která jsem získal skrze 
své zážitky, jsou biblická. A jsem si jist, že jsou. Připouštím, že některá z 
nich způsobila, že jsem viděl určitá místa Písma tak, jak jsem je předtím 
neviděl. Dokonce si myslím, že to je účel takových prorockých zjevení. 
Proroctví by nemělo být používáno k ustanovení doktrín. Za tím účelem 
máme Bibli a věřím, že učení Bible je kompletní a nesmí být k němu nic 
přidáno. Avšak Bible sama obsahuje mnoho příkladů prorockých zážitků 
daných jednotlivcům za účelem osvětlení Písma. 
 Význačným novozákonním příkladem by mohl být trans, do kterého upadl 
Petr. Výsledkem byla jeho cesta do Kornéliova domu a otevření dveří víry 
pohanům. Tato zkušenost a její ovoce objasnila církvi Pánův záměr kázat 
evangelium také pohanům. Neustanovila nové učení, ale osvětlila to, co 
Písmo říká a co sám Pán vyučoval, když byl s nimi, ale na což patrně 
zapomněli. 
 Mnohé zážitky, zahrnuté v těchto dvou knihách, pro mě znamenaly totéž. 
Neustále mi připomínaly má vlastní vyučování a ta, která jsem slýchával od 
jiných a která v nejlepším případě jen povrchně pronikla do mého života. 
Tímto způsobem pro mne byly prorocké zážitky neustálou výzvou, protože 
přinášely zásadní nápravu a dokonce i soud do mého 
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vlastního života a služby. Jelikož jsem to byl já sám, kdo měl tyto zkušenosti, 
vzal jsem je osobně a nepředpokládal jsem, že stejná napomenutí potřebuje 
každý. Nyní ale věřím, že mnohá z nich, pokud ne většina, jsou v dnešní době 
pro církev použitelná. 
 V tomto pojednání se mnoho témat objevuje opakovaně. Nejsou to jen 
opakující se prohlášení, ale některá z těchto témat se opakují z různých 
perspektiv nebo jsou v různých situacích jinak zformulována. Uvědomuji si, 
že to mohlo být způsobeno mou vlastní nechápavostí; u Petra to, myslím, 
bylo podobné - Pán mu také musel neustále opakovat. Také si uvědomuji, že 
takové opakování není dobrý literární styl, ale ten zde není mým cílem. S 
každým opakováním roste pravděpodobnost, že to v Člověku zanechá stopy. 
Proto jsem se snažil vše opakovat právě tak, jako to bylo opakováno mně. 
 

Prorocké zážitky 
 
Rozumím tomu, že by podstata některých těchto zjevení mohla někomu 
způsobit teologické problémy. Jedním z nich by byl určitě způsob, jakým 
jsem se setkal a mluvil s mnoha starozákonními a novozákonními postavami, 
stejně jako s význačnými nyní již mrtvými lidmi církevní historie. Biblickým 
příkladem byl sám Ježíš, když mluvil s Mojžíšem a Eliášem. I když Eliáš byl 
vzat, aniž by zemřel, Mojžíš zemřel. Dalším příkladem je apoštol Jan, který 
padl na zem, aby uctíval anděla. Anděl Jana napomenul, že on sám je 
spoluslužebník jeho bratrů (Zj. 22:9). Mnozí toto místo pochopili tak, že to 
byl jeden ze svatých, jenž odešel k Pánu. 
 Přesto rozumím, že někteří s tím ještě mohou mít problém, ale je tu ještě 
jiné vysvětlení. Existuje rozdíl mezi prorockými zážitky a vlastním skutkem. 
Když byl např. Ezechiel v Duchu přenesen do Jeruzaléma, je zřejmé, že nebyl 
vzat do skutečného Jeruzaléma, přestože mu připadal velmi skutečný. Mnohé 
z toho, co zažil, ve skutečnosti neexistovalo, ale mělo lidem ve vyhnanství 
přinést poselství. 
 Podobně tomu bylo i u mne. Přestože jsem některé z těchto zážitků a lidí 
vnímal velmi reálně, vážně si kladu otázku, zda jsem skutečně mluvil s lidmi 
v nebi. Věřím, že tyto prorocké zážitky měly přinést poselství. Nevím jestli 
místa, která jsem v nebi viděl, byla skutečná nebo mi tak byla zjevena proto, 
aby mi předala poselství. Ať je to tak nebo tak, jsem otevřený možnosti, že 
jsem viděl skutečná místa a setkal se se skutečnými lidmi. Nevidím, že by 
Písmo takovou možnost odmítalo, ačkoli rozumím tomu, že by někteří z nás 
měli námitky. Nicméně stejně jako stále mluví 
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krev Ábelova, a on je mrtvý, nesou nám životy biblických postav poselství. 
Mé zážitky mi do těchto věcí přinesly více světla než co jiného kdy předtím. 
 Jedním z důvodů, proč se přikláním k názoru, že toto byly prorocké 
zážitky a že jsem nemluvil se skutečnými lidmi, byla doba jejich trvání. Tak 
např. většina lidí už měla sny, které byly tak reálné, že si chvíli po probuzení 
mysleli, že to byla skutečnost. Nicméně i nejrealističtější sny obyčejně 
začínají blednout a po několika hodinách mohou být úplně zapomenuty. Se 
skutečnými zážitky to tak není. Měl jsem skutečná setkání s Pánem a anděly 
a ta jsou pro mne nyní téměř stejně skutečná jako před lety, kdy jsem je 
prožil. Měl jsem mnoho snů a vizí, v nichž jsem viděl Pána nebo anděly. Ty 
se ale rychle vytratily. Kromě několika málo zkušeností zahrnutých v těchto 
knihách tyto prorocké epizody vybledly stejně jako zjevení a nezůstaly jako 
skutečná setkání. 
 Z tohoto důvodu jsem se snažil mé zážitky zapsat co nejdříve poté, co jsem 
je prožil. V některých případech to nebylo možné. Když jsem se pak dostal 
na místo, kde jsem je mohl zapsat, už se mi vytrácely z paměti. Cítil jsem, jak 
mi Duch Svatý pomáhá oživit paměť, ale čím více času uplynulo mezi 
danými zážitky a chvílí, kdy jsem je mohl zapsat, tím více jsem si byl vědom, 
že jsem je nemusel předat přesně tak, jak jsem je přijal. 
 V takových případech jsem si byl vědom, že by se má vlastní učení nebo 
předsudky mohly snadno vplížit do mých zápisků, a přestože jsem se 
upřímně snažil tomu zabránit, uznávám možnost, že se to v některých pří-
padech mohlo objevit. Z tohoto důvodu jsem se neustále modlil, aby mě 
Duch Svatý při psaní vedl stejně jako ty, kdo je budou číst. Byl nám dán, aby 
nás vedl do Pravdy a k Ježíši. Mou modlitbou je, abyste rozeznali pravdu a 
pevně se drželi toho, co přichází od Ježíše a odhodili všechno, co od Něho 
není. 
 

Neomylnost Písma 
 
Přestože jsem se na mnoha místech snažil zapsat Pánova slova přesně tak, jak 
jsem je slyšel, není to Písmo. Nevěřím, že by měl jakýkoliv prorocký zážitek 
nést váhu Písma. Přesto je ale proroctví pro církev velmi důležité, jinak by 
nás Písmo nenapomínalo takto: „Následujte lásku, mějte horlivou touhu po 
duchovních darech, nejvíce však abyste prorokovali" (1. Kor. 14:1). 
Písmo nám říká: „Avšak ten, kdo prorokuje, mluví k lidem pro jejich 
vybudování, povzbuzení a potěšení. Ten, kdo mluví jazykem, buduje sám 
sebe, avšak ten, kdo prorokuje, buduje církev" (1. Kor. 14:3-4). 
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Nikdy nám nebylo řečeno, že si máme podle proroctví vytvořit vyučování - 
na to máme Písmo. A nikdy nám nebylo řečeno, že proroctví je neomylné. To 
je důvod, proč máme proroctví rozsuzovat. Přesto proroctví vyučuje. Protože 
je proroctví darem Ducha Svatého, je svaté, ale jelikož přichází 
prostřednictvím lidí, není neomylné. 
 Písma, jak byla původně napsána, jsou neomylná. Jsou skálou pravdy a 
čistým zjevením Boha a Jeho cest, na nichž můžeme postavit své životy s 
jistotou, že Písmo zůstane stát na věky. Já se na proroctví dívám spíše jako na 
manu, kterou Pán zaopatřoval svůj lid na poušti. Je od Pána a pomáhá nám 
unést záležitosti každodenního života, ale pokud se ji snažíme udržet déle, 
než máme, začne smrdět. 
 Písma jsou neměnná a jsou nám dána, abychom mohli své životy stavět na 
pravdě; proroctví je dáno ke vzdělávání a povzbuzení a strategicky nás 
udržuje v Pánově každodenní vůli. Kvalita každého vztahu je dána kvalitou 
komunikace a každý vztah, ve kterém komunikace nepokračuje, umírá. 
Proroctví pomáhá udržovat každodenní vztah s Pánem čerstvý. To je důvod, 
proč si myslím, že nás Písmo povzbuzuje hledat „zvláště" tento dar. 
 Dar proroctví jsem hledal několik let. Činil jsem to z poslušnosti Písmu, 
které nás nabádá, abychom to dělali. Miluji dary proroctví. Miluji prorocké 
zážitky, i když jen pár z nich mi nepřineslo velké napomenutí. Ve skutečnosti 
jsem se daleko více modlil za moudrost a za dar slova moudrosti než za 
kterýkoli jiný dar. To je podle mého názoru důvod, proč se mi Pán v těchto 
zážitcích téměř vždy zjevuje jako Moudrost. Také si myslím, že skutečně 
moudrý člověk miluje napomenutí, protože „domluvy a kázání jsou cesty k 
životu" (Př. 6:23). V každé takové zkušenosti jsem přijal hluboké a velmi 
potřebné napomenutí pro svůj život. 
 V této knize jsou také některé velmi základní nápravy pro církev obecně. 
V církvích, za něž nejsem osobní zodpovědný, nechci poukazovat na 
problémy, které ovlivňují Kristovo tělo. Církev je Pánovou nevěstou a já si 
dávám dobrý pozor, abych si nedovolil ji napravovat. Jako Pavel vysvětloval 
Korintským, máme sféry autority, ve kterých musíme zůstat. 
 Nemám právo napomínat děti někoho jiného, ale jako přítel mám mluvit s 
jejich rodiči a doufat, že i oni budou cítit svobodu k tomu, aby se mnou 
mluvili o věcech, ve kterých potřebují napravit zase mé děti. Nicméně v 
zážitcích zaznamenaných v této knize mi Pán ukázal, že dnešní církev se řítí 
do katastrofy, pokud neuděláme určité zásadní změny v našem kursu. Sám 
mám stejné problémy. Když se mě tedy zeptáš, co bychom s nimi měli dělat, 
mohu říci jen to, že se je snažím vyřešit. Hledám 
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větší zjevení, větší porozumění ve výkladu a moudrost, abych to vše uměl 
správně aplikovat. 
 Znovu vás prosím, abyste měli na mysli, že ačkoli prorocké zážitky, které 
provázely toto poselství, byly v tu chvíli velmi skutečné, jen o pár hodin 
později se zdály velmi nereálné. To byl častý problém při jejich zapisování. 
Snažil jsem se je zapsat co nejvěrněji, ale v žádném případě netvrdím, že jsou 
to přesná slova, která jsem slyšel nebo že všechno, co jsem o těchto zážitcích 
napsal, je zapsáno přesně tak, jak se to objevilo. Přestože jsem ale mohl 
některé detaily zapomenout nebo ne vše správně formulovat, poselství je 
pravé, je od Pána a čas je blízko. 
 
 

Rick ]oyner  
Listopad 1998 
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Stál jsem a díval se na dveře, do nichž jsem měl nyní vstoupit. Když jsem se 
otočil, abych ještě jednou pohlédl na Velkou soudní síň, byl jsem přemožen 
její slávou a rozlehlostí. Nechtěl jsem odtud odejít, přestože zlo v mém srdci 
bylo neustále odhalováno. I když byl tento proces bolestivý, bylo to natolik 
osvobozující, že jsem si přál, aby neskončil. Vlastně jsem toužil po dalším 
usvědčení. 
„A budeš mít víc," přerušila mě Moudrost, která znala mé myšlenky. „ To, co 
jsi našel zde, tě bude provázet dál. Pro změnu si ale nemusíš chodit až sem. Moc 
kříže je dostatečně velká k tomu, aby tě změnila. To, co jsi zažíval tady, můžeš 
prožívat každý den. Duch Svatý byl poslán, aby tě usvědčoval z hříchu, uváděl tě do 
pravdy a svědčil o mně. Je neustále s tebou. Musíš Ducha Svatého poznat lépe. 
Mnozí věří v Ducha Svatého, ale jen málokdo Mu ve svém životě udělá místo. S 
blížícím se koncem tohoto věku se to změní. Duch Svatý bude jednat na zemi stejně 
jako na začátku. Odstraní chaos a zmatek, který se šíří po celé zemi, a přímo z jeho 
prostředku vyvede na světlo slavné nové stvoření. Brzy vstoupíte do doby, kdy bude 
činit jeden zázrak za druhým a celý svět bude nad Jeho dílem žasnout. 
To vše bude dělat v Mém lidu. Když Duch Svatý bude jednat, Boží synové a dcery 
budou prorokovat. Mladí i staří budou mít sny a vize. Skutky, které jsem dělal já, a 
ještě větší, budou činit v Mém jménu, abych mohl být na zemi oslaven. Celé stvoření 
sténá a pracuje ku porodu pro to, co Duch Svatý bude dělat. 
To, co najdeš za těmito dveřmi, ti pomůže připravit se na nadcházející věci. Já jsem 
Spasitel, ale jsem také Soudce. Zjevím se světu jako Spravedlivý Soudce. Nejprve ale 
musím zjevit své soudy členům své vlastní domácnosti. Můj lid bude znát obecenství s 
Duchem Svatým. Pak budou také znát Jeho moc, která usvědčuje z hříchu. Rovněž 
poznají, že On je vždy vede do pravdy, která je vysvobodí. Toto je ta pravda, která 
svědčí o mně. Až mě můj lid pozná jako JÁ JSEM, pak jej použiji k tomu, aby o mne 
svědčili. 
Já jsem Soudce, ale pro tebe je lepší, abys soudil sám sebe, protože tě pak já nebudu 
muset soudit. Přesto obnovím soudy mého lidu. Nejprve budu soudit Členy své vlastní 
domácnosti a potom budu soudit celou zemi." 
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 Sláva Moudrosti zastiňovala vše kolem mne. Nikdy předtím jsem takovou 
záři neviděl; ani tady. Když mluvil o svých soudech, ještě" se zin-
tcnzivňovala. Pochopil jsem, že když Ho poznám jako Soudce, uvidím ještě 
větší Boží slávu, než jsem poznal doposud. V Jeho přítomnosti jsem se cítil 
tak malý a bezvýznamný, Že pro mé bylo těžké se soustředit na to, co říkal. 
Když už jsem si myslel, že budu přemožen Jeho slávou, vztáhl ke mně ruku a 
dotkl se mého Čela - jemně, ale pevně. Jakmile to udělal, má mysl se 
vyjasnila a byla schopná se soustředit. 
 „Začal ses dívat na sebe. To ti vždy přinese zmatek a pak bude ještě těžší, abys mě 
slyšel. Pokaždé, když zažiješ můj dotek, se tvá mysl rozjasní. Vždy, když cítíš moji 
přítomnost, vez, že jsem přišel proto, abych se tě dotkl a ty jsi mě mohl vidět a slyšet. 
Musíš se naučit přebývat v mé přítomnosti, aniž by sis uvědomoval sám sebe a 
soustřeďoval se na sebe. To způsobuje, že se odvracíš od pravdy, která je ve mně a 
obracíš se ke klamu, který je ve tvé padlé přirozenosti. 
 Mnozí lidé padají, když se jich můj Duch dotkne. Čas pro padání skončil. Musíš se 
naučit stát, když můj Duch jedná. Pokud nestojíš, když můj Duch jedná, nemůžu tě 
použít. Přede mnou mají padat pohané, ale můj lid má stát, abych jej mohl použít." 
 

Pýcha falešné pokory 
 
Když to říkal, slyšel jsem v Jeho hlasu náznak hněvu. Cítil jsem, že se 
takovým způsobem hněval i na své první učedníky. Okamžitě jsem 
porozuměl, že tomu tak bylo ve chvíli, kdy se začali dívat na svou 
nedostatečnost a neúspěchy. 
 „Pane, je mi to líto," prosil jsem, „ale Tvá přítomnost je tak přemáhající. 
Jak se nemám cítit malý, když jsem Ti tak blízko?" 
 „Ty jsi malý, ale musíš se naučit zůstávat v mé přítomnosti, aniž by ses díval na 
sebe. Nebudeš schopen mě slyšet nebo být mými ústy, pokud se budeš dívat na sebe. 
Vždy budeš nedostatečný. Vždy budeš nehodný toho, do čeho tě povolávám, ale nikdy 
to nebude tvá nedostatečnost nebo způsobilost, kvůli které tě použiji. Musíš se přestat 
dívat na svou vlastní nehodnost a začít se dívat na moji spravedl-nost. Když tě 
použiji, je to kvůli tomu, kdo jsem já a ne ty. 
 Když ses začal dívat na sebe, pocítil jsi můj hněv. Stejný hněv jsem cítil k Mojžíši, 
když si začal stěžovat, jak je nedostatečný. Toto jen ukazuje, že se více díváš na sebe 
než na mě. Právě to je hlavní důvod, proč mohu použít tak málo lidí k tomu, co 
toužím dělat. Tato falešná pokora je vlastně forma pýchy, která způsobila pád 
člověka. Adam s Evou začali cítit, že jsou nedostateční a že by měli být něčím víc než 
jakými jsem je učinil. Usmysleli si, že se stanou takovými, jakými 
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by měli podle nich být. Nikdy ze sebe nemůžeš udělat toho, kým bys měl být, ale musíš 
důvěřovat mně, že tě takového učiním." 
 I když jsem falešnou pokoru nikdy nespojoval s pádem Člověka v 
Zahradě, přesto jsem věděl, že je hlavním kamenem úrazu, který mnohým 
brání, aby se stali užitečnými pro Pána. Dokonce jsem na toto téma i 
mnohokrát vyučoval. V Jeho přítomnosti teď byla zjevena má vlastní falešná 
pokora a vypadala ještě hůř, než jakou jsem ji viděl v životech jiných lidí. 
Tato forma pýchy byla odpudivá a už jsem chápal, proč se Pán tak rozhněval. 
 V Jeho přítomnosti se brzy zjeví vše, co v nás je. Přestože jsem právě 
prošel celým soudem, ještě stále jsem měl pár velmi zásadních chyb, jež mi 
bránily Pána následovat tak, jak On chtěl. To mě natolik Šokovalo, že už 
jsem se dál nechtěl spoléhat na sebe. Otočil jsem se k Němu, abych, dokud 
byl ještě se mnou, mohl vidět co nejvíce Boží slávy. Má sklíčenost se v 
okamžiku obrátila v nadšení. Kolena se mi podlamovala, ale byl jsem 
rozhodnut zůstat stát co nejdéle. 
 Brzy nato jsem se probudil. V následujících dnech jsem cítil, jak ve mně 
pulsuje energie, díky níž je všechno kolem plné slávy. Miloval jsem vše, co 
jsem viděl. Klika u dveří vypadala nádherně. Staré domy a auta pro mě byly 
tak překrásné, že jsem litoval, že nejsem umělec a neumím zachytit jejich 
krásu a ušlechtilost. Stromy i zvířata mi připadaly jako velmi blízcí přátelé. 
Každého člověka, kterého jsem potkal, jsem vnímal jako otevřenou knihu 
plnou zjevení a významu. Byl jsem velmi vděčný za věčnost, že je tam budu 
moci všechny poznat. Vše, co jsem kolem sebe viděl, bylo velkolepé. 
Nemohl jsem uvěřit, že jsem to všechno celý Život míjel. 
 A přece jsem si s tím nádherným pocitem a zjevením, které mnou 
proudily, nevěděl rady. Zároveň mi ale bylo jasné, Že pokud je nevyužiji k 
dobrému, vytratí se. Přesně to se za pár dnů stalo. Cítil jsem, jako bych 
ztrácel smysl života. Věděl jsem, že jej musím získat zpět. To, co jsem 
předtím prožíval, bylo nádhernější než jakákoliv droga. A já jsem se stal 
závislým. Viděl jsem Jeho slávu a výsledkem bylo, že jsem musel vidět víc. 
Toužil jsem se naučit přebývat v Jeho přítomnosti a nechat Jeho život, aby 
mnou protékal a dotýkal se druhých. Zůstávat v Duchu Svatém a umožnit 
Mu, aby mě používal - to bylo mé povolání. 
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Po dlouhé dny jsem byl v hluboké depresi. Vše vypadalo tak bezútěšně. 
Sebemenší lidský zvuk mě rozčiloval, stejné jako když něco nešlo podle 
mých plánů. O všech jsem si myslel jen to nejhorší. Zaměstnával jsem se m, 
že jsem se snažil krotit černé myšlenky, které mne proti nim napadaly, Cítil 
jsem se, jako bych sklouzl do pekla a každým dnem se dostával 
hlouběji. Konečně jsem zakřičel k Pánu. Vtom jsem si všiml, že stojím přede 
dveřmi a vedle mě stojí Moudrost. 
 „Pane, je mi to líto. Vypadá to, že jsem ze Tvé přítomnosti sklouzl přímo 
do pekla." 
 „ Celý svět dosud leží v moci toho zlého," odpověděla mi, „a ty denně chodíš po 
okraji pekla. Přímo tam vede stezka života, po jejíž stranách jsou hluboké příkopy. 
Proto z ní nesmíš sejít." 
 „Takže jsem spadl do jednoho příkopu a nemohl najít cestu ven." 
 „Nikdo nemůže sám najít z takových příkopů cestu ven. Spadl jsi do něj tak, že jsi 
šel svou vlastní cestou. Proto tě tvoje cesta zase nemůže vyvést ven. Já jsem ta jediná 
cesta ven. Když padneš, nemař svůj čas tím, že se budeš snažit pochopit, proč a jak se 
to staío, protože tím do bahna zapadneš ještě hlouběji. Stačí jen požádat o pomoc, já 
jsem tvůj pastýř a pomohu ti pokaždé, když na mne zavoláš." 
 „Pane já nechci ztrácet čas tím, že se bych se snažil všechno pochopit, 
opravdu bych ale chtěl vědět, jak se stalo, že jsem padl tak hluboko a tak 
rychle? Co způsobilo, že jsem sešel z cesty života a spadl do tohoto příkopu? 
Ty jsi Moudrost a já vím, že je moudré se ptát." 
 „K tomu, abys věděl, kdy prosit za porozumění a kdy jen požádat o pomoc, 
potřebuješ moudrost. V tomto případě bylo moudré prosit o porozumění. Rozumět 
můžeš pouze tehdy, když jsi v mé přítomnosti. Ve chvíli, kdy jsi deprimovaný, bude 
tvé porozumění vždy překroucené. Odtud nejsi schopen jasně vidět pravdu. Deprese 
je podvod. Vychází z toho, že vidíš svět ze své vlastní perspektivy. Pravdu vidíš tehdy, 
když se na svět díváš mýma očima a z mého postavení po Otcově pravici. Ti, kteří 
přebývají v mé přítomnosti, řeknou stejně jako cherubové v Izaiáši 6: 'Celá země je 
plná Jeho slávy'." 
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 Vzpomínám si, jak jsem jako čerstvý věřící četl tento text. Myslel jsem si, 
že ti cherubové byli zaslepení. Vůbec jsem nechápal, jak mohli říct: „Celá 
země je plná Jeho slávy." Vždyť je svět plný válek, nemocí, zneužívání dětí, 
podvodů a zla. Potom ke mně Bůh jednoho dne promluvil: „Důvodem, proč 
to cherubové říkají, je, že přebývají v mé přítomnosti. Jestli i ty budeš zůstávat v mé 
přítomnosti, neuvidíš nic jiného než moji slávu." 
 „Pane, pamatuji si, že jsi mě to učil. Ale já jsem podle toho nežil. Tolik 
času jsem strávil tím, že jsem se na věcí díval černě. Vlastně jsem většinu 
svého života chodil v příkopech vedle cesty života, místo abych Šel po ní."  
 „ To je pravda," odpověděl Pán. „ Čas od času ses zvedl a udělal jsi pár kroků, 
ale potom jsi znovu sklouzl do příkopu na druhé straně. Dělal jsi i pokroky, ale teď: 
je čas, abys zůstával na cestě. Už nemůžeš ztrácet čas v příkopech." 
 Jak Pán pokračoval, zaplavovala mě a zároveň přemáhala Jeho laskavost a 
trpělivost. 
 „Co posledně způsobilo, že jsi spadl do příkopu?" zeptal se. 
 Jak jsem o tom přemýšlel, zjistil jsem, že jsem byl zcela pohlcen snahou 
zvládnout své pocity, místo abych odhalil jejích zdroj. 
 „Přestal jsem se dívat na Tebe," doznal jsem. 
 „ Vím, že to vypadá až příliš jednoduše, ale přesně to jsi udělal. Ve chvíli, kdy ode 
mne odvracíš svůj zrak, scházíš z cesty Života. Jestli ale ve mně zůstáváš, neuvidíš 
nic než tnou slávu. Neznamená to, Že neuvidíš konflikty, zmatek, temnotu a oklamání, 
které jsou na světě, ale vždy na ně také uvidíš mou odpověď. Když ve mně budeš 
přebývat, vždy uvidíš, jak pravda vítězí nad lží a jak přichází mé království." 
 „Pane, když jsem tady, tak všechno, co tu je, je pro mě reálnější, než co 
jsem kdy prožil na zemi. Když jsem ale na zemi, všechno, co je zde, mi při-
padá jako neskutečný sen. Vím, že toto je pravá skutečnost a že země je tu 
dočasně. Také vím, že kdyby bylo toto místo pro mě na zemi reálnější, byl 
bych schopen lépe chodit ve Tvé moudrosti a zůstávat na cestě života. Řekl 
jsi, že je vždy moudré prosit. Já Tě tedy prosím, abys pro mě toto království 
učinil na zemi reálnějším. Pak budu schopen chodit lépe po Tvých cestách. 
Také Tě prosím, abys mi pomohl předat tuto realitu druhým. Temnota na 
zemí rychle roste a jen málokdo 'vidí'. Prosím Tě, dej nám víc Tvé moci, 
dovol nám vidět víc Tvé slávy a poznat pravý soud, který přichází s Tvou 
přítomností." 
 „Když začneš žít podle toho, co vidíš očima svého srdce, budeš chodit se mnou a 
uvidíš mou slávu. Oči tvého srdce jsou oknem do království Ducha. Očima svého 
srdce můžeš kdykoli přijít k mému trůnu milosti. Když ke mně budeš přicházet, stanu 
se pro tebe skutečnějším. Také ti svěřím víc moci." 
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Jak mluvil, můj zrak byl přitahován k velkému zástupu Pánových králů, 
knížat, přátel a služebníků, kteří stáli v Soudní síni. Toto místo bylo tak plné 
divů a slávy, že bych tam byl zůstal napořád. Znovu jsem byl ohromen 
skutečností, že toto bylo jen začátkem nebe. Pánova přítomnost však byla tím 
největším divem ze všech. Zde, na začátku nebe, On byl Moudrostí i 
Soudcem v jedné osobě. 
 „Pane," zjišťoval jsem, „zde jsi Moudrost a Soudce, ale jak se zjevuješ na 
jiných místech nebeského království?" 
 „JÁ JSEM Moudrost a Soudce v každé oblasti, ale JÁ JSEM také mnohem víc. 
Protože se ptáš, ukážu ti, kdo JSEM. Vlastně jsi mě teprve začal poznávat jako 
Moudrost a Soudce. Až přijde čas, poznáš mě blíž, ale teď se ještě máš co učit o mých 
soudech." 
 

První svědek 
 
„Boží soudy jsou prvním krokem do Božího království," ozval se hlas, který 
jsem nikdy předtím neslyšel. „Až přijde Soudný den, budou znát Krále 
všichni a všichni také porozumí Jeho soudům. Pak bude země vysvobozena. 
Prosil jsi za to, aby Jeho soudy přišly do tvého života. Teď začni prosit, aby 
přišly i do světa." 
 Otočil jsem se, abych se podíval, kdo promluvil. Byl vysoký a zářil jen o 
trochu méně než ti, s nimiž jsem se setkal v Soudní síni. Měl jsem za to, že to 
byl anděl. Pak promluvil: „Jsem Lot. Byl jsi vybrán, abys žil stejné jako já v 
těžké době. Musíš se za lidi přimlouvat stejně jako Abraham za Sodomu. V 
době, kdy se na zemi bude dít velká zvrhlost, povstanou muži a ženy velké 
víry. Svou víru musíš stejně jako Abraham použít k přímluvě za bezbožné a 
svědčit o Božích soudech, které přicházejí na zem. Pán už nebude moci o 
mnoho déle snášet narůstající zlo lidstva. Já jsem mlčel a mnozí zahynuli. 
Nesmíš být jako já - nesmíš mlčet!" 
 „Řekni mi víc! Jak je mám varovat?" ptal jsem se. 
 „Myslel jsem si, že budu varováním už jen tím, že budu jiný. To ale ne-
stačí. Moc Ducha Svatého, která usvědčuje z hříchu, je uvolněna mluveným 
slovem. Zničení Sodomy bylo varovným příkladem pro ostatní, aby nemuseli 
dopadnout stejně. Musíš říct můj příběh těm, kteří se ženou do záhuby. Už 
teď existuje mnoho měst, jejichž zkaženost už Pán nebude déle trpět. Pokud 
nepovstanou ti, jež znají Pána, bude velmi brzo mnoho měst podobných 
Sodomě. 
 Soudný den přichází. Tehdy celé stvoření pozná moudrost Jeho soudů. Ty 
ale na ten den nečekej. Musíš je hledat každý den a potom je oznamovat na 
zemi. Jestli bude Jeho lid chodit v Jeho soudech, mnozí je na zemi 
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poznají ještě před velkým Soudným dnem, a bude tak spaseno mnohem více 
lidí. Pán touží po tom, aby byl každý zachráněn a aby žádný z Jeho lidu ten 
den neutrpěl ztrátu. 
 Lidé na zemi jsou slepí. Dokud se budeš snažit jim být svědkem, 
neprohlédnou. Poselství soudu musí vyjít ve slovech. Duch Svatý pomazává 
slova. Aby je ale mohl pomazat, musí být nejprve vyslovena. Spravedlnost a 
spravedlivý soud jsou základem Jeho trůnu. Jeho lid částečně poznal Jeho 
spravedlnost, ale jen málokdo zná Jeho spravedlivé soudy. Jeho trůn bude 
stát v Jeho domě, proto musí se soudem začít právě v něm. 
 Musíš žít podle pravdy, kterou jsi poznal zde, a vyučovat ji. Jeho soudy 
přicházejí. Pokud bude Jeho lid chodit v Jeho soudech ještě před Soudným 
dnem, bude pro ně ten den slavný. Pokud ale podle nich žít nebudou, i oni 
poznají soužení, které přichází na svět. Jeho soudy by nebyly spravedlivé, 
kdyby nebyly stejné pro všechny. V tobě a dalších bude znovu naléhat na 
svůj lid, aby soudili sami sebe, a nemuseli tak být souzeni. Potom musíš začít 
naléhat na svět." 
 Lot ukázal na dveře, před nimiž jsem stál. Ještě stále vypadaly temně a 
nepřitažlivě. Pomyslel jsem si, že jsou stejně nepřitažlivé jako učení o Božích 
soudech. Kvůli Boží slávě, jež nás obklopovala, ty dveře vypadaly ještě 
temněji. Přesto jsem už teď věděl, jak je Jeho soud slavný. Také jsem 
pochopil, že téměř každé dveře, kterými nás vede, nejprve vypadají nevábně 
a potom se stanou slavnými. Téměř to vypadá tak, že čím nevábněji dveře 
vypadají, tím slavnější to bude za nimi. Abychom takovými dveřmi mohli 
projít, potřebujeme víru. Za nimi na nás ale vždy čeká větší sláva. 
 Lot navázal na můj sled myšlenek. Zde jsou totiž myšlenky vysílány všem. 
 „Za těmito dveřmi zažiješ větší Boží slávu. Není to jen jas, který vidíš 
kolem Něj nebo tady, ani to nejsou jen pocity, které prožíváš, když zůstáváš v 
Něm. Jeho sláva se rovněž zjevuje v soudech. Není to sice ten jediný způsob, 
ale je důležité, abys právě tomuto způsobu na zemi rozuměl. Za těmito 
dveřmi se naučíš, jak vnímat Jeho slávu i jiným způsobem. Pán se chystá 
lidem ukázat svou slávu a ta změní jejich životy. Až ji uvidí, začnou se 
radovat na všech Jeho cestách a dokonce i z Jeho soudů." 
 

Druhý svědek 
 
Pak promluvil druhý hlas: „I já potvrzuji tuto pravdu. Přestože 'milosrdenství 
vítězí nad soudem,' bude Boží soud brzy zjeven na zemi. Pán 
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nabízí před soudem vždy nejprve milosrdenství. Jestli budeš lidi varovat před 
blížícím se soudem, Jeho milosrdenství mnohé zachrání." 
 Nepoznal jsem, kdo to mluví, ale byl rovněž vysoký a velmi ušlechtilý a 
jeho jas ukazoval na to, že má vysokou hodnost. 
 „Jsem Jonáš," řekl. „Když porozumíš Božím soudům, budeš rozumět 
i Jeho cestám. Ale to ještě neznamená, že když jim rozumíš, také s nimi 
souhlasíš. Porozumění je nezbytné, ale samo o sobě nestačí. Pán chce, abys s 
Ním také souhlasil. 
 Často jsi prosil o to, aby šla Pánova přítomnost s tebou, a to bylo moudré. 
Byl jsem prorok a znal jsem Ho. Přesto jsem se ale snažil uniknout Jeho 
přítomnosti. Bylo to sice pošetilé, ale ne tak nesmyslné, jak si myslíš. Musel 
jsem teprve poznat ten spalující oheň, který přichází s Jeho přítomností. Ještě 
jsem musel pochopit, že s Jeho blízkostí přichází i zodpovědnost. V Jeho 
přítomnosti bude všechno dřevo, sláma a strniště stráveno. Když by ses k 
Němu přiblížil se skrytým hříchem ve svém srdci, přivedlo by tě to k 
šílenství. Po staletí se o tom mnozí přesvědčovali. Nepokoušel jsem se ani tak 
uniknout Pánově vůli jako Jeho přítomnosti. 
 Když prosíš o to, aby se Jeho přítomnost stala reálnou, žádáš vlastně, aby 
ta realita, kterou jsi zažil zde, byla s tebou. Skutečným domovem je nebe a je 
správné, když po něm toužíš. Pokud ale budeš chodit blízko svatému Bohu, 
musíš být svatý i ty. Čím jsi Mu blíž, tím se skrytý hřích může stát 
nebezpečnějším." 
 „Tomu rozumím," odpověděl jsem. „Proto jsem prosil Pána, aby do mého 
života přinesl své soudy." 
 „Teď se tě musím zeptat na toto," pokračoval Jonáš. „Budeš Ho hledat? 
Přijdeš k Němu?" 
 „Samozřejmě," odpověděl jsem. „Po Jeho přítomnosti toužím víc než po 
čemkoli jiném. Neexistuje nic lepšího než být v Jeho přítomnosti. Vím, že 
mnoho mých důvodů, kvůli kterým chci být v Jeho přítomnosti, je sobec-
kých, ale když jsem s Ním, bývám od takové sobeckosti osvobozován. Chci 
být s Ním. Budu k Němu přicházet." 
 „Opravdu?" pokračoval Jonáš. „Doposud jsi byl ještě pošetilejší, než jsem 
býval já. Můžeš kdykoliv a pro cokoliv přijít před Jeho trůn milosti, a přesto 
to děláš jen zřídka. Nestačí jen po Jeho přítomnosti toužit; musíš přijít k 
Němu. Jestli se Mu přiblížíš, On se přiblíží tobě. Proč to neděláš? Vždycky 
jsi Mu právě tak blízko, jak sám chceš. 
 Mnozí poznali a následovali Jeho cesty, ale nepřišli k Němu. Kvůli tomu 
z Jeho cest v blízké budoucnosti sejdou. Smál ses mé velké pošetilosti, ale ta 
tvoje je ještě větší. Já se ti ale nesměju - pláču pro tebe. Tvůj Spasitel pro  
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tebe pláče; neustále se za tebe přimlouvá. Když pláče On, pláče celé nebe. Já 
pláču, protože vím, jak je Jeho lid pošetilý. Znám tě, protože jsi stejný jako 
já. A církev utekla do Tarsu, stejné jako já, protože toužila obchodovat se 
svitem víc, než sedět u Jeho trůnu plného slávy. Zároveň ale nad zemí visí 
meč Božích soudů. Pláču pro církev, protože vás tak dobře znám." 
 „Jsem vinen!" doznal jsem. „Co máme udělat?" 
 „Na zem přicházejí velké bouře," pokračoval Jonáš. „Stejně jako se strhla 
bouře, když jsem cestoval lodí, abych utekl před Pánem. Tehdy jsem spal; 
stejně tak spí dnešní církev. Byl jsem Božím prorokem, ale museli mě 
probudit pohané. S církví je to stejné. V současnosti mají pohané větší 
rozeznání než církev. Poznají, když jde církev Špatným směrem a zatřesou s 
ní, aby se probudila a volala ke svému Bohu. 
 Brzy vás vedoucí představitelé světa hodí přes palubu jako tehdy mne. 
Nedovolí vám, abyste pokračovali stejným směrem jako doposud. To pro vás 
bude Boží milost. Následně vás ukázní velkou Šelmou, která vyjde z moře. 
Ta vás na čas pohltí, ale budete zase vyvrženi ven. Pak budete kázat Jeho 
poselství." 
 „Jiná cesta neexistuje?" ptal jsem se. 
 „Ano, je i jiná cesta," odpověděl Jonáš, „přestože to již začalo přicházet. 
Někteří jsou již v břiše šelmy, další budou teprve hozeni přes palubu a jiní 
ještě spí. Téměř všichni však plují Špatným směrem - obchodovat se světem. 
Ty ale můžeš soudit sám sebe. Potom tě nebude muset soudit Pán. Když se 
probudíš, učiníš pokání a půjdeš směrem, kterým tě posílá, nebudeš muset 
být pohlcen šelmou." 
 „Mluvíš o šelmě ze Zjevení 13?" zeptal jsem se. 
 „Ano. Jak můžeš číst v této kapitole, té šelmě je dáno, aby bojovala se 
svatými a přemohla je. To se stane všem, kteří neučiní pokání. Ale věz, že ti, 
kteří byli přemoženi první Šelmou, z ní budou vyvrženi ještě předtím, než 
přijde druhá šelma - ta, která vystupuje ze země. 
 Stejné jako je Lotův příběh varováním těm, kteří se vydávají zvrácenos-
tem, můj příběh je varováním Pánovu proroku - církvi. Církev utíká z Pánovy 
přítomnosti. Tam, kde má hledat Jeho přítomnost, vyvíjí různé aktivity. 
Můžeš svou aktivitu nazývat 'službou', ale ve skutečnosti utíkáš z Boží 
přítomnosti. Jak jsem řekl, církev utíká do Tarsu, aby tam obchodovala se 
světem a hledala poklady moře, zatímco větší bohatství -poklady nebe - hledá 
málokdo. 
 Církev je omotána hříchem - touhou obchodovat se světem - stejně jako 
jsem byl já v břiše velryby omotán chaluhami. Chaluhy, pečování světa, se 
omotaly okolo mysli církve. Já jsem jimi byl omotán tak, že mi trvalo tři 
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dny, než se mi podařilo obrátit se k Pánu. Křesťanům to trvá mnohem déle. 
Jejich mysli jsou natolik ovinuty světem a oni padli už tak hluboko, Že mnozí 
ztratili naději na vysvobození. Místo toho, aby ses od Boha odvrátil, se musíš 
otočit k Němu. Umí rozplést jakýkoli zmatek a může tě vyvést i z té nejhlubší 
propastí. Už od Něj neutíkej! Běž k Němu!" 
 Pak Lot dodal: „Vzpomeň si na Pánovo milosrdenství s Ninive. Slitoval se, 
protože Jonáš kázal. Nebyl tam, aby mezi nimi žil a byl svědkem. Kázal Boží 
slovo. Jestli půjdeš k lidem, ke kterým tě Pán posílá, a předáš jim Jeho 
varování, budou mnozí činit pokání a budou spaseni." 
 Potom Jonáš pokračoval: „Když ztratíš Pánovu milost a obklíčí tě hřích, je 
pro tebe těžké k Pánu přijít. Je důležité, aby ses naučil, že v takových 
chvílích máš běžet k Němu místo od Něj. Když projdeš těmito dveřmi, 
vstoupíš do doby, kdy bude Pánova moc a sláva uvolněna na zemi v takové 
míře, jak tomu dosud nebylo. Uvidíš věci, na které Čeká celé nebe. Zároveň 
to ale bude doba velké temnoty a bez Jeho milosti nebudeš schopen snést ani 
temnotu ani slávu. Aniž bys k Němu denně přicházel, nebudeš schopen 
chodit po Jeho cestách. Nestačí Jeho přítomnost jen hledat, musíš v ní 
neustále přebývat. 
 Ti, kdo Jej hledají jen jednou týdně na církevních shromážděních, zatímco 
se po zbytek týdne starají jen o světské věci, brzy odpadnou. Stejně dopadnou 
i ti, kteří volají k Jeho jménu v domnění, že je jejich služebníkem. On je 
Pánem všech a všichni to také brzy poznají! Nejprve to pozná Jeho lid, 
protože soud začne u Jeho domácích. 
 Je domýšlivé a troufalé volat k Pánu pouze, když něco potřebuješ. Měl bys 
k Němu volat, aby ses zeptal, co chce On, a neříkat jen, co Ty chceš. Mnozí z 
těch, kteří mají nějakou víru, jsou velmi domýšliví; dělicí Čára mezi nimí 
může být velmi tenká. Až přijdou Boží soudy na Jeho domácnost, Jeho lid 
pozná rozdíl mezi vírou a domýšlivostí. Ti, jež se snaží pracovat na Jeho díle 
bez Něj, odpadnou. Mnozí z těch, kdo svou víru vkládají v Pána, Jej neznají 
osobně. Činí v Jeho jménu velké věci, ale On je nezná. Ti, kteří Jej neznali 
osobně, brzy zapláčou nad svým bláznovstvím. 
 Bůh neexistuje kvůli svému domu - Jeho dům existuje kvůli Němu. 
Trpělivě čeká před svým vlastní domem, klepe, volá, ale jen málokdo Mu 
otvírá. Ti, kteří slyší Pánův hlas a otevřou Mu dveře, s Ním budou sedět u 
Jeho stolu. A nejen to, budou společně s Ním také sedět na Jeho trůnu a uvidí 
svět tak, jak ho vidí On. Domýšlivost s Ním ale nemůže sedět ani u stolu ani 
na trůnu. Domýšlivost je pýcha, která způsobila první pád a kvůli níž je na 
zemi veškerá temnota a zlo. 
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Když satan viděl Boží slávu, stal se domýšlivým. Přestože přebýval v Jeho 
přítomnosti, odvrátil se od Něho. Právě toto je největším nebezpečím pro ty, 
kteří vidí Jeho slávu a znají Jeho přítomnost. Nestaň se domýšlivým kvůli 
tomu, co jsi viděl. Nikdy nebuď pyšný na své vize. Pýcha tě vždy povede k 
pádu." 
 

Milosrdný soud 
 
Každé Jonášovo slovo bylo jako úder kladivem. Byl jsem zděšen svým 
hříchem. Nejen že jsem se styděl za to, jak jsem o něm přemýšlel, ale ještě 
víc jsem se styděl za to, že jsem se mu posmíval a přitom dělal totéž. 
Přestože jsem se ze všech sil snažil zůstat stát, mé nohy už mě neunesly a já 
jsem padl na tvář. Jeho slova jsem vnímal jako mrskání bičem, ale přesto 
jsem tu bolest vítal. Věděl jsem, že je potřebuji slyšet, a nechtěl jsem, aby mě 
Jonáš přestal učit, dokud ve mně nebyly odhaleny všechny zlé věci. Nejen že 
mě ta slova naprosto odhalovala, ale jejich moc také způsobovala, že každá 
výmluva vypadala otřesně. Prošla každou překážkou a zapadla přímo do 
mého srdce. Stále ještě jsem ležel na zemi a cítil se jako při operací. 
 Tento proces přerušil Lot: „Mnozí věřící sice padání v Boží přítomnosti 
zlehčují a ubírají mu na významu, ale církev brzy padne pod stejnou mocí, 
která skolila tebe, a tou je usvědčení. Když spadneš, protože už déle nevy-
držíš stát, výsledkem tvého pádu bude, že se postavíš za pravdu." 
 Ještě stále jsem se nechtěl ani pohnout. Nechtěl jsem udělat nic, dokud 
jsem se pevně nechopil toho, co Jonáš řekl. Nechtěl jsem, aby usvědčení 
zmizelo dřív, než stačí dokončit svou práci. Asi mi rozuměli, protože další 
chvíli bylo ticho. Pak Lot pokračoval: 
 „Jonáš měl na sobě to největší pomazání ke kázání, jaké kdy člověk měl. 
Aniž by jeho kázání provázely jakékoli divy a zázraky, činilo pokání jedno z 
nejzkaženějších měst, která kdy na zemi existovala. Kdyby byl Jonáš kázal v 
Sodomě, to město by tu stálo až do dnešního dne. Moc Jonášova kázání je 
znamením. Tuto moc měl poté, co byl vyvržen z břicha velryby. Taková moc 
ke kázání bude dána církvi v posledních časech. Je to usvědčující moc, kterou 
dá Pán své církvi. Až bude vyvržena z šelmy, která ji spolkla, budou i ti 
nejhorší naslouchat jejím slovům. Toto Jonášovo znamení bude dáno církvi. 
Slova těch, kteří zažijí vzkříšení z hlubin, budou mít moc." 
 Ještě stále jsem byl ochromen, Byl jsem rozhodnut běžet k Pánu a ne od 
Něj, a tak jsem se obrátil přímo k Moudrosti. 
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 „Pane, já také můžu padnout v tom, co přichází. Jsem vinen vším, co tu bylo 
řečeno. Viděl jsem tolik Tvé slávy, a přesto dál padám do léček, které mě 
odvádějí stranou a drží mě, abych k Tobě nemohl přijít blíž. Pomoz mi s tím, 
prosím. Zoufale potřebuji Tvou moudrost, ale také Tvé milosrdenství. Než 
pošleš soud, který si zasluhujeme, pomoz nám a pošli, prosím, milosrdenství. 
Prosím o milost kříže." 
 Moudrost odpověděla: „Dostaneš milost, protože jsi o ni žádal Dám ti také víc 
Času. Ten pro tebe bude mým milosrdenstvím. Moudře jej využij, protože už brzy 
žádný nebude. Blíží se chvíle, kdy už nebudu moci déle čekat. Každý den, o který 
odložím svůj soud, je milosrdenstvím. Takže se na to takto dívej a moudře jej využij.  
 Před soudem dávám vždy přednost milosrdenství, ale konec je blízko. Temnota 
roste a čas velkých těžkostí na tebe brzy přijde, Jestli nevyužiješ času, který ti dávám, 
nadcházející těžkosti tě přemohou. Pokud tento čas moudře využiješ, zvítězíš. Všichni 
vítězové, ať žili v jakékoli době, mají jeden společný rys - nemarní čas. 
 Jsem milosrdný a proto tě varuji. Varuj můj lid, že jej ve svém milosrdenství už 
déle nenechám na mé milosrdenstvím spoléhat. Ve svém milosrdenství jej budu učit 
disciplíně. Varuj je, aby nezatvrdili svá srdce, ale učinili pokání a obrátili se ke mně. 
 Je pravda, že i ty můžeš odpadnout, jestli nezapřeš sám sebe a nebudeš brát denně 
svůj kříž, tvá láska vychladne a zapřeš mě. Ti, kteří se snaží zachránit svůj vlastní 
život, ho ztratí, ale ti, kteří ztratí svůj život pro mne, naleznou skutečný život. Svému 
lidu dám Život v ještě větší hojnosti, než o který žádali i ve své domýšlivostí. 
 Až skončím se soudem vlastního domu, pošlu své soudy na celou zem. Podle svého 
spravedlivého soudu ukážu rozdíl mezi mým lidem a těmi, kteří mě neznají. Nyní celý 
svět leží v moci toho zlého. Ten odměňuje nespravedlnost a vzpírá se spravedlivým. 
Až přijde Soudný den, celý svět pozná, že já odměňuji spravedlnost a vzpírám se 
pyšným. 
 Právo a soud jsou základem mého trůnu. Kvůli svému soudu přísněji trestám ty, 
kteří pravdu znají, ale nežijí podle ní. Přivedl jsem tě sem proto, abys viděl mé soudy. 
Získal jsi zde porozumění, ale pokud podle něj nebudeš žít, přinese ti ještě těžší soud. 
Komu je mnoho dáno, od toho se mnoho žádá. Zde jsi poznal milosr-Idensťví mých 
soudů. Jestli si budeš dál zahrávat s hříchem, poznáš přísnost mého soudu. Mnozí z 
mého lidu ještě stále rádi hřeší. Ti, kteří milují hřích, své pohodlí a prosperitu více 
než mne, brzy poznají moji přísnost. Takoví v nadcházející době neobstojí. 
 Pyšným ukážu svou přísnost a pokorným milosrdenství. Nejsou to těžkosti,co 
nejvíce odvrací pozornost mého lidu; je to prosperita. Kdyby mě můj lid hledal v 
dobách prosperity, mohl bych jim svěřit ještě větší bohatství svého království. Toužím 
po tom, abys měl hojnost pro každý dobrý skutek. Chci, aby tvá štědrost 
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přetékala. V nadcházející době bude můj lid zaplaven bohatstvím země dokonce i v 
Časech trápení, ale ta bohatství budou ode mne a ne od vládce tohoto zlého věku. 
Jestli ti nemohu svěřit pozemská bohatství, jak ti potom mohu svěřit mocnosti 
přicházejícího věku? Musíš se naučit mne hledat, když prospíváš i když jsi chudý. 
Vše, co ti svěřím, dále patří mně. Více svěřím pouze těm poslušnějším. 
 Věz, že vládce temnoty také dává prosperitu. To, co nabízel mně, nabízí i mému 
lidu. Království tohoto světa dá těm, kdo se před ním skloní a budou jej uctívat a 
sloužit mu tím, že budou žít podle jeho způsobit. Existuje prosperita světa a 
prosperita mého království. Nadcházející soudy mému lidu pomohou poznat rozdíl 
mezi nimi. Bohatství těch, kteří prosperovali proto, že sloužili vládci tohoto zlého 
věku a používali jeho způsoby, bude v Časech pohrom mlýnským kamenem na jejich 
krku. Všichni budou brzy souzeni pravdou. Ti, kdo prosperují díky mně, nedělají 
kompromisy s pravdou jen proto, aby se jim dařilo dobře. 
 Mé soudy začnou v mé domácnosti a naučí vás kázni, díky níž pak budete poslušní. 
Odplatou za hřích je smrt a odplatou za spravedlnost je pokoj, radost, sláva a čest. 
Všichni brzy dostanou svou spravedlivou odplatu. To je ten soud a je správné, že 
začíná v mé vlastní domácnosti." 
 Potom Lot a Jonáš promluvili společně: „Nyní pohleď na Boží laskavost a 
přísnost. Jestli Jej budeš víc poznávat, současně budeš také víc poznávat Jeho 
laskavost a přísnost." 
 Usvědčení na mě padalo jako vodopád. Byl to ale vodopád vody života. 
Bylo to očišťující a občerstvující a zároveň těžké. Také jsem věděl, že Jeho 
napomínání mě ochrání před tím, s čím se setkám po vstupu dveřmi. Zoufale 
jsem chtěl veškerou nápravu ještě předtím, než vstoupím do dveří. Věděl 
jsem, že Jeho nápravu budu potřebovat, a měl jsem pravdu. 
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Právě jsem zvažoval všechny věci, o kterých mluvili Lot a Jonáš, když Pán 
promluvil. 
„Prosil jsi, abys i na zemi byl schopný vnímat realitu tohoto místa. Toto je ta realita, 
za kterou jsi prosil - vidět, jak vidím Já. Realita ale není toto místo. Je všude, kde 
jsem já. Má přítomnost dává jakémukoliv místu jeho skutečnost. Ona způsobila, že na 
cokoliv ses podíval, vypadalo tak živě; já jsem Život. Můj Otec mě učinil Životem 
celého stvoření, jak v nebi tak na zemi. Celé stvoření existuje skrze mne a pro mne a 
beze mne není život a není pravda. 
Já jsem ten Život, který je ve stvoření. Jsem dokonce Životem, který je v mých 
nepřátelích. JÁ JSEM. Všechno, co existuje, existuje skrze mne. JÁ JSEM Alfa i 
Omega, JÁ JSEM Počátek a Konec všech věcí. Mimo mne není ani pravda ani 
realita. Nehledáš jen realitu tohoto místa, ale realitu mé přítomnosti. Chceš mě 
poznat takového, jaký jsem, a toto poznání dává život. Tato realita je pro tebe na 
zemi stejně dostupná jako zde, ale musíš se naučit mne nejen hledat, ale také se na 
\mne dívat. 
Jsem Boží moc. Jsem zjevení Jeho slávy. Jsem život a láska. Jsem také osoba. Miluji 
svůj lid a chci být s ním. Otec miluje mě a také miluje vás. Miluje vás natolik, že 
vydal mne, abyste mohli být spaseni. Chceme vám být blízko. Milu-Ijenie lidstvo a na 
věky budeme přebývat s vámi. Moudrost je znát mne, znát Otce a znát naši lásku. 
Světlo, slávu a moc zjevím na zemi v těch, kdo poznali \mou lásku. 
Můj Otec mi svěřil veškerou moc. Mohu přikázat nebesům a poslechnou mě, ale 
nemohu přikázat lásce. Přikázaná láska vůbec není láska. Přijde Čas, kdy budu od 
národů vyžadovat poslušnost, ale tehdy pomine doba, kdy jste mně měli prokazovat 
svou lásku. Dokud nevyžaduji poslušnost, tak ti, kteří ke mně přicházejí, mě 
poslouchají proto, že milují mě a milují pravdu. Jsou to ti, kteří budou hodni se mnou 
vládnout v mém království; ti, kteří mě milují slouží mně navzdory pronásledování a 
zavržení. Musíš ke mně chtít přicházet.  Ti, kdo dosáhnou  místa našeho přebývání,  
nebudou přicházet rozkazu nebo jen proto, že znají mou moc - budou přicházet, 
protože milují  a milují Otce. 
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 Ti, kteří dosahují pravdy, přijdou, protože nás milují a chtějí být s námi. Kvůli 
temnotě je tento věk obdobím opravdové lásky. Pravá láska nejjasněji září proti té 
největší temnotě. Miluješ mě víc, když mě vidíš očima svého srdce a posloucháš mě, 
přestože mě tvé oči nevidí stejně jako teď. Láska a uctívání budou největší v té 
nejhlubší temnotě, která přichází na zemi. Potom celé stvoření pozná, že vaše láska 
ke mně je pravá. Uvidí, proč toužíme přebývat s lidmi. 
 Ti, kdo ke mně teď přicházejí a prodírají se všemi silami světa, které se tni 
vzpírají, přicházejí, protože mají pravou Boží lásku. Chtějí se mnou být tak moc, že i 
přestože to všechno vypadá nereálně, dokonce i když já jim připadám jako mlhavý 
sen, budou riskovat všechno pro naději, že ten sen je skutečný. To je láska. To je ta 
láska k pravdě. To je ta víra, která se líbí mému Otci. Všichni se skloní, když uvidí 
moji moc a slávu, ale ti, kteří se sklánějí teď, když mě vidí jen matně očima víry, jsou 
ti poslušní, kteří mě milují v Duchu a pravdě. Takovým již brzy svěřím moc a slávu 
nadcházejícího věku, jež bude silnější než jakákoliv temnota. 
 S rostoucí temnotou na zemi ukáži víc své slávy. Budeš ji potřebovat k tomu, co 
přichází. Pamatuj si také, že ti, kteří mně slouží, i když nevidí mou slávu, jsou ti věrní 
poslušní a jim svěřím svou moc. Poslušnost v Boží bázni je počátek moudrosti, ale 
plnost moudrosti je poslušnost z lásky k Bohu. Pak uvidíš moc a slávu. 
 Nejsi zde kvůli své věrnosti. Dokonce i pokora, která tě vedla k modlitbě za mé 
soudy, byla dar. Jsi tady, protože jsi posel. Protože jsem tě za tímto účelem povolal, 
dal jsem ti moudrost, abys žádal o poznání mých soudů, je moudré, abys byl věrný 
tomu, co zde vidíš, ale největší moudrost je, abys ke mně každý den přicházel. Čím 
častěji ke mně přijdeš, tím reálnější pro tebe budu. Na zemi pro tebe mohu být stejně 
reálný, jako jsem teď; když znáš realitu mé přítomnosti, chodíš v pravdě." 
 

Já Jsem 
 
„Teď mě vidíš jako Pána Soudu. Také mě musíš vidět jako Pána Sabatu. 
JSEM obojí. Musíš mě znát jako Pána zástupů a vidět mé armády; a vidět Mě 
i jako Knížete pokoje. JSEM Lev z Judy a JSEM rovněž Beránek. Znát moji 
moudrost také znamená znát mé časy. Jestli mě prohlašuješ Lvem, když chci 
přijít jako Beránek, neusuzuješ moudře. Musíš vědět, jak mě máš jako Pána 
zástupů následovat do bitvy a kdy máš se mnou sedět jako s Pánem Sabatu. K 
tomu potřebuješ znát mé časy, a ty můžeš znát jen tehdy, jsi-li v mé blízkosti. 
 Ti, kteří volají k mému jménu, ale nehledají mě, budou stále více mimo můj časový 
rozvrh. To je soud, který na ně přichází. Budou na nesprávném místě dělat nesprávné 
věci a budou dokonce i kázat nesprávné poselství. V čase zasívání se budou snažit 
sklízet Kvůli tomu neponesou ovoce. 
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 Mé jméno není BYL JSEM ani BUDU, ale JSEM. Opravdově mě můžeš znát jen v 
přítomnosti. Nemůžeš mě znát jako JÁ JSEM bez toho, abys ke mně každý den 
přicházel. Nemůžeš mě znát jako JÁ JSEM, aniž bys ve mně zůstával. 
 Zde jsi měl možnost okusit mé soudy. Teď mě uvidíš jinak. Dokud nebudeš žít ve 
věčnosti, nebudeš mě schopen plně znát jako JÁ JSEM. Různé aspekty mé podstaty 
zde do sebe dokonale zapadají. Pro tebe je ale těžké je vidět, protože žiješ v čase. 
Tato Velká síň odráží tu část mé podstaty, kterou svět brzy uvidí. Bude to důležitá 
část tvého poselství, ale nebude to všechno. Na jedno město pošlu svůj soud a na 
druhé mohu poslat své milosrdenství. Do jednoho národa pošlu hlad a do jiného 
hojnost. Abys poznal, co právě dělám, nesmíš soudit podle toho, jak to vypadá, ale 
podle reality mé přítomnosti. 
 Jestli tvá láska ke mně v nadcházející době neporoste, vychladne. JSEM život. 
Jestli mi nezůstaneš nablízku, ztratíš život, který je v tobě. JSEM světlo. Jestli mi 
nezůstaneš nablízku, tvé srdce potemní. 
 Všechny tyto věci jsi ve své mysli věděl a vyučoval jsi je. Teď je musíš znát ve svém 
srdci a Žít je. Prameny života vycházejí ze srdce, ne z mysli. Má moudrost není jen ve 
tvé mysli nebo jen ve tvém srdci. Má moudrost je v dokonalé jednotě mysli a srdce. 
Protože byl člověk stvořen podle mého obrazu, nemůže se jeho mysl a srdce 
shodnout, jestliže jsou ode mne oddělené. Až se tvá mysl a srdce shodnou, budu ti 
moci svěřit svou autoritu. O cokoliv pak požádáš, to udělám, protože budeš v jednotě 
se mnou. 
 Kvůli tomu, že jsi povolán žít v tak obtížné době, jsem ti dal možnost vidět mou 
Soudnou stolici ještě předtím, než přijde určený čas tvého soudu. Nyní byla tvá 
modlitba zodpovězena. Jen jsi neporozuměl tomu, že během té doby, kdy jsi čekal, až 
ti na tuto modlitbu odpovím, jsem ti každý den odpovídal tím, co jsem dovolil, aby se 
ve tvém životě dělo. 
 O mých soudech a cestách je lepší se učit z životních zkušeností než tímhle způ-
sobem. Tento zážitek jsem ti dal proto, že jsi mým poslem a že je málo času. To, co 
ses zde naučil, jsi věděl už předtím, ale nežil jsi podle toho. Tento zážitek je 
vyjádřením mého milosrdenství, ale musíš se rozhodnout podle něj žít. 
 Mnoho poslů použiji k tomu, aby učili můj lid žít ve spravedlivém soudu, aby 
nezahynuli, až můj soud přijde na zemi. Musíš naslouchat mým poslům a bez okolků 
poslechnout jejich slova, která jsou ode mne, protože teď už není moc času. Jestli je 
uslyšíš, ale neposlechneš, přinese ti to ještě přísnější soud. Toto je spravedlivý soud. 
Komu je mnoho dáno, od toho se mnoho vyžádá. 
 Tato doba se vyznačuje růstem známosti; můj lid víc a více rozumí mým cestám. 
Tvá generace dostala větší porozumění než jakékoliv jiná, ale jen málokdo podle 
něho žije. Nadešel čas, kdy už nebudu déle tolerovat ty, kteří tvrdí, že mně věří, ale 
neposlouchají mne. Vlažní budou brzy z mého lidu odstraněni. Ti, kteří 
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mne neposlouchají, ve mne ve skutečnosti nevěří. Svými životy můj lid učí, že je 
neposlušnost přijatelná. 
Šalamoun napsal: ,Srdce lidských synů jsou vydána činění zla, protože trest za zlý 
skutek není vykonán rychle.' To se stalo mnohým z mého vlastního lidu a jejich láska 
chladne. Z milosti přijdou mé soudy rychleji, aby zadržely můj lid ještě předtím, než 
plně vydá své srdce zlu. Brzy poznají, že odplatou za hřích je smrt. Nemohou už déle 
volat ke mně, abych je vysvobodil z jejich těžkostí, a přitom dál milovat hřích. Dám 
vám ještě trochu času, abyste soudili sami sebe; a abych vás tak nemusel soudit já. 
Času je ale málo. 
Od tebe bude ale vyžadováno ještě víc, protože jsi byl tady. Vložím do tebe více 
milosti, abys žil podle pravdy, kterou jsi poznal. Musíš si ale pro ni každý den přijít k 
mému Trůnu milosti. Znovu ti opakuji, že v této době nebude nikdo schopen stát v 
pravdě, aniž by denně přicházel k mému Trůnu milosti. Chci ti říci, že ty a ti, kteří 
jsou s tebou, nemůžete jen Žít, ale musíte stát a vítězit. Když bude můj lid v časech 
temnoty stát a vítězit, stvoření pozná, že světlo je větší než temnota. 
Do Země byl zasazen život a smrt; život a smrt budou brzy sklizeny. Přišel jsem, 
abych vám dal život. Ten zlý přichází, aby šířil smrt. V blízké době se obojí zjeví ve 
své plnosti. Proto dám těm, kteří mne poslouchají, hojnost života, jaká na zemi dosud 
nebyla k vidění. Bude rozdíl mezi mým lidem a těmi, kdo slouží tomu zlému. Vyber si 
život, abys mohl žít. Vyber si život tím, že mě budeš poslouchat, jestli se rozhoduješ 
pro mne a světlo v tobě je mým pravým světlem, bude den ze dne jasnější. Podle toho 
poznáš, že chodíš v mém světle. Semeno zaseté do dobré půdy vždy roste a 
rozmnožuje se: Podle tvého ovoce se pozná, kdo jsi." 
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Když Pán mluvil, Jeho sláva rostla. Byla tak ohromná, že jsem si chvílemi 
myslel, že mě stráví. Jeho sláva hořela, ale nebyla jako oheň; hořela zevnitř 
ven. Věděl jsem, Že budu buď stráven Jeho slávou nebo zlem, se kterým se 
střetnu poté, co vstoupím do dveří. Jeho slova mnou pronikala a svírala mě, 
ale věděl jsem, Že ještě důležitější bylo hledět na Jeho slávu; rozhodl jsem se, 
že to vydržím co nejdéle. 
 Jevil se mi jasnější než slunce. Kvůli Jeho jasu jsem nemohl dobře 
rozeznat všechny Jeho rysy, ale když jsem se díval dál, moje oči si na ten jas 
trochu zvykly. Oči měl jako oheň, ale ne červené; byly modré, jako 
nejžhavější část ohně. Byly divoké, ale přesto přitahovaly nekonečnou 
úžasností. V první chvíli jsem si myslel, že na Jeho Černých vlasech jiskří 
hvězdičky, ale pak jsem si všiml, že se lesknou olejem. Věděl jsem, že to je 
olej jednoty, který jsem viděl ve vizi předtím. Tento olej se třpytil jako 
drahokamy, ale byl krásnější a cennější než jakýkoliv pozemský poklad. 
Když jsem se podíval na Jeho tvář, ucítil jsem, že po mně začíná stékat olej a 
díky němu se pro mě stává bolest z ohně Jeho slávy snesitelnější. Pohled na 
Jeho tvář mi přinášel pokoj a odpočinek. Jakmile jsem se ale podíval jinam, 
přestával jsem to cítit 
 Cítil jsem nutkání podívat se na Jeho nohy. Byly rovněž jako plameny 
ohně, ale jejich plamen měl spíš barvu bronzu nebo zlata. Byly nádherné, ale 
zároveň děsivé, jako kdyby měly dělat ty nejděsivější kroky. Když jsem se na 
ně díval, jako by ze země vycházelo zemětřesení; a já jsem věděl, že při Jeho 
chůzí se třáslo všechno, co mohlo být otřeseno. Vydržel jsem to jen chvíli a 
pak jsem padl na tvář. 
 Když jsem vzhlédl, padl můj pohled na dveře. Teď byly ještě méně 
přitažlivé než předtím. V tuto chvíli jsem ale zoufale cítil, Že těmi dveřmi 
musím projít dřív, než si to rozmyslím. Bylo to mé povolání a kdybych nešel, 
byl bych neposlušný, V Jeho přítomnosti dokonce i pomyšlení na 
neposlušnost vypadalo jako naprostá sobeckost a bylo odpornější než 
pomyšlení na návrat do pozemské bitvy. 
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 Jak jsem se díval na dveře, promluvil ke mně hlas, který jsem nepoznal. 
Otočil jsem se, abych viděl, kdo mluví. Byl jedním z nejpřitažlivějších lidí, 
které jsem až doposud viděl; královský a silný. 
 „Jsem Ábel," řekl. „Autorita, kterou Pán hodlá dát svému lidu, je 
pomazání skutečné jednoty. Když byli na zemi jen dva bratři, nedokázali 
spolu žít v pokoji. Od mé doby až do tvé současnosti žije lidstvo ve stále 
větší temnotě. Na zemi se bude vraždit tak, jak tomu nebylo nikdy předtím. 
Dokonce i vaše světové války byly jen porodními bolestmi vedoucími k 
tomu, co přichází. Tohle si ale pamatuj: Láska je silnější než smrt. Láska, 
kterou se Otec chystá dát těm, kteří Mu slouží, přemůže smrt." 
 „Prosím tě, řekni mi všechno, co máš," zareagoval jsem. Věděl jsem totiž, 
že mi má mnoho co říct. 
 „Má krev stále mluví. Krev každého mučedníka stále mluví. Tvoje 
poselství bude žít dál, pokud víc důvěřuješ životu, který máš v Bohu, než 
svému životu na zemi. Neboj se smrti a přemůžeš ji. Ti, kteří se nebojí smrti, 
budou mít v nadcházejících časech, kdy bude smrt uvolněna na zemi, to 
největší poselství." 
 Myslel jsem na všechny války, hladomory a epidemie na zemi jen v mém 
století. „Jak může být smrt uvolněna ještě více?" zeptal jsem se. 
 Ábel pokračoval, aniž by mi odpověděl. Pak jsem poznal, že právě to byla 
jeho odpověď. „Krvavá oběť už za tebe byla učiněna. Důvěřuj moci kříže, 
protože je silnější než život. Důvěřuješ-li kříži, nemůžeš zemřít. Ti na zemi 
mají moc na určitý čas a mohou ti vzít pozemský život, ale pokud přijímáš 
kříž, skutečný život ti vzít nemohou. 
 Mezi Pánův lid na zemi přijde velká jednota. Stane se to v době, kdy na 
zem přijdou Jeho soudy. Ti, kteří budou v jednotě, nejen že snesou Jeho 
soudy, ale budou z nich mít i prospěch. Jeho lid tak bude varováním zemi. Po 
těchto varováních si svůj lid použije jako znamení. Díky sporům a kon-
fliktům, které budou neustále v temnotě vznikat, bude jednota Jeho lidu 
znamením, jež uvidí celá země. Jeho učedníci se poznají podle své lásky; a 
láska se nebojí. Jedině pravá láska může přinést pravou jednotu. Ti, kdo 
milují, nikdy nepadnou. Pravá láska nechladne; pravá láska roste." 
 

Láska uvolňuje život 
 
Vedle Ábela se postavil muž, který se mu velmi podobal. 
 „Jsem Adam," představil se. „Dostal jsem autoritu nad zemí, ale ztratil 
jsem ji. Předal jsem ji tomu zlému tím, že jsem ho poslechl. On teď vládne 
místo mne a tebe. Země byla dána člověku, ale vzal ji ten zlý. Autoritu 
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jsem ztratil, ale byla obnovena křížem. Ježíš Kristus je ,ten poslední Adam'. 
Brzy se chopí své autority a bude vládnout. Zemi dal lidem, a proto bude 
vládnout jejich prostřednictvím. Ti, kdo žijí ve tvé době, zemi připraví pro 
Jeho vládu." 
 „Prosím tě, řekni mi víc," prosil jsem trochu překvapený, že vidím právě 
Adama. Chtěl jsem ale slyšet všechno, co mi měl říct. „Jak se na Něj máme 
připravit?" 
 „Láskou," řekl. „Musíte milovat jeden druhého. Musíte milovat zemi a 
musíte milovat život. Můj hřích uvolnil smrt a ta se teď rozlévá po zemi jako 
řeky. Naopak vaše láska uvolní řeky života. Když panuje zlo, smrt je silnější 
než život a přemáhá ho. Když vládne spravedlnost, vítězí život a je silnější 
než smrt. Brzy bude smrt uvolněna mou neposlušností pohlcena životem 
Božího Syna. Nemáš milovat jen způsob Života, ale život samotný. Smrt je 
tvůj nepřítel. Jsi povolán být poslem života. 
 Pán svůj lid použije k uvolnění svých soudů, ale nejprve se musíte naučit 
milovat. Musíte po Jeho soudech toužit. Celý svět sténá a prožívá porodní 
bolesti v očekávání Jeho soudů. Až přijdou, svět pozná spravedlnost. To, co 
se chystá udělat, učiní skrze svůj lid, který v posledních časech povstane jako 
Eliáš. Jejich slova nebesa buď zavřou nebo přinesou déšť; budou prorokovat 
zemětřesení a hladomory a ty přijdou; také budou hladomory a zemětřesení 
zastavovat. 
 Když z nebes vypustí armády, napochodují na zem. Až ty armády zastaví, 
bude pokoj. Ony budou rozhodovat o tom, kde Pán ukáže své milosrdenství a 
kde svůj hněv. Takovou autoritu budou mít proto, že milují a jsou s Ním 
jedno. Za těmito dveřmi uvidíš to, co ti má pomoci připravit se na věci, které 
se Pán chystá vykonat se svým lidem. 
 Znám autoritu a znám také její zodpovědnost. Dostal jsem velkou autoritu, 
a proto jsem zodpovědný za to, co se na zemi stalo. Přesto mě přikrývá Boží 
milost a Boží velké vykoupení brzy pohltí mou chybu. Zemi byl vzat pokoj, 
ale vy jste povoláni k tomu, abyste jej pomohli obnovit. Pokoj přebývá v nebi 
a vaše povolání je přinést nebe na zem. Ti, kdo přebývají v Jeho přítomnosti, 
budou znát pokoj a budou jej šířit. 
 Země sama se bude třást a chvět. Přes zemi se budou jako velké mořské 
vlny valit časy velkých nepokojů, větších než kdy předtím. Ale ti, jež Jej 
znají, nebudou znepokojeni. Postaví se před běsnící moře a řeknou: Upokoj 
se a utiš se,´ a moře se ztiší. Dokonce i ti nejmenší z Jeho ma-ičkých budou 
jako silná tvrz pokoje, která přestojí vše, co přijde. Jeho sláva bude nejprve 
zjevena Jeho lidu a potom se zjeví v něm. I stvoření Jej pozná v Jeho lidu a 
bude je poslouchat stejně jako Jeho. 
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 Takovou autoritu jsem měl na začátku já a lidstvo ji dostane zpět. Já jsem 
svou autoritu použil k tomu, abych Ráj obrátil v pustinu; Pán svoji autoritu 
použije k tomu, aby tu pustinu zase obrátil v Ráj. Právě tuto autoritu dává 
svému lidu. Já jsem ji použil špatně a přišla smrt. Bude-li Jeho autorita 
použita spravedlivě, uvolní život. Dávej pozor na to, jak autoritu používáš. S 
autoritou přichází zodpovědnost. I ty ji můžeš použít nesprávně, ale miluješ-
li, nestane se to. Celé nebe ví, že 'Láska nikdy 
nesel že!'" 
 „A co zemětřesení, hladomory a dokonce i války, které podle tvých slov 
přijdou na zemi? Nepřinesou smrt?" ptal jsem se. 
 „Všechna smrt, která na zem přichází, jen připravuje cestu životu. Pokud 
ti, kdo zasívali zlo, nebudou volat ke kříži v duchu a pravdě, budou muset 
sklidit vše, co zaseli. Armáda kříže bude vyslána, bude pochodovat v moci 
kříže a každému přinese nabídku milosrdenství. Kdo odmítají Boží 
milosrdenství, odmítají život." 
 „To je velká zodpovědnost," řekl jsem. „Jak poznáme, kdy odmítli Jeho 
milosrdenství?" 
 „Neposlušnost přinesla smrt a poslušnost nese život. Když jsem chodil s 
Bohem, učil mě svým cestám a poznával jsem Jej. Musíš chodit s Bohem a 
učit se Jeho cestám. Tvoje autorita je Jeho autoritou a abys ji mohl používat, 
musíš s Ním být jedno. Zbraně Jeho armády nejsou tělesné -jsou duchovní a 
mnohem mocnější než jakékoli pozemské zbraně. Tvými nejsilnějšími 
zbraněmi jsou pravda a láska. I záhuba posledního soudu je nabídkou Boží 
milosrdné lásky." 
 Když někdo odmítne pravdu řečenou v lásce, upřednostní smrt před 
Životem. Ve společnosti našeho Pána pochopíš a porozumíš Duchu, který 
přináší Život, ne smrt. Nastal čas, kdy mají lidé začít sklízet, co zaseli. Musíš 
být ale ve všem poslušný. Ježíš přišel, aby dal život. Nechce, aby kdokoli 
zahynul. Musí to být i tvou touhou. Proto ještě předtím, než ti může být 
svěřena autorita podle jeho plánů, musíš milovat i své nepřátele. 
 Blíží se čas naplnění toho, co bylo napsáno. Jeho lid se modlil za více 
Času a Pán mu ho dal. Bohužel jen málokteří jej využili moudře. Trochu 
Času ještě zbývá, ale brzy už nebude možné ho znovu prodloužit. Blíží se 
doba, kdy to bude vypadat, že se čas zrychluje. V Písmu je psáno, že když 
přijde, přijde rychle. Ty se ale těch časů nemusíš bát. Pokud máš bázeň před 
Ním, nemusíš se bát ničeho, co přichází na zem. 
 Všechno, co se bude dít, přijde proto, aby Jeho moudrost mohla znovu 
vládnout na zemi stejně jako v nebi. Všechno zlo do lidstva zaseté, bude 
sklizeno. Stejně tak bude sklizeno i dobro, které zasel On. Dobro je silnější 
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než zlo. Láska je silnější než smrt. Chodil po zemi, aby zničil skutky ďábla, a 
On dokončí, co začal." 
 

Moc a láska 
 
Adam mě zaujal svou laskavostí a důstojností. Zajímalo mě, zda po celý 
zbytek svého života na zemi po pádu žil bez hříchu, protože vypadal tak 
čistě. Znal mé myšlenky, a proto změnil téma, aby mi odpověděl. 
 „Žil jsem na zemi dlouho, protože hřích ve mně neměl hluboké kořeny. 
Přestože jsem zhřešil, jsem byl stvořen k tomu, abych chodil s Bohem, a já 
jsem po Něm stále toužil. Nepoznal jsem hlubokosti hříchu, jako je poznaly 
generace po mně. S rostoucím hříchem se zkracovala délka života, ale v 
každé generaci se ti, kdo chodili s Bohem, dotýkali Jeho života. Mojžíš 
chodil tak blízko Bohu, že kdyby ho býval Pán nevzal, žil by dál. I Enoch 
chodil tak blízko Bohu, že jej Pán musel vzít. Proto Ježíš řekl: 'Já jsem 
vzkříšení a Život. Ten, kdo ve Mne věří, bude žít, i kdyby zemřel, a každý, 
kdo žije a věří ve Mne, nikdy nezemře'. To, co ve mně vidíš, není jen 
nedostatek hříchu, ale přítomnost života, kterou jsem měl na zemi. Takoví, 
jací jsme byli na zemi, z části budeme na věky. Když se podívám na všechny 
ostatní, co jsou zde a kteří mohou být součástí velkého oblaku svědků, mohu 
se něco dozvědět o jejich životě na zemi." 
 „Takže ty jsi součástí velkého oblaku svědků." 
 „Ano. Můj příběh je součástí věčného evangelia. S manželkou jsme byli 
první, kdo ochutnali hřích a první, kteří viděli, jak jejich děti sklízejí 
následky neposlušnosti. Viděli jsme ale také kříž a vítězství nad hříchem. 
 Od té doby, co Ježíš zemřel na kříži, se satan chlubí, že Ježíš sice mohl lidí 
vykoupit, ale nemohl je změnit. V době největší temnoty a zla, která přichází, 
bude Jeho lid stát na svědectví všem věkům, že Pán Ježíš nejen vykoupil svůj 
lid z hříchu, ale také z nich hřích odstranil. V nich odstraní hřích z celé země. 
Nyní celému stvoření ukáže moc Jeho nového stvoření. Nepřišel jen odpustit 
hřích, ale zachránit lidstvo z hříchu a vrací se pro lid neposkvrněný světem. 
Toto se naplní v té nejtěžší době. 
 Stejně jako všichni lidé jsem byl stvořen, abych miloval Pána a miloval 
zemi. Hnusil se mi pohled na řeky světa, které se stávaly odtokovými kanály. 
Ještě více se mi hnusil pohled na to, co se stalo s lidskou myslí. Její filozofie, 
které teď plní proudy lidského myšlení, jsou stejně odpuzující jako splašky, 
které naplňují řeky. Ale řeky lidského myšlení budou jednoho dne opět čisté 
stejně jako budou čisté i řeky na zemi. Tím už napořád dokáže přesilu dobra 
nad zlem. 
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 Pán nešel na kříž, jen aby nás vykoupil, ale také proto, aby nás obnovil. 
Chodil po zemi jako člověk, aby lidstvu ukázal, jak žít. Nyní se zjeví ve 
svých vyvolených, aby jim ukázal, jakými je stvořil. Nepředvede to jen v 
moci, ale i v lásce. Veškerá moc patří Jemu a ukazuje na Něj. Tuto moc dal 
vám. Svou moc ale používá kvůli své lásce a ty to musíš dělat stejně. 
Dokonce Jeho poslední soud země bude Jeho posledním milosrdenstvím." 
 Podíval jsem se na Adama, Ábela, Lota a Jonáše, jak tam spolu stáli. Věděl 
jsem, že by mi trvalo věčnost, než bych pochopil hloubky zjevení velkého 
Božího evangelia, které reprezentoval život každého z nich. Adamova 
neposlušnost připravila cestu Ábelově poslušnosti. Právě jeho krev až dosud 
mluví jako posel spasení. Spravedlivý Lot nemohl zachránit město, zatímco 
nespravedlivý Jonáš ano. Vypadalo to, Že porozumění, které jsem u nich 
mohl získat, nemá konce - stejně jako porozumění, které mohu získat ze čtyř 
evangelií. I toto bylo mým povoláním. 
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Zoufale jsem se snažil vstřebat každé slovo, které tito muži vyslovili. Nikdy 
mi toho ještě Moudrost neřekla tolik najednou; přesto jsem cítil, že byla 
každičká věta velmi důležitá a já jsem nechtěl nic z toho zapomenout. 
Pomyslel jsem si, jak by bylo dobré mít Jeho slova vyryta do kamene tak, jak 
je měl Mojžíš. Pak bych je mohl Jeho lidu předat přesně tak, jak je Pán řekl, a 
tím by zůstala mnou neposkvrněná a ryzí. Moudrost opět reagovala na mé 
nevyslovené myšlenky. 
 „Právě to je ten rozdíl mezi Starou a Novou smlouvou. Můj lid budou inspirovat 
slova, která ty zapíšeš do knihy. Avšak jedině tehdy, jsou-li má slova zapsána v 
srdcích mého lidu, může být vidět jejich skutečná moc. Živé epištoly jsou mocnější 
než dopisy napsané na papír nebo vyryté do kamene. Nepíšeš Písmo, proto budou mít 
tvá slova něco z tebe. Protože jsem tě ale k tomuto úkolu připravil, budou tvé knihy 
takové, jaké je chci mít. Nebou dokonalé, protože dokonalost na zemi až do mého 
příchodu nebude. Dokonalost lidé naleznou jen u mne. Můj lid je knihou, kterou píši 
já sám a ten, kdo je moudrý, vidí v mém lidu mne. 
 Můj Otec mě na svět poslal proto, že jej miluje. Ze stejného důvodu posílám do 
světa svůj lid. Svět jsem mohl soudit hned po svém vzkříšení, ale Otec mu dovolil, aby 
se zatím dál ubíral svým směrem. Mí spravedliví tak mohli být vyzkoušeni a moc 
toho, co jsem dokonal na kříži se mohla zjevit v lidstvu, Udělal jsem to z lásky a ty jsi 
jejím svědkem. Toto je mé přikázání pro tebe: Miluj mne a miluj svého bližního. 
Jedině tehdy bude tvé svědectví pravé. I kdybych ti přikázal zvěstovat mé soudy, 
musíš o nich mluvit v lásce. 
 V mé knize je zaznamenán Život každého člověka. Jejich životy jsou knihou, již 
bude -navěky číst celé stvoření. Historie světa je knihou Boží moudrosti. Mé 
vykoupení je vyjádřením naší lásky; kříž je tou největší láskou, jakou kdy stvoření 
pozná. I andělé sto-| jící před tváří mého Otce tak milují příběh vykoupení, Že touží 
přebývat mezi lidmi. Užasli, když jsme stvořili člověka ke svému obrazu. Žasli, když si 
lidé dokonce uprostřed ráje pro ně vytvořeného vyvolili zlo. Obraz Boží tím byl 
pokroucen, ale nyní je díky vykoupení napraven a ještě slavněji zjeven v lidstvu. ]eho 
sláva je teď v pozemských nádobách, aby byla snadněji viditelná těm, kdo mají oči k 
vidění. 
 To je to nové stvoření, ještě úžasnější než to první. S ním tvoříme nový ráj, 
nádhernější než ten první. Každý muž, žena a dítě, přijímající mé vykoupení, je 
knihou, kterou píši a která bude navěky čtena. V novém stvoření také obnovíme to 
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původní a znovu zde bude ráj. Všechny věci obnovím a dobro přemůže veškeré zlo. 
 Moje církev je knihou, kterou píši a kterou bude Číst celý svět. Až doposud chtěl 
svět Číst knihu, již napsal o mé církvi ten zlý, ale brzy uvedu svou knihu já. 
 Brzy vyšlu své apoštoly posledních časů. Mnozí z nich budou jako Pavel, Jan, Petr 
a další. Posílám také mnoho takových jako byl Jan Křtitel, kteří budou učit 
oddanosti. Jejich životy založím na základech pokání. I tito apoštolové budou jako 
Jan Křtitel. Jeho největší radostí bylo slyšet hlas ženicha a tito budou oddáni jedi-
nému - vidět mou nevěstu připravenou. Použiji je k tomu, aby na pustinách 
vybudovali dálnice a na pouštích vyvedli řeky. Sníží výšiny a pozvednou nížiny. Až 
projdeš těmito dveřmi, setkáš se s nimi. 
 Velmi brzy vyšlu své proroky pro poslední Časy. Budou mě milovat a chodit se 
mnou stejně jako Enoch. Budou předvádět mou moc a dokazovat světu, že já jsem 
Ten pravý Bůh. Každý z nich bude čistou studnicí, ze které budou prýštit jen živé 
vody. Jejich voda bude jednou horká k očištění a jindy chladná k osvěžení. Do jedné 
ruky jim vložím blýskání a do druhé hromobití. Budou létat vysoko nad zemí jako 
orli, ale na můj lid se budou snášet jako holubice, protože moji rodinu budou mít v 
úctě. Na města přijdou jako tornáda a zemětřesení, ale mírným a poníženým dají 
světlo. Setkáš se s nimi za těmito dveřmi. 
 Chystám se vyslat také evangelisty pro poslední časy. Dám jim kalich radosti, jenž 
nikdy nevyschne. Budou uzdravovat nemocné a vyhánět démony; budou milovat mě a 
budou milovat spravedlnost; denně ponesou svůj kříž - nebudou žít pro sebe, ale pro 
mne. V nich svět pozná, že žiju a Že mi byla dána veškerá moc. To jsou ti neohrožení, 
co zaútočí na brány nepřítele a z temných koutů země, dovedou mnohé ke spasení. I 
tito jsou za dveřmi a ty se s nimi setkáš. 
 Také vyšlu pastýře, mající pro ovce stejné srdce, jako mám já. Budou je sytit, 
protože mne milují. Postarají se o každého z mých maličkých, jako by byli jejich 
vlastní, a své životy položí pro mé ovce. Taková láska, kdy jeden pokládá život za 
druhého, se bude dotýkat lidských srdcí. Tehdy mě svět pozná. Jim jsem dal pokrm, a 
tím budou sytit můj dům. Jsou za těmito dveřmi a ty se s nimi setkáš. 
 Na zemi vyšlu pro poslední časy své učitele. Budou mě znát a můj lid naučí, jak mě 
má poznávat. Budou milovat pravdu. Před temnotou neustoupí, ale zjeví ji a zaženou 
zpět. Obnoví studnice, které vykopali vaši otcové a budou podávat Čisté vody života. 
Vynesou také poklady Egypta a použijí je k budování mého domu. I s nimi se hned za 
těmito dveřmi setkáš." 
 Podíval jsem se na dveře. Bylo to poprvé, co jsem jimi chtěl projít. Každé 
Jeho slovo zvyšovalo očekávání v mém srdci a já jsem se s těmito služebníky 
posledních časů velmi toužil setkat. 
 „Ve svém srdci jsi už mnoho let věděl, že přicházejí. Přivedl jsem tě sem proto, 
abych ti ukázal, jak je poznáš a jak jim na jejich cestě můžeš pomoci." 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITOLA VI 
 

Vězení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VĚZENÍ                                                                POVOLÁNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najednou jsem octl na velkém vězeňském dvoře. Ještě nikdy předtím jsem 
neviděl tak vysoké zdi. Byly vysoké desítky metrů a velmi silné a byly všude, 
kam jsem jen mohl dohlédnout. Před zdmi stály ploty s ostnatými dráty. Nad 
nimi se přibližně každých sto metrů tyčily strážní věže. V každé z nich jsem 
mohl rozeznat siluetu dozorce. Nic bližšího jsem 
o nich z této vzdálenosti nevěděl. 
 Celé prostředí bylo šedivé, temné a pochmurné a připadalo mi, že 
dokonale vtisklo svůj obraz do houfů lidí, postávajících na vězeňském dvoře. 
Lidé tu posedávali rozděleni do různých skupin. V jedné se sešli staří černoši 
a v druhé mladí. I mladí běloši seděli odděleně od starých. Stejné to bylo u 
žen. Toto platilo pro každou rasu. Kromě nejmenších dětí se lidé dělili do 
skupin podle určitých význačných rysů. Mezi skupinami se hemžila spousta 
lidí. Pozorováním jsem zjistil, že hledají sobě nejvíce podobnou skupinu lidí, 
aby tak našli svoji vlastní identitu. Tyto skupiny ale očividně hned tak 
někomu nedovolily, aby se k nim připojil. 
 Když jsem se k nim přiblížil, zjistil jsem, že každý z nich má hluboké rány 
a spoustu jizev po starých ranách. Mimo dětí byli všichni téměř slepí a viděli 
jen dost dobře na to, aby mohli zůstat ve své skupině. Ale 
i zde se jeden na druhém neustále snažil najít nějaké odlišnosti. Jestliže je 
našli, pak na svou „oběť" útočili. Všichni vypadali hladově, žíznivě a 
nemocně. 
 Přistoupil jsem k jednomu muži a zeptal se ho, proč jsou všichni ve vězení. 
Udiveně ke mně vzhlédl, proč se tak hloupě ptám, a důrazně mi odpověděl, 
že nikdo v Žádném vězení není. Ukázal jsem na ploty a dozorce a on 
odpověděl: „Jaké ploty? Jací dozorci?" Vrhl na mě velmi dotčený pohled a já 
jsem věděl, Že kdybych se ho ještě na něco zeptal, už by se do mě asi pustil. 
 Tutéž otázku jsem položil jedné mladé ženě a její odpověď zněla stejně. 
Potom mi došlo, že jsou ti lidé tak slepí, že nevidí ani ploty ani dozorce. 
Neměli tušení, že jsou ve vězení. 
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Hlídka 
 
Protože mě velmi zajímalo, z jakého důvodu jsou ti lidé ve vězení, rozhodl 
jsem se, že se na to zeptám dozorce. Jak jsem přicházel k plotu, uviděl jsme v 
něm díry, kterými se nebylo těžké protáhnout. Když jsem se dostal ke zdi 
samotné, viděl jsem, že na ni mohu jednoduše vylézt, protože byla postavená 
velmi nepravidelně. Kdokoli odtud mohl velmi snadno utécti, ale nikdo se o 
to nepokoušel, protože vlastně ani nevěděl, že je zajatec. 
 Na vrcholu zdi byl krásný rozhled a svítilo tam slunce, na rozdíl od 
vězeňského dvora, kam se slunce vůbec nedostalo. Bránily mu vysoké zdi 
zahalené mraky, V zadní části vězeňského dvora, kde byly shromážděny děti, 
hořely ohně. Jejich kouř zformoval hustý oblak, jenž stíny zdí změnil v 
dusivý, pochmurný opar. Zajímalo mě, co to hoří. 
 Po vrcholu zdi jsem kráčel směrem ke strážní věži. K mému překvapení 
byl dozorce pěkně oblečen. Jeho oblek s límcem naznačoval, že se jedná o 
nějakého duchovního. Asi si myslel, že jsem jeden z dozorců, protože vůbec 
nebyl překvapen, že mě vidí. 
 „Pane, proč jsou ti lidé ve vězení?" zeptal jsem se. 
Ta otázka ho velmi šokovala. Viděl jsem, jak na něj jako deka padl strach a 
podezření. 
 „Jaké vězení?" vyhrkl. „O čem to mluvíte?" 
 „Mluvím o lidech, kteří jsou dole na vězeňském dvoře," řekl jsem se 
zvláštní smělostí. „Zřejmě musíte být vězeňský dozorce, když sedíte v téhle 
strážnici. Proč jste ale takhle oblečen?" pokračoval jsem. 
 „Nejsem žádný dozorce! Jsem služebník evangelia. Nejsem jejich hlídač 
jsem jejich duchovní vedoucí. A toto není strážnice - je to Pánův dům! Synu, 
jestli si myslíš, že jsou tvé otázky vtipné, já se tedy nesměji!" Popadl svou 
zbraň a byl připraven mě zastřelit. 
 „Prosím vás, nezlobte se, že jsem vás obtěžoval," říkal jsem s obavou, že 
by svou zbraň určitě použil. 
 Odcházel jsem a čekal, že každou chvilku uslyším výstřel. Ten muž byl tak 
nejistý, že mi bylo jasné, že kdyby se cítil ohrožen, bez přemýšlení by střílel. 
Ten člověk mi ale nelhal. Skutečně nevěděl, že je dozorce. 
 

Učitelka ve škole 
 
šel jsem po zdi tak dlouho, dokud jsem se necítil být v bezpečné vzdálenosti 
od strážnice. Teprve tehdy jsem se otočil, abych se ještě jednou na toho 
duchovního podíval. Přecházel po místnosti sem a tam. Byl velmi 
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rozrušen. Nechápal jsem, proč byl mými otázkami tak vyveden z rovnováhy. 
Bylo zřejmé, že ho mé otázky nepřivedly k tomu, aby některé věci začal vidět 
jinak, ale spíše ještě více znejistěl a stal se ještě nebezpečnějším. 
 Kráčel jsem dál a cítil zoufalou potřebu zjistit, co se tady děje, Přemýšlel 
jsem o tom, jak mám dalšímu dozorci, s nímž budu mluvit, položit tutéž 
otázku způsobem, který by jej neurazil. Na další strážnici mě dozorce opět 
překvapil svým vzezřením. Nebyl to další kněz, ale mladá asi dvacetipětiletá 
žena. 
 „Slečno, mohu vám položit pár otázek?" zjišťoval jsem. 
 „Samozřejmě. S Čím vám mohu pomoci?" řekla blahosklonně. „Jste rodič 
některého z těchto dětí?" 
 „Nejsem," odpověděl jsem. „Jsem spisovatel." Nějak jsem věděl, že právě 
toto byla odpověď, kterou jsem jí měl dát. Přesně podle mého očekávání to 
upoutalo její pozornost. 
 Nechtěl jsem udělat stejnou chybu jako předtím, a proto jsem strážnicí 
nazval místem, na kterém stojí. Zeptal jsem se, proč stojí právě 'na tomto 
místě'? Odpověděla mi okamžité a byla překvapená, že to nevím. 
 „Jsem učitelka, takže nemyslíte, že je naprosto přirozené, že jsem ve své 
škole?" 
 „Takže toto je vaše škola," řekl jsem ukazuje na strážnici. 
 „Ano, jsem tu už tři roky. Pravděpodobně zde zůstanu celý život. Mám 
tuto práci moc ráda." Poslední větu řekla tak mechanicky, že jsem věděl, že 
bych něco objevil, kdybych na ni zatlačil. 
 „Co učíte? Musí to pro vás být hodně zajímavé, když u toho zamýšlíte 
zůstat celý život." 
 „Učím základy přírodních věd a sociologii. Mým úkolem je utvářet v 
těchto mladých myslích filozofický a světový názor. To, co je učím, bude 
směrovat celý jejich život. Co píšete?" vyzvídala. 
 „Knihy," odpověděl jsem. „Píši knihy o vedení," upřesnil jsem a očekával 
další otázku. Tušil jsem, že kdybych řekl 'křesťanské knihy o vedení', náš 
rozhovor by tím skončil. Po této odpovědi byla ještě zvědavější. 
 „Vedení je důležitý předmět," prohlásila s blahosklonným přídechem. 
„Změny se dějí tak rychle, že k tomu, abychom je byli schopní řídit 
správným směrem, potřebujeme pro vedení ty pravé nástroje." 
 „Jaký směr máte na mysli?" ptal jsem se. 
 „K prosperitě, která může přijít jedině v míru a bezpečí," odpověděla mi 
překvapeně. Divila se, že se na něco takového vůbec ptám. 
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  „Nechci vás tím obtěžovat," pokračoval jsem v otázkách, „ale zajímalo by 
mě, jak se na to díváte vy. Jak by se tohoto míru a bezpečí dalo podle vašeho 
názoru nejlépe dosáhnout?" 
 „Samozřejmě prostřednictvím vzdělání. Žijeme tady na této vesmírné lodi 
Zemi společně a musíme spolu vycházet. Vzděláním pomáháme velkému 
počtu lidí vymanit se z jejich primitivního způsobu myšlení a pochopit, že 
jsme všichni stejní, a když každý z nás udělá pro společnost svoji část, 
budeme si společně užívat prosperity." 
 „To je zajímavé," odtušil jsem, „ale my přece nejsme všichni stejní. Je také 
zajímavé, že lidé tam dole jsou ještě rozdělenější a čím dál jeden od druhého 
oddělenější. Nemyslíte, že je načase trochu pozměnit vaši filozofii?" 
 Podívala se na mne s úžasem i rozrušením, ale očividně ani na moment 
nepomyslela na to, že bych mohl mít pravdu. 
 „Pane, jste snad úplně slepý?" odpověděla nakonec. 
 „Ne, myslím, že vidím dost dobře," zněla má odpověď. „Právě jsem se 
vrátil z procházky mezi lidmi a takové rozdělení a averzi mezi jednotlivými 
skupinami lidí jsem ještě neviděl. Připadá mi, že konflikt mezi nimi se stále 
prohlubuje." 
 Viděl jsem, že tato mladá dáma právě dostala mými výroky pár facek. 
Vypadala, že nemůže uvěřit tomu, Že někdo může něco takového vůbec říct, 
natož aby v tom byl i kousek pravdy. Viděl jsem, že je natolik slepá, že stěží 
vidí i mne. Byla v tak vysoké věži, že lidi dole vůbec nemohla vidět. Ve 
skutečnosti nevěděla, co se děje, ale upřímně věřila tomu, že vidí všechno. 
 „Měníme svět," řekla s očividným pohrdáním. „Měníme lidi. Pokud ještě 
existují takoví, jaké jste popsal, kteří se chovají jako zvířata, změníme i je. 
Zvítězíme. Lidstvo zvítězí." 
 „To je pro někoho tak mladého dost velká zodpovědnost," poznamenal 
jsem. 
 Při tomto prohlášení se naježila ještě víc, ale než stačila odpovědět, 
objevily se dvě ženy, které kráčely po vršku zdi směrem ke strážnici. První 
byla asi tak padesátiletá černoška. Druhé ženě, bělošce, mohlo být něco málo 
přes třicet. Byla velmi vkusně oblečená. Za chůze spolu mluvily a vypadaly 
sebejistě a důstojně. Bylo jasné, že vidí, protože se dostaly až sem nahoru. 
 K mému překvapení popadla mladá učitelka zbraň a vykročila s ní ven ze 
strážnice, aby je přivítala. Očividně nechtěla, aby tyto ženy přišly ještě blíž. 
Pozdravila je s velmi povrchní radostí a zřejmou nadřazeností. Chtěla 
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tím na ně zapůsobit. K mému překvapení byly najednou ženy plaché a 
přespříliš zdvořilé k někomu, kdo byl o tolik let mladší než ony. 
 „Přišly jsme se zeptat na určité věci, které se učí naše děti a kterým 
nerozumíme," vyjasňovala důvod svého příchodu Černoška a sbírala přitom 
odvahu. 
 „Jsem si jistá, že nerozumíte mnohému z toho, co se nyní vyučuje," 
prohlásila blahosklonně učitelka. 
 Ženy upřeně hleděly na její zbraň, kterou držela tak, aby si jí byly neustále 
vědomy. Stál jsem vedle nich a byl v naprostém úžasu nad touto scénou, 
když mi učitelka věnovala nervózní pohled. Uhodl jsem, že má strach, abych 
ženám nezačal něco říkat. Pohybem zbraně mi ukázala, abych odešel. Ženy 
vzhlédly a dívaly se, s kým to mluví. Pochopil jsem, že mě nevidí. Byly 
zaslepeny strachem. 
 Volal jsem na ženy a naléhal na ně, aby byly smělé a věřily tomu, co cítí 
ve svém srdci. Podívaly se směrem, kde jsem stál, jako by odtud slyšely jen 
nějaký hluk. Teď už ztrácely i schopnost slyšet. Když to mladá učitelka 
viděla, usmála se. Namířila na ně svou zbraň a hvízdla. Měl jsem dojem, že 
mě považuje za toho nejnebezpečnějšího člověka. 
 Věděl jsem, že nemůžu čekat, až dorazí osoba, kterou svým hvídnutím 
přivolala. Zároveň jsem si byl vědom, že kdybych jen o kousek ustoupil, byl 
bych v bezpečí, protože tato mladá učitelka byla tak zaslepená. Měl jsem 
pravdu. Jak jsem se vzdaloval, slyšel jsem, že křičí a hvízdá. Nakonec už 
zuřila takovým způsobem, že na ty dvě ženy začala střílet. 
 Stál jsem nahoře na zdi mezi dvěma strážnicemi a najednou jsem ucítil 
přítomnost Moudrosti. 
 „Musíš se vrátit dolů na vězeňský dvůr. Budu s tebou. Buď si vědom toho, že vidíš 
a můžeš uniknout každé pasti nebo zbrani. Jen si pamatuj, že strach tě může oslepit. 
Půjdeš-li ve víře, že jsem s tebou, vždycky uvidíš cestu, po níž máš jít Musíš ale dávat 
pozor, abys své poznání zjevoval jen těm, ke kterým tě vedu. Vidění se strážci bojí 
nejvíc. Vím, že se mě chceš zeptat na spoustu věcí, ale odpovím ti na ně lépe 
prostřednictvím zkušeností, které tam získáš." 
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Slezl jsem dolů a chodil po dvoře. Procházel jsem kolem vězňů a viděl, že je 
nezajímám ani já ani všechen ten ruch nahoře na zdi. Pak jsem si vzpomněl, 
že tak daleko ani nevidí. Vtom mi zastoupil cestu mladý černoch a díval se na 
mne jasnýma zvídavýma očima. 
 „Kdo jsi?" řekli jsme oba současně. Chvíli jsme stáli a dívali se jeden na 
druhého. Nakonec řekl: „Jmenuju se Stephen. Vidím. Co dalšího bys o mně 
chtěl vědět, co ještě nevíš?" 
 „Jak bych o tobě mohl něco vědět?" ptal jsem se. 
 „Ten, který mi pomohl vidět, mi řekl, že jednoho dne přijdou takoví, kteří 
nebudou vězni. Také budou vidět a řeknou nám, kdo jsme a jak se z tohohle 
vězení můžeme dostat." 
 Chtěl jsem začít protestovat, že nevím, kdo je. Vtom jsem si ale vzpomněl, 
co mi Moudrost řekla o těch, které potkám za dveřmi. 
 „Znám tě a něco o tobě vím," uznal jsem, „ale přiznávám, že tohle je to 
nejdivnější vězení, jaké jsem kdy viděl." 
 „Ale jiné vězení neexistuje!" zaprotestoval. 
 „Jak to můžeš vědět, když jsi celý život strávil tady?" zeptal jsem se. 
 „Řekl mi to ten, který mi pomohl vidět. Řekl, že každá duše, která byla 
kdy uvězněna, byla držena v zajetí tady. Já tomu věřím, protože on mi 
vždycky říká pravdu." 
 „A kdo je ten, který ti pomohl vidět?" zeptal jsem se nejen proto, že jsem 
chtěl vědět, kdo mu pomohl vidět, ale také mě zajímalo, proč zrovna toto 
vězení drželo každou duši v zajetí. 
 „Nikdy mi neřekl své skutečné jméno, ale říká si 'Moudrost'." 
 „Moudrost! Jak vypadá?" zjišťoval jsem se. 
 „Byl to mladý černý atlet. Viděl líp než kdokoli jiný a znal tu úplně 
každého. Stejně je to zvláštní. Setkal jsem se tu s lidmi, kteří tvrdili, že se s 
Moudrostí také setkali, ale každý z nich ho popisoval jinak. Někdo říkal, Že 
to byl běloch a další zase, že to byla žena. Pokud neexistuje mnoho 
'Moudrostí', tak je mistrem přeměn." 
 „Mohl bys mě k němu dovést?" prosil jsem. 
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 „Dovedl bych tě, ale už dlouho jsem ho tu neviděl. Obávám se, že odešel 
nebo dokonce umřel. Od té doby, co odešel, jsem jen ztrácel odvahu. Než 
jsem potkal tebe, moje vidění se pořád jenom zhoršovalo. V momentě, kdy 
jsem si tě všiml, jsem věděl, že všechno, co mi říkal, byla pravda. O tobě mi 
řekl, že ho také znáš. Proč se mě tedy na něj tak vyptáváš?" 
 „Znám Ho! A neboj se, tvůj přítel nezemřel. Také ti prozradím Jeho 
skutečné jméno. Ještě předtím se tě ale na pár věcí musím zeptat." 
 „Vím, že ti můžu věřit a že ty i další, kteří přijdou, se budete chtít setkat s 
každým, kdo vidí. Můžu tě k některým z nich vzít. Taky vím, že přicházíte 
proto, abyste mnoha dalším vězňům pomohli prohlédnout. Přesto mě 
překvapuje jedna věc." 
 „Jaká?" 
 „Že jsi běloch. Nikdy by mě nenapadlo, že ti, kteří přijdou, aby nám 
pomohli vidět a osvobodit se, budou bílí." 
 „Určitě přijde mnoho jiných, kteří nebudou bílí," odpověděl jsem. „Můžu 
říct, že už dost dobře vidíš, takže pochopíš, co ti teď řeknu." 
 

Cena duchovního poznání 
 
Podíval jsem se na Stephena, abych se ujistil, že poslouchá. Jeho otevřenost a 
učenlivost mě skutečně dojímala. Ve srovnání s učitelkou, která byla tak v 
jeho věku, to byl do očí bijící rozdíl. Pomyslel jsem si, že z tohoto muže bude 
opravdový učitel. Pak jsem pokračoval. 
 „Až budeme dokonale vidět, nebudeme už lidi soudit podle barvy pleti, 
rodu nebo věku. Nebudeme druhé posuzovat podle vzezření, ale podle 
ducha." 
 „To samé nám říkávali naši učitelé," trochu překvapeně odpověděl 
Stephen. 
 „Přesto je v tom rozdíl," pokračoval jsem. „Oni se vás snažili přesvědčit, 
Že jsme všichni stejní, ale my jsme byli záměrně stvořeni tak, aby byl každý 
jiný. Skutečný mír přijde jen tehdy, budeme-li respektovat rozdíly, které mezi 
námi jsou. Když budeme skutečně vědět, kdo jsme, nikdy se nebudeme bát 
těch, kdo jsou jiní než my. Když jsme svobodní, máme svobodu prokázat 
Čest a respekt těm, kteří se od nás odlišují. Chceme se pak jeden od druhého 
učit, stejně jako to teď děláš ty." 
 „Rozumím," řekl Stephen. „Doufám, že jsem se tě nedotkl, když jsem ti 
řekl, že jsem překvapený, že jsi bílý." 
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 „Ne, vůbec se mě to nedotklo. Chápu to. Povzbuzuje má, že jsi mě poznal i 
navzdory barvě mé pleti. Ale pamatuj si, že pokaždé, když své srdce 
otevřeme pro druhé, jež se od nás liší, abychom se od nich něčemu naučili, 
vzroste naše duchovní vidění. Za tu chvíli, co spolu mluvíme, se tvé oči ještě 
více rozjasnily." 
 „Zrovna jsem přemýšlel o tom, jak rychle se mí vrací moje duchovní 
vidění," poznamenal Stephen. 
 „Teď vím, proč jsem tady." A dodal jsem: „Musíš mít neustále na mysli, 
že tvé duchovní poznání je tím nejcennějším vlastnictvím. Každý den musíš 
dělat to, co ti pomůže tvůj zrak ještě více rozšířit. Straň se lidí a věcí, kvůli 
kterým svůj zrak ztrácíš." 
 „Jako když ztrácím odvahu." 
 „Přesně tak! Obvykle to začíná tím, že ztrácíš odvahu a potom i přestáváš 
vidět," řekl jsem. „Jen když se nenecháme odradit, můžeme dosáhnout svých 
cílů. Nedostatek odvahy nás oslepuje." 
 „Když jsem začínal vidět, cítil jsem, že mám nějaký úkol. Možná i 
důležitý," pokračoval Stephen. „Mohl bys mi pomoci ten úkol najít?" 
 „Myslím, že ano. Naše duchovní poznání může nejlépe růst tehdy, když 
známe svůj úkol, To je také jeden z nejlepších způsobů, jak se účinně bránit 
například ztrátě odvahy, která tak ničí náš duchovní zrak. Myslím si, že mým 
největším úkolem je pomocí tobě a dalším, kterým se vrací zrak, aby poznali 
svůj úkol. Ještě předtím ale musíme mluvit o něčem mnohem důležitějším." 
 

Zakopaný poklad 
 
Věděl jsem, že tohoto mladíka vyučoval Pán, protože jsem v jeho řeči slyšel 
hlas Moudrostí. Jenom ještě neznal Pánovo jméno a mohl by mít potíže 
uvěřit, Že Moudrost je ve skutečnosti Ježíš. Dobře jsem věděl, že Moudrost 
budu potřebovat k tomu, abych mu prozradil Její jméno. Myslel jsem na 
apoštoly, proroky, evangelisty, pastory a učitele, s nimiž jsem se měl podle 
slov Moudrosti za dveřmi setkat. Nikdy by mě ani nenapadlo, Že se s nimi 
setkám právě na takovém místě. Zadíval jsem se na tu spoustu lidí a ucítil 
Jeho přítomnost. Byl se mnou a i v Žeru tohoto ohromného vězení ze mě 
tryskalo nadšení. Přišlo mi na mysl, že právě na to jsem se připravoval. 
 „Stephene, co vidíš, když se zadíváš na tuhle spoustu lidí?" zeptal jsem se. 
 „Vidím  zmatek,  zoufalství,   hořkost,  nenávist,   Vidím  temnotu," 
odpověděl. 
 „To je pravda, ale podívej se ještě jednou - teď očima svého srdce. Použij 
svůj duchovní zrak," radil jsem mu. 
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 Dlouho se díval a poté s trochou váhání řekl: „Teď vidím obrovské pole, v 
němž je zakopán poklad. Tenhle poklad je všude a v téměř každé podobě." 
 „Správně," řekl jsem. „Právě v tom je tvůj úkol. Jsi lovcem pokladu. Tady 
jsou lapeny jedny z nejvýznamnějších duší, které kdy na zemi žily. Ty je 
pomůžeš najít a osvobodit." 
 „Ale jak je najdu a osvobodím, když sám nejsem svobodný?" 
 „Už víš, jak je najdeš, ale je pravda, že dokud nebudeš svobodný ty sám, 
nebudeš schopen pomoci jim. To bude tvoje další lekce. Musíš si pamatovat, 
že jedině očima svého srdce poznáš, co je v dané situaci tvým úkolem. To, co 
uvidíš svou nejvnitřnější bytostí, vždy zjeví tvůj úkol." 
 „Takhle jsi poznal, že mám být lovcem pokladu?" 
 „Ano. Než se ale budeš moci stát tím, kým jsi byl stvořen, musíš se 
nejprve dostat na svobodu. Proč jsi neutekl těmi dírami v plotě?" zajímalo 
mě. 
 „Když jsem začínal vidět, nejdříve jsem zpozoroval ploty a zeď. Všiml 
jsem si děr, které v plotech byly a protáhl se na druhou stranu. Došel jsem ke 
zdí a několikrát se na ni pokoušel vylézt. Pokaždé mě ale ochromil strach - 
bojím se totiž výšek. Taky jsem si myslel, že mě zastřelí, když zeď přelezu." 
 „Ti dozorci vůbec nevidí tak dobře, jak si myslíš," odpověděl jsem. „Jsou 
téměř tak slepí jako lidé tady dole." 
 To Stephena skutečně překvapilo, ale zároveň mu to ještě více otevřelo 
oči. 
 „Vidíš vrchol zdi?" ptal jsem se ho. 
 „Odtud ho vidím." 
 „Chci, aby sis pamatoval tohle," pokračoval jsem. „Byl jsem na mnoha 
místech - říkej jim třeba jiné světy nebo království, jestli chceš - a existuje 
jeden důležitý princip, který platí všude. Ten si musíš po celý život 
pamatovat." 
 „Co je to?" 
 „Vždycky můžeš dojít tak daleko, kam dohlédneš. Jestli vidíš horní okraj 
zdi, tak se tam můžeš dostat. Až tam vylezeš, uvidíš dál než kdy předtím. 
Musíš pokračovat stále dopředu - tak daleko, kam až dohlédneš, Dokud vidíš 
dál, nikdy se nezastavuj." 
 „Rozumím," odpověděl okamžitě. „Ale stejně mám strach na tu zeď 
vylézt. Je to tak vysoko! Je to bezpečné?" 
 „Nebudu ti lhát a tvrdit ti, že je to bezpečné. Daleko nebezpečnější ale je 
na ni nevylézt. Pokud svůj zrak nebudeš používat v tom, co vidíš, ztratíš ho a 
zahyneš tady." 
 „Jak ale budu hledat poklad, který je tady, když odtud odejdu?" 
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  „To je dobrá otázka, jenže zrovna ona mnohým brání naplnit jejich úkol. 
Teď ti můžu říct jen to, že máš před sebou dlouhou cestu, kterou musíš 
nejprve absolvovat. Stejně jako já pak na konci své cesty najdeš dveře, jež tě 
dovedou zpátky sem do vězení. Až se vrátíš, budeš mít tak dobrý zrak, Že tě 
tu už nebudou schopni znovu chytit. Tvé duchovní poznání bude natolik 
dobré, že uvidíš skrytý poklad." 
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Stephen se otočil a znovu si prohlížel zeď. „Ještě" pořád mám hrozný strach," 
zanaříkal. „Nevím, jestli to zvládnu." 
 „Ty vidíš, ale nemáš víru. Duchovní poznání a víra musí spolupracovat," 
řekl jsem, „Existuje důvod, proč je tvá víra slabá." 
 „Řekni mi, prosím té, čím to je! Existuje něco, co by mojí víře pomohlo, 
aby rostla společně s duchovním poznáním?" 
 „Ano. Víra přichází z poznání, kdo je ve skutečnosti Moudrost. Potřebuješ 
znát Jeho pravé jméno. Na svobodu se dostaneš jediné tehdy, když budeš znát 
Jeho jméno. Dá ti sílu, aby ses mohl dostat přes tuhle zeď. Čím lépe budeš 
znát Jeho jméno, tím větší překážky a těžkosti budeš na své cestě schopen 
překonat. Jednoho dne ho budeš znát natolik, že budeš schopen pohnout 
každou horou." 
 „Jak se jmenuje?" žádal téměř zoufale Stephen. 
 „Jmenuje se Ježíš," 
 V tu chvíli se Stephen zadíval do země. Pak zase vzhlédl vzhůru. Válčil s 
nedůvěrou. Pozoroval jsem, jak mezi jeho srdcem a myslí probíhá boj. 
Konečně se na mě podíval a k mé velké úlevě měl v očích stále ještě nadějí. 
Věděl jsem, že naslouchal svému srdci. 
 „Tušil jsem to," řekl. „Nějak jsem po celou tu dobu, co jsi mluvil, věděl, že 
to řekneš. Vím, že mi říkáš pravdu. Ale mám pár otázek. Můžu se ptát?" 
 „Samozřejmě," 
 „Znám mnoho lidí, kteří používají jméno Ježíše, ale nejsou svobodní. 
Popravdě řečeno, jsou to ti nejspoutanější lidé, které tu znám. Proč?" 
 „To je dobrá otázka a já ti můžu říct jen to, co jsem se naučil na své cestě. 
Myslím si, že každý případ je jiný, ale mnoho těch, kdo znají Jeho jméno, 
nezná Jej. Namísto toho, aby k Němu přišlí a byli změněni tím, že Ho vidí 
takového, jaký je, snaží se Jej přizpůsobit svému obrazu. Znát jméno Ježíše 
znamená mnohem víc, než jen vědět, jak se vyslovuje. Znamená to vědět, kdo 
ve skutečnosti je. Z toho vychází pravá víra." 
 Ještě stále jsem mohl ve Stephenových očích číst pochybnost. Byl to ale 
ten dobrý druh pochybnosti - ten, který chce raději věřit než nevěřit. Proto 
jsem pokračoval. 
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 „Jiní Ježíše skutečně milují a začnou Jej upřímné poznávat, ale nakonec 
stejně zůstanou vězni. Jsou to ti, kdo dovolí svým pádům a ranám, utrpěným 
po cestě, aby je vrátily nazpět. Ochutnali svobodu, ale kvůli zklamáním nebo 
pádům se vrátili zpátky do vězení. Poznáš je jednoduše podle toho, že pořád 
mluví jen o minulosti namísto o budoucnosti. Kdyby chodili podle svého 
duchovního poznání, neohlíželi by se pořád dozadu." 
 „Takových jsem potkal spoustu," poznamenal Stephen. 
 „Jestli máš mít tuhle otázku někdy zodpovězenou, musíš nejdřív pochopit 
tohle. Pokud máš naplnit plán, který pro tvůj život existuje, nemůžeš se 
nechat od druhých, kteří používají jméno Ježíše, ani moc povzbuzovat ani 
odrazovat. Nejsme povoláni k tomu, abychom svou víru vkládali v Jeho lid, 
ale v Něho samotného. I ty nejvýznamnější duše nás někdy zklamou, protože 
to jsou jenom lidé. 
 Mnoho z těch, které jsem právě popsal, se může stát velikány. Duchovní 
zrak a víra mohou být obnoveny i v těch, kdo ztratili veškerou odvahu a byli 
velmi zklamáni. To je práce pro tebe jako lovce pokladu. Žádnou lidskou 
bytost nemůžeme odstrčit, protože pro Něj je každá z nich pokladem. Nesmíš 
Ho posuzovat podle Jeho lidí, ať už těch nejlepších nebo těch nejhorších," 
vysvětloval jsem. 
 „Ježíše jsem vždycky považoval za Boha bílých, Nepřipadalo mi, že by 
toho pro naše lidi moc dělal." 
 „Není Bohem bílých - vždyť bílý nebyl ani On sám! Zrovna tak není 
Bohem černých. On stvořil všechno a je Pánem všech. Když se na Něj budeš 
dívat jako na Boha jedné ze skupin, velmi Jej omezuješ a také velmi 
omezuješ své duchovní poznání." 
 

Víra a poslušnost 
 
Tiše jsem pozoroval, jak Stcphen zápolí s mnoha dalšími věcmi ve svém 
srdci. Nadále jsem pociťoval přítomnost Moudrosti. Věděl jsem, že Ona umí 
všechny věci vysvětlit mnohem lépe než já. Když se na mě konečně Stephen 
podíval, světlo v jeho očích zářilo ještě jasněji než dřív. 
 „Vím, že všechny ty věci, s nimiž jsem bojoval, nemají vůbec nic 
společného s tím, jaký Ježíš ve skutečnosti je, ale s tím, co o Něm říkají lidé. 
Vím, že co říkáš, je pravda. Vím, že Ježíš je Ten, který mi dal duchovní zrak 
a také je Moudrost. Musím ale zjistit, kdo je pro mě; musím Ho hledat; 
musím Mu sloužit. Taky vím, Že tě sem poslal, abys mi pomohl začít. Co 
mám tedy dělat?" 
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 „Moudrost je teď tady," začal jsem. „Slyšel jsi Jej, když jsem mluvil. Já 
jsem jsem Ho zase slyšel mluvit v tobě. Teď už znáš Jeho hlas. Je tvým 
učitelem. Bude k tobě mluvit v mnoha různých lidech; někdy i v těch, kteří 
Ho neznají. Buď pohotový k slyšení a potom poslechni, co ti říká. Víra a 
poslušnost jsou jedno. Jestli neposloucháš, nemáš opravdovou víru a pokud ji 
máš, vždy poslechneš. 
 Řekl jsi, že Mu budeš sloužit. To znamená, že už nebudeš žít sám pro sebe, 
ale pro Něj. V přítomnosti Moudrosti poznáš rozdíl mezi správným a 
Špatným. Když znáš Moudrost, rozumíš také, co je zlo. Musíš se zříci zla, 
které jsi napáchal v minulosti stejně jako pak toho, co tě v budoucnu přijde 
pokoušet. 
 Nemůžeš žít stejně jako ostatní. Jsi povolán být vojákem kříže. Když jsi 
přijal Jeho jméno a pravdu o tom, kým je; když se ve tvých očích rozzářilo to 
velké světlo; když pokoj a uspokojení začaly jen před pár měsíci zaplavovat 
tvou duši, znovu ses narodil a začal jsi nový život. Moudrost k tobě po 
určitou dobu mluvila, provázela tě a vyučovala. Teď ale žije v tobě. Nikdy tě 
už neopustí. Není ale tvým služebníkem. Ty jsi Jeho služebník." 
 „Cítím Ho!" uznal Stephen. „Ale strašně rád bych Ho zase viděl!" 
 „Očima svého srdce Ho můžeš vidět kdykoliv. I to je tvé povolání - jasněji 
Jej vidět a lépe Jej následovat. K tomu je určena tvá cesta. Na ní se dozvíš víc 
o Jeho jménu a o moci kříže. Až budeš připraven, vrátíš se sem v moci a 
mnohým z těchto zajatců pomůžeš na svobodu." 
 „Ty tu ještě budeš?" 
 „Nevím. Někdy budu mít práci tady a jindy budu zase jiným pomáhat na 
jejich cestě. Možná se s tebou ještě potkám tam venku, kam máš" namířeno- 
Já sám jsem také na cestě. Tohle je její část. Na své cestě budeš muset projít 
mnoha dveřmi. Nebudeš vědět, kam povedou. Některé z nich tě mohou 
přivést zpátky sem. Jiné tě možná dovedou na poušť, přes niž musíme všichni 
projít. Další povedou ke slavným nebeským zážitkům. Je lákavé hledat právě 
takové dveře, ale ne vždy jsou těmi, které nám pomohou naplnit ten existující 
plán pro náš život. Nevybírej si proto dveře podle jejich vzhledu, ale vždy 
pros o pomoc Moudrost." 
 Stephen upřel svůj pohled na zeď. Díval jsem se, jak se na jeho tváři 
objevil úsměv. 
 „Teď už na tu zeď vylezu," řekl. „Dokonce se na tu výzvu i těším. Musím 
přiznat, že strach sice pořád ještě mám, ale na tom nezáleží. Vím, Že ji můžu 
zdolat a už se nemůžu dočkat, až uvidím, co je za ní. Vím, že jsem volný. Už 
nejsem vězeň." 
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 Šel jsem se Stephenem k prvnímu plotu. Velmi jej překvapilo nejen to, že 
v plotě jsou díry, ale kdekoli se ho dotkl, pletivo se pod jeho rukama drolilo a 
vznikaly další otvory. 
 „Z čeho jsou ty ploty?" zeptal se. 
 „Z bludů," vysvětloval jsem. „Pokaždé, když jimi někdo uteče, vzniká díra 
pro další. Můžeš buď prolézt jednou z děr, nebo můžeš udělat novou ty sám." 
 Stephen si vybral místo, které bylo zesíleno ostnatým drátem, roztáhl paže, 
vešel přímo do něj a nechal za sebou obrovskou díru. Věděl jsem, že se sem 
jednou vrátí a mnoho jiných provede dírou, kterou teď vytvořil. Pozorovat ho 
byla jedna radost. Přítomnost Moudrosti jsem cítil tak silně, že jsem věděl, že 
ji uvidím, když se otočím. Bylo to tak. Obrovská radost, jakou jsem prožíval, 
se zračila i na její tváři. 
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Stál jsem vedle Moudrosti a díval se na Stephena, jak prolézá plotem, když 
zavolal:,, Z čeho je postavená ta zeď?" 
 „Ze strachu." 
Pozoroval jsem ho, jak se zastavil a prohlížel si zeď. Byla obrovská. Mnozí 
se ani nedostali přes ploty a já jsem věděl, že toto byla pro Stephena 
rozhodující zkouška. Aniž by se ohlédl, zavolal znovu: „Pomůžeš mi ji 
zdolat?" 
 „Nemůžu ti pomoct," odpověděl jsem. „Kdybych se ti snažil pomáhat, 
trvalo by ti to dvakrát déle a bylo by to pro tebe ještě těžší. Nad svým stra-
chem musíš zvítězit sám." 
 „Čím déle se na ni dívám, tím vypadá hůř," slyšel jsem Stephena, jak si 
říká sám pro sebe. 
 „Stephene, udělal jsi první chybu." 
 „Co jsem udělal?" zvolal skleslým hlasem. Byl plný strachu. 
 „Zastavil ses." 
 „Co mám dělat? Nohy mi tak ztěžkly, že se nemohu ani pohnout." 
 „Podívej se na díry, které po tobě zůstaly v plotech," řekl jsem. „Teď svůj 
pohled upni k vrcholku zdi a jdi. Až přijdeš ke zdi, nezastavuj se. Nepřestávej 
ani kvůli tomu, aby sis odpočinul. Na tak příkré stěně si stejně neodpočineš. 
Zastav se až na vrcholu." 
 K mé velké úlevě se pohnul kupředu. Šel teď mnohem pomaleji, ale šel. 
Došel ke zdi a začal po ní pomalu, ale plynule stoupat vzhůru. Když už jsem 
věděl, že to zvládne, rychle jsem po zdi vylezl nahoru, abych se s ním mohl 
na druhé straně setkat. 
 Věděl jsem, že bude mít žízeň, a tak jsem na něj počkal u potůčku. Když 
mě uviděl, trochu ho to překvapilo, ale měl velkou radost. I já jsem byl 
překvapený, když jsem viděl, jak se změnil. Oči mu svítily mnohem více než 
dřív a kráčel s ohromující jistotou a ušlechtilostí. Vojáka kříže jsem v něm 
viděl už předtím, ale jako mocného vůdce jsem ho neviděl. Bylo mi jasné, že 
se jím má stát. 
 „Vyprávěj mi o tom," řekl jsem. 
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 „Bylo tak těžké se znovu rozejít a nezastavit se. Věděl jsem ale, že 
kdybych se zastavil, bylo by hrozně těžké se odhodlat znovu vykročit. Myslel 
jsem na ty, o nichž jsi mi vyprávěl - na ty, kteří znali jméno Pána, ale nikdy 
nevyšplhali po zdi, aby mohli chodit ve víře v Jeho jméno. Věděl jsem, že 
bych se mohl stát jedním z nich. Proto jsem se rozhodl, že raději spadnu a 
zemřu, než abych zůstal ve vězení. Raději bych zemřel, než abych neviděl, co 
je na téhle straně, a nešel po cestě, ke které jsem povolán. Bylo to sice těžké, 
dokonce těžší než jsem si myslel, ale už teď vidím, že to za to stálo." 
 „Napij se tady z toho potůčku. Na své cestě vždy najdeš jak vodu tak jídlo, 
které budeš potřebovat. Bude tam vždycky, budeš-li ho skutečně potřebovat 
Ať tě tvůj hlad a žízeň neustále udržují v pohybu. Když najdeš občerstvení, 
odpočívej tak dlouho, dokud tam nějaké bude a pak pokračuj dál." 
 Rychle se napil a pak se postavil. Byl dychtivý jít dál. 
 „Na čas tě teď neuvidím, takže ti potřebuji říct pár věcí. Pomohou ti na tvé 
cestě." Stephen se na mě podíval svýma jasnýma, bystrýma očima. Byl 
naprosto soustředěný. Bylo úžasné jej pozorovat. Pomyslel jsem si, že ti, 
kteří zakusili největší otroctví, budou svobodu milovat nejvíce. Ukázal jsem 
mu na nejvyšší horu, již jsme odtud viděli. 
 „Teď musíš vylézt na tuhle. Z vrcholu se pak podívej co nejdál. Dobře 
zaznamenej, co vidíš, a hledej cestu, která tě tam dovede. V mysli si vytvoř 
mapu své cesty - místa, kam jsi povolán dojít." 
 „Chápu," odpověděl. „Můžu to vidět i z některé nižší hory? Teď už se 
lezení po horách nebojím. Už se nemůžu dočkat, až budu pokračovat v 
cestě." 
 „Z nižších hor uvidíš místa, kam se dostaneš mnohem rychleji. Můžeš si 
vybrat právě je. Bude ti trvat mnohem déle, než zdoláš tamtu vysokou horu, a 
bude to o hodně těžší. Z ní ale uvidíš mnohem dál a něco mnohem většího. I 
sestup z hory bude obtížnější a delší. Jsi svobodný a je na tobě, kterou cestu 
si vybereš." 
 „Ty sis vždycky vybral tu nejvyšší, viď?" ptal se Stephen. 
 „Už vím, že je to nejlepší, ale nemůžu tvrdit, že jsem vždycky vybral tu 
nejvyšší horu. Mnohokrát jsem dal přednost té nejsnadnější a nejrychlejší 
cestě. Pak jsem toho litoval. Teď věřím, že je moudré, aby člověk vyšplhal 
vždy na tu nejvyšší horu. Největší poklad totiž čeká na konci té nejdelší a 
nejobtížnější cesty. Myslím, že i ty jsi takovým lovcem pokladů. Přemohl jsi 
velký strach. Teď je načase, abys chodil ve velké víře." 
 „To je pravda. Ve svém srdci vím, že mám vylézt na tu nejvyšší horu. 
Jinak bych si pak už pokaždé vybíral to menší. Už se nemůžu dočkat, až 
vyrazím a dojdu ke svému cíli." 
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 „Víra a trpělivost jdou ruku v ruce," odpověděl jsem. „Netrpělivost je ve s
 kutečnosti nedostatek víry. Netrpělivost tě nikdy nepovede k nejvyšším 
Božím záměrům. Dobré může být největším nepřítelem nejlepšího. Teď je 
načase, aby sis ve svém životě ustanovil pravidlo, že si budeš vždycky 
vybírat to nejvyšší a nejlepší. Takhle můžeš zůstávat nablízku Moudrosti." 
 „Co dalšího mi máš říct, než vyjdu?" zeptal se Stephen a zůstal sedět na 
balvanu. Moudře se rozhodl, že bude trpělivý a přijme všechno, co potřebuje 
vědět, než odejde. Pomyslel jsem si, že teď už možná zná Moudrost lépe, než 
jsem ji znával já. 
 

Varování 
 
„Existuje ještě jiná ,Moudrost´, která ale není od Boha. Existuje i někdo jiný, 
kdo se nazývá ,Moudrostí", Není ,Moudrost´; je to náš nepřítel. Bývá těžké 
jej poznat, protože se snaží vystupovat jako Moudrost, a daří se mu to. 
Přichází jako anděl světla a zpravidla přináší ,pravdu'. Bude mít formu 
pravdy a moudrosti a mně trvalo pěkně dlouho než jsem ho začal rozeznávat 
od skutečné Pravdy a Moudrosti. Poučil jsem se, že když si pomyslím, že 
nemůžu, tehdy se mu může podařit mě podvést. Moudrost mi řekla, že se 
nám nikdy nepodaří nepřítele přelstít - naše obrana je naučit se ho poznat a 
pak se mu vzepřít." 
 V tu chvíli Stephenovi svitlo a jeho oči se při tom rozšířily. „Vím, o kom 
mluvíš!" skočil mi do řeči. „Ve vězení jsem potkal spoustu lidí, kteří 
následovali tohohle. Vždycky mluvili o vyšší moudrosti a vyšším poznání. 
Vždycky se chovali jako šlechetní a poctiví lidé, ale mně se zdáli špatní. 
Kdykoli jsem jim něco řekl o Moudrosti, odpovídali, že ji také znají a že je 
jejich ,vnitřním průvodcem'. Jenže když jsem jim naslouchal, necítil jsem, že 
by mě to vedlo ke svobodě, jak oni říkali, ale naopak do ještě většího otroctví 
ve vězení, Pří rozhovorech s Moudrostí jsem vždycky vnímal světlo, ale 
kolem nich jsem cítil temnotu. Věděl jsem, že nejsou stejní." 
 „Pravá Moudrost je Ježíš. Teď už to víš. Skutečné moudré je hledat Jej. 
Jakákoliv jiná moudrost, která tě nevede k Ježíši, je falešná. Ježíš tě vždycky 
osvobodí. Falešná ,Moudrost´ tě pokaždé povede do otroctví. Nicméně pravá 
svoboda Často zprvu vypadá jako otroctví a otroctví obyčejně zpočátku 
vypadá jako svoboda." 
 „To nebude snadné, viď?" povzdechl si Stephen, 
 „Ne, snadné to nebude a ani to snadné být nemá. Podezření není totéž jako 
skutečné rozeznání, ale pokud něčemu nemáš důvěřovat, tak nedůvěřuj tomu, 
co vypadá snadně. ,Snadné' jsem dosud nenašel za 
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žádnými dveřmi a na žádné cestě, která byla správná. Jestli půjdeš snadnou 
cestou, může být tou nejjistější cestou k oklamání. Byl jsi povolán jako 
voják. Proto budeš muset bojovat. Právě teď je celý svět v moci falešné 
'Moudrosti'. Abys naplnil svůj osud, budeš muset nad světem zvítězit." 
 „Už teď na začátku jsem musel udělat věci, které byly těžší, než všechno 
to, co jsem až doposud udělal," potvrdil Stephen. „Máš pravdu - je to těžké, 
ale stojí to za to. Nikdy jsem nepoznal takovou radost, uspokojení a naději. 
Svoboda je těžká. Je těžké si vybrat, na kterou horu mám vystoupit. Cítil 
jsem, jako by strach z toho rozhodnutí ve mně tvořil zeď. Když jsem se ale 
rozhodl, věděl jsem, že to zvládnu až na vrchol. Bude to někdy snadnější?" 
 „Myslím, že ne, ale nějakým způsobem tě 'těžké' naplní víc. Bez boje není 
vítězství a čím větší bitva, tím větší vítězství. Čím více prožiješ vítězství, tím 
více se začneš těšit na další bitvy a povstaneš ještě výš, aby ses střetl s 
většími. Pán nám to usnadňuje tím, že nás vždycky vede k vítězství. Když 
Mu zůstaneš blízko, nikdy nepadneš. Po každé bitvě, každé zkoušce jsi Mu 
mnohem blíž a znáš Jej daleko líp." 
 „A když se mě bude snažit falešná 'Moudrost' oklamat, ucítím vždycky tu 
temnotu?" 
 „Nevím. Vím jen to, že temnota přichází tehdy, když se mu podaří nás 
svést k sobeckosti. Potom, co svedl prvního muže a ženu, aby jedli ze stromu 
poznání dobrého a zlého, jejich první reakce byla, Že se podívali sami na 
sebe. Jestli se falešné 'Moudrosti' povede, abychom se zaměřili sami na sebe, 
určitě padneme do otroctví. Ten podvodník se vždycky snaží o to, abys hledal 
svoje věci. Jsme povolaní dokončit svůj běh, ale není to kvůli našemu zájmu, 
ale kvůli Pánu a Jeho lidu." 
 „Zvládl to už někdo až do cíle, aniž by se nechal podvést?" 
 „Myslím, že ne. I apoštol Pavel přiznal, že ho satan podvedl. V Písmu je 
zaznamenáno, že satan párkrát obelstil Petra a to nevíme, kolik dalších situací 
tam zaznamenáno není. Tím se ale moc neznepokojuj. Je to totiž jedna z jeho 
největších léček. Mnohé svede proto, že mají daleko větší strach z moci 
oklamání než víru v moc Duch Svatého, která je vede do veškeré pravdy. Ti, 
kdo se chytili do téhle léčky, nejen že budou stále hlouběji zapadat do 
otroctví strachu, ale budou útočit na každého, kdo chodí ve svobodě, která 
přichází s vírou. Jsem si naprosto jistý, že ještě než se stačíš dostat vysoko na 
horu, napadnou tě ze zálohy." 
 „A znají jméno Ježíše?" zeptal se trochu zmateně Stephen. „Aby se mohli 
dostat přes zeď a mohli dojít tak daleko, přece museli znát Jeho jméno. Že ho 
jednou znali?" 
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 „Jsem si jistý, že ano. Teď ale vstaň a podívej se do údolí před námi. Co 
vidíš kolem každé hory?" 
 „Vypadá to jako malá vězení. Vypadá to, jako by bylo mnoho takových, z 
jakého jsem právě utekl!" 
 „Proto mě v první chvíli tak překvapilo, že ti Moudrost řekla, Že je to 
jediné vězení, které existuje. Když jsem tam ale chvíli byl, pochopil jsem, co 
tím myslel. Podívej se na ty vysoké zdi. Podívej se na ty ploty. Všechny 
jsou stejné. Jestli tě po cestě chytí, nepošlou tě zpátky sem, protože vědí, že si 
raději vybereš smrt než se vrátit zpátky sem. Zavřou té proto do 
jiného vězení. Jakmile se k nim dostaneš blíž, tak z vnějšku těžko poznáš, 
že to jsou vězení. Zevnitř jsou ale všechna stejná. Lidé jsou tam rozděleni 
a uvězněni svým strachem." 
 „Jsem moc rád, že jsi mi je ukázal," řekl Stephen. „Když jsem se díval z 
vršku zdi nebo pak hledal horu, na kterou mám vylézt, tak jsem je vůbec 
neviděl. A ty si myslíš, že mě mnohokrát napadnou ze zálohy a budou mě 
chtít strčit do jednoho z nich? Budou ti lidé používat Ježíšovo jméno?" 
 „Sám Pán v Písmu varuje, že v posledních Časech přijdou v Jeho jménu 
mnozí, kteří budou prohlašovat, že On je zajisté Kristus, a přece svedou 
mnohé. Věř mi, že je mnoho takových a myslím, že většina z nich neví, že 
jsou svůdci. Řeknu ti, co je příznačné téměř pro každého z nich. S kým jsem 
se setkal - zastavil se na své cestě a nedokončil svůj běh. K tomu, abys mohl 
pokračovat, potřebuješ víru. Oni se rozhodli raději následovat strach než víru. 
Začali si myslet, že strach je víra a zdi obklopující vězení vidí jako pevnosti 
víry, zatímco to jsou pevnosti strachu. Právě tohle může strach udělat s tvým 
duchovním poznáním. Jen pár z těchto lidí je skutečně nepoctivých. Jsou 
upřímní, ale jsou podvedeni jedním z nejmocnějších klamů, strachem z 
oklamání."  
 „Mám s nimi bojovat?" 
 „Tvou otázku chápu, Sám jsem si ji mnohokrát pokládal. Ničí víru tolika 
lidí a svému okolí způsobují daleko větší škody než všechny kulty a sekty 
dohromady. Přijde čas, kdy budou všechny takové kameny úrazu odstraněny. 
Teď slouží tím, že ztěžují cestu." 
 „Moudrost chce, aby to bylo těžší? Vždyť už je dost těžké bojovat se 
svými vlastními obavami. Proč nám to chce ještě ztížit tím, že budeme muset 
bojovat se všemi těmi ustrašenými lidmi?" 
 „Cesta bude právě tak snadná nebo obtížná jak On chce. Tento život je 
dočasná cesta určená k tomu, aby připravila ty, kteří s Ním budou v nad-
cházejícím věku navěky vládnout jako synové a dcery Nejvyššího. Každá 
zkouška nám má sloužit k tomu, aby nás měnila k Jeho obrazu. Jednu z  
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prvních věcí, jež se na této cestě musíme naučit, je nepromarnit ani jedinou z 
nich. Tyto zkoušky pro nás mají být příležitostmi. Jestli máš obtížnou cestu, 
je to proto, že jsi povolán k něčemu velkému." 
 

Nezbytnost disciplíny 
 
„Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Na svatební hostinu jich přijde mnoho, 
ale jen někteří budou nevěstou." 
 Otočili jsme se a za námi stála Moudrost. Zjevila se jako mladý atlet -tak, 
jak ho znal Stephen. 
 „Běž ten závod, který je před tebou a dostaneš větší cenu, než teď dokážeš 
pochopit. Víš, jaká disciplína je třeba k tomu, aby ses připravil na závod. Teď ji 
podstup kvůli spravedlnosti. Všechny jsem povolal k tomu, aby běželi, ale jen pár jich 
běží tak, aby mohli zvítězit. Ukázňuj se, abys zvítězil." 
 Pak zmizel. 
 „Proč" odešel?" ptal se Stephen. 
 „Řekl všechno, co bylo pro tuhle chvíli třeba. Mluvil k tobě o disciplíně. 
Bylo to teď pro tebe to nejdůležitější slovo." 
 „Disciplína. Tohle slovo jsem nenáviděl!" 
 „Mluvil o závodu. Běhal jsi?" 
 „Ano, jsem velice rychlý. Vždycky jsem byl nejrychlejší ze Školy. Měl 
jsem běhat za ligové univerzitní družstvo a nabídli mi za to dokonce 
stipendium." 
 „Ty jsi to nepřijal, chápu to dobře?" 
 „Ne, nepřijal." 
 „Na univerzitu jsi nešel kvůli tomu, že ti chyběla disciplína, vid?" 
 „To ne! Bylo to..." Dlouho bylo ticho. Stephen tam stál se svěšenou 
hlavou. „Ano, myslím, že to bylo pravděpodobně kvůli tomu." 
 „Teď už si s tím nelam hlavu. Musíš ale pochopit jednu věc. Mnoho z těch, 
kdo jsou v dané oblasti potenciálně nejlepší, nedosáhne žádného výrazného 
úspěchu kvůli jedné věci - nedostatku disciplíny. To, co děláš teď, je 
mnohem důležitější než běžecká dráha nebo univerzita. Vidím, že disciplína 
byla tvou slabou stránkou a to tě už hodně stálo. V Kristu jsou ale všechny 
věci nové. V Něm se mohou tvé největší slabosti stát silnými stránkami. Jsi 
teď Jeho učedníkem. To znamená, že jsi 'učenlivý a disciplinovaný'." 
 „Vím, Že mi říkáš pravdu. Právě tenhle závod nechci prohrát." 
 „Vidíš tu stezku, která vede na vrchol hory?" 
 „Vidím." 
 „Jmenuje se disciplína. Jestli chceš dojít až na vrchol, zůstávej na ní." 
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Vtom jsem se ocitl na vysoké hoře a díval se z ní na rozlehlou planinu pode 
mnou- Před mýma očima pochodovala v Širokých liniích armáda. V předvoji 
Šlo dvanáct divizi které ostře vynikaly nad následujícími zástupy vojáků. 
Divize se podle mého odhadu dále dělily do pluků, praporů, rot a Čet, Divize 
se rozlišovaly podle korouhví a pluky podle různě zbarvených uniforem. 
 Prapory, roty a čety se rozlišovaly podle šerp nebo nárameníků, které 
nosila každá skupina. Všichni na sobě měli zbroj z leštěného stříbra, štíty 
zářily jako čisté zlato a zbraně byly ze stříbra a zlata. Nesli obrovské prapory, 
přes deset metrů dlouhé- Jak vojáci pochodovali, jejich zbroj a zbraně se na 
slunci nádherně blýskaly a zvuk jejich kroků a třepotání praporů znělo jako 
hřmění. Pomyslel jsem si, že něco takového země ještě neviděla. 
 Potom jsem se k nim přiblížil natolik, abych jim viděl do tváří - byli to 
muži a ženy, staří i mladí z každé rasy. Na tvářích se jim zračilo pevné 
odhodlání. Přesto nevypadali napjatě. Válka visela ve vzduchu, ale v řadách 
jsem cítil naprostý pokoj. Věděl jsem, že se ani jediný nebojí bitvy, do níž 
pochodují. Duchovní atmosféra, již jsem cítil, když jsem jim byl blíž, byla 
stejně jako jejich vzezření jak úžasná tak i děsivá. 
 Zadíval jsem se na jejích uniformy. Barevně zářily. Každý voják také nosil 
odznaky hodnosti a medaile. Generálové i vyšší důstojníci šli v řadách spolu 
s ostatními. Přestože bylo zřejmé, že ti s vyšší hodností mají na starosti 
velení, nikdo jejich hodnost příliš nevnímal. Všichni vypadali jako blízcí 
přátelé - od nejvyšších důstojníků až po obyčejné vojáky. Přestože v armádě 
panovala nevídaná disciplína, byla to jedna velká rodina. 
 Všichni vypadali nesobecky - ne kvůli tomu, že by neměli svou osobnost, 
ale proto, že si byli jisti tím, kdo jsou a co dělají. Nebylí pohlceni sami sebou 
a nehledali ani uznání. Nikde v řadách jsem nenašel ani ambice ani pýchu, 
Naprosto mě ohromoval pohled na takové množství lidí, ve kterém byl každý 
jedinečný a přitom byli navzájem v dokonalém souladu a přesně drželi krok. 
Měl jsem naprostou jistotu, že na zemi taková armáda ještě nebyla. 
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 Potom jsem se octl za předními divizemi a díval se na mnohem početnější 
oddíl, který se skládal ze stovek divizí. Každá z nich byla jinak velká. 
Nejmenší čítala asi dva tisíce vojáků a největší sta tisíce. Tento oddíl sice 
nebyl tak výrazný a pestrý jako první, ale už kvůli své velikosti to byla 
úžasná a zároveň děsivá armáda. I ona měla své prapory, ale zdaleka nebyly 
tak velké a působivé jako v té první skupině. Všichni měli uniformy a 
hodnosti, ale k mému překvapení na sobě všichni neměli plnou zbroj a mnozí 
neměli ani zbraně. Ti, kteří zbroj a zbraně měli, je ale neměli na rozdíl od 
první skupiny tak naleštěné a zářící. 
 Při blízkém pohledu na vojáky v těchto řadách jsem na každém viděl 
odhodlání a cíl, ale ani zdaleka nebyli na cíl zaměřeni tak, jako ti v první 
skupině. Bylo na nich vidět, že si mnohem více uvědomují svou vlastní 
hodnost i hodnost těch okolo. Cítil jsem, že je to rozptylovalo a bránilo jim to 
zůstávat zaměřenými jen na cíl. Také jsem mezi nimi vnímal ambice a závist, 
které bezesporu působily další rozptýlení. Přesto jsem cítil, že tato druhá 
skupina je mnohem oddanější a odhodlanější než jakákoliv armáda na zemi. I 
toto byla mocná vojenská síla. 
 Za touto druhou armádou šla třetí. Byla ale těm prvním dvěma tak 
vzdálená, že je před sebou snad ani nemohla vidět. Byla mnohokrát větší než 
první dvě armády dohromady a tvořily ji miliony a miliony. Z povzdálí bylo 
vidět, že se zmateně pohybovala sem a tam jako velké hejno ptáků. Nikdy se 
delší dobu nepohybovala přímo vpřed. Právě kvůli tomu se čím dál víc 
vzdalovala od prvních dvou. 
 Když jsem se přiblížil, viděl jsem, že uniformy vojáků nejsou ani čisté ani 
vyžehlené, ale zašedlé a potrhané. Téměř každý byl zraněný a krvácel. Pár se 
jich pokoušelo pochodovat, ale většina se jen posunovala tím směrem, 
kterým Šli ostatní. V řadách neustále propukaly šarvátky, které působily 
mnohá zranění. Někteří vojáci se snažili zůstávat v blízkosti potrhaných 
praporů roztroušených po řadách. Ale ani ti, kdo se snažili držet v blízkosti 
praporů, neměli svou jasnou identitu, protože neustále přecházeli od jednoho 
praporu k druhému. 
 V této třetí armádě jsem našel ke svému překvapení jen dvě šarže -
generály a prosté vojáky. Jen pár jich na sobě mělo nějakou zbroj a zbraně 
jsem neviděl žádné kromě atrap, které nesli generálové. Ti je nesli takovým 
způsobem, aby díky nim vypadali zvláštně, jenže ti v řadách stejně viděli, že 
nemají skutečné zbraně. Bylo to smutné, protože zoufale chtěli najít někoho, 
kdo by byl opravdový a koho by mohli následovat. 
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 Kromě generálů snad ani nikdo neměl žádné ambice. Nebylo to kvůli 
nesobeckosti jako v první armádě, ale kvůli lhostejnosti. Pomyslel jsem si, že 
ambice ve druhé armádě byly mnohem lepší než zmatek, který převládal zde. 
Zdejší generálové se totiž více zaměřovali na mluvení o sobě a na Šarvátky 
mezi sebou. To stejné dělaly i skupinky kolem praporů. Tehdy jsem si všiml, 
že příčinou trhaného a neuspořádaného pohybu armády byly právě tyto 
Šarvátky, které neustále propukaly v řadách. 
 Při pohledu na miliony v této poslední skupině jsem viděl, Že navzdory 
svému obrovskému počtu armádě nedodávají sílu, ale spíš ji oslabují. Při 
skutečné bitvě by byly více přítěží než posilou. Jen dodávat jim stravu a 
poskytovat ochranu by stálo víc, než jaká byla pro armádu jejich hodnota, 
protože ani zdaleka neposilovali její bojeschopnost. Pomyslel jsem si, Že 
řadoví vojáci z prvního a druhého oddílu by měli pro armádu větší význam 
než mnozí generálové ze třetí. Nemohl jsem pochopit, proč vůbec první od-
díly dovolily, aby se k nim tahle připojila. Očividně to nebyli skuteční vojáci. 
 

Moudrost Sipory 
 
Vtom jsem se ocitl na hoře, odkud jsem viděl celou armádu. Všiml jsem si, 
Že před ni byla země suchá a prašná, ale jakmile přes ni přešlo prvních 
dvanáct divizí, země se zazelenala sytou zelení, stromy poskytovaly stín a 
nesly ovoce a zemí protékaly čisté potoky. Tato armáda zemi obnovovala. 
Uvažoval jsem o tom, v jakém stavu by zemi zanechala některá ze světských 
armád. Ničila by ji a plundrovala, dokud by nezůstala úplně holá. 
 Díval jsem se, jak stejným místem procházejí divize druhé armády. 
Nechali za sebou mnoho budov a mostů, ale země už nevypadala tak pěkně 
jako předtím. Tráva nebyla tak zelená, potoky byly trochu zkalené a spousta 
ovoce byla očesána. 
 Potom jsem se stal svědkem toho, když stejným místem prošel třetí oddíl. 
Tráva buď úplně zmizela nebo byla tak zašlapaná do země, že vůbec nebyla 
vidět. Pár stromů, které zůstaly, bylo úplně očesaných. Potoky byly 
znečištěné, mosty zdemolované a nesjízdné a budovy zůstaly v troskách. 
Zdálo se, že tento oddíl zničil vše dobré, co za sebou zanechaly první dvě. 
Jak jsem ji pozoroval, v mém nitru vzrůstal hněv. 
 Pocítil jsem, že Moudrost stojí vedle mě. Dlouho nic neříkala, ale vnímal 
jsem, že se také hněvá. 
 „Sobectví ničí," řekla konečně. „Přišla jsem, abych dala život a dala ho v 
hojnosti. I v dospělé armádě jsou mnozí, kteří vzývají mé jméno a následují ty, kteří 
mě následují. Mě ale neznají a nechodí po mých cestách. Takoví ničí ovoce 
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těch, kdo mě následují. Kvůli tomu svět neví, jestli má můj lid považovat za 
požehnání nebo prokletí." 
 Když to Moudrost říkala, vycházel z ní nesmírný žár, který se zinten-
zivňoval a stával se tak bolestivým, že jsem měl potíže soustředit se na to, co 
říkala. Přesto jsem věděl, že cítím totéž, a že je to důležitá část poselství pro 
mne. Tato bolest v sobě měla soucit se zemí a hněv nad sobeckostí této 
armády. Oba pocity byly tak silné, že jsem cítil, jako by do mě byly vypále-
ny- 
 Pánův hněv rostl a já jsem cítil, že by mohl zničit celou armádu. Pak jsem 
si vzpomněl, jak se Pán setkal s Mojžíšem na cestě do Egypta a chtěl jej zabít 
kvůli jeho neobřezaným synům. Situaci zachránila Sipora, která své syny 
obřezala. Až do této chvíle jsem tomu nerozuměl. Protože obřízka mluví o 
odstranění tělesné přirozenosti, byla příhoda s Mojžíšem prorockým 
předobrazem Elího hříchu. Kněz Elí na sebe uvedl prokletí a Izraeli způsobil 
porážku, protože selhal ve výchově svých synů. 
 „Pane, pozvedni ty, kteří budou mít stejnou moudrost, jakou měla Sipora!" 
vykřikl jsem. 
 Žár neustával a já jsem se pevně rozhodl, že půjdu za vůdci této velké 
armády a řeknu jim příběh o Sipoře. Řeknu jim, že každý v Pánově armádě 
musí být obřezán ve svém srdcí, a že tělesná přirozenost musí být odstraněna. 
Věděl jsem, že kdyby pokračovali dál, aniž by toto udělali, celé armádě 
hrozilo nebezpečí, že ji sám Pán zničí stejně jako téměř zničil Mojžíše při 
jeho návratu do Egypta. 
 Potom jsem najednou stál před Soudnou stolicí v Soudní síni. Pán se stále 
ještě zjevoval jako Moudrost, ale ještě nikdy jsem Jej neviděl tak roz-
zlobeného a neslyšel Jeho slova přicházet s takovou váhou. 
 „Už mnohokrát jsi tuto armádu vidět ve svém srdci. Teď pověřuji vůdce, kteří ji 
povedou. K mnohým z nich tě posílám. Co jim řekneš?" 
 „Pane, tohle je ohromná armáda, ale trápí mě, v jakém stavu je ten třetí 
oddíl. Nevím, proč je jim vůbec dovoleno předstírat, že patří do Tvé armády. 
Chtěl bych říct, že než půjde první a druhý oddíl dál, měly by ten třetí zahnat 
pryč. Není to o moc víc než jen obrovský dav." 
 „To, co jsi dnes viděl, přijde v budoucnosti. Chystám služebníky, kteří tuto armádu 
shromáždí a vybaví, aby se stala takovou, jakou jsi ji dnes viděl. Momentálně je 
téměř celá moje armáda ve stavu třetího oddílu. Jak mohu dovolit, aby byla zahnána 
pryč?" 
 Byl jsem tím otřesen, přestože jsem dosud nepotkal nikoho, kdo by byl 
alespoň v takovém stavu, v jakém byl druhý oddíl této armády. 
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  „Pane cítím, jak se na tuto skupinu hněváš". Jestli je teď téměř celá Tvá 
armáda ve stejném stavu jako ona, jsem moc vděčný za to, že jsi nás už 
všechny nezničil. Když jsem se na ní díval, cítil jsem, že je v tak Žalostném 
stavu kvůli nedostatku výcviku, budování a duchovního poznání a také proto, 
že nepřijímá s ochotou kříž, který obřezává srdce. Věřím, že k nim musím jít 
s poselstvím o Sipoře, ale potřebují také instruktory a důstojníky, kteří je 
vycvičí k boji," 
 Moudrost pokračovala: „ Vzpomeň si na první armádu, kterou jsi viděl před 
horou. I ona nebyla připravena k boji, a když se rozpoutala bitva, ti nepřipravení 
utekli. Mnozí z nich se pak ale vrátili se skutečnou zbrojí a své falešné představy 
vyměnili za pravdu. 1 první dva oddíly této armády byly změněny v bitvách. 
Probudily je a tehdy si uvědomily svůj skutečný stav. Volaly ke mně a já jsem jim 
poslal pastýře podle svého srdce. 
 Všichni mí pastýři jsou jako král David. Nejsou to najatí dělníci,, kteří by hledali 
svůj prospěch nebo postavení, ale pokládají své životy pro můj lid. Jsou neohrožení v 
boji proti mým nepřátelům a čistí v uctívání. Brzy takové pastýře vyšlu. Musíš se 
vrátit s poselstvím Sipory. Blíží se čas, kdy nebudu trpět ty, kdo chtějí být přičteni k 
mému lidu, ale neobřezali svá srdce. Musíš je varovat před mým hněvem. 
 Rovněž tě posílám zpátky, abys chodil s proroky, které vysílám jako Samuele, aby 
vyliti olej na mé pravé pastýře. Mnozí z nich jsou teď považováni za nejmenší ze 
svých bratrů, ale ty je najdeš, jak slouží jako věrní pastýři svého malého stáda, jako 
věrní služebníci v práci, kterou jsem jim dal. To jsou mí věrní, kteří jsou povoláni, 
aby se stali králi. Těm svěřím svou autoritu. Oni připraví můj lid k té poslední velké 
bitvě." 
 Ptal jsem se sám sebe, co bude s generály, kteří vůbec nevypadali jako 
skuteční generálové, jestli jsme teď ve stavu třetí skupiny. 
 „Máš pravdu, nejsou to skuteční generálové," odpověděl Pán. „Já jsem je 
neustanovil. Určili se sami. Přesto budou někteří z nich změněni a já z nich generály 
učiním. Jiní se stanou schopnými důstojníky. Nicméně většina z nich při pohledu na 
první bitvu uteče a už je nikdy neuvidíš. 
 Pamatuj si toto: Byla doba, kdy každý z prvních dvou skupin patřil do té poslední. 
Když půjdeš s poselstvím Sipory a budeš prohlašovat, že už déle nebudu tolerovat 
tělesnost svého lidu, tak ti, které jsem povolal a kteří mě oddaně poslouchají, 
neutečou před mou obřízkou, ale postaví se proti tělesnosti v táboře, abych na ně 
nemusel přijít se soudem. Mí pastýři jsou zodpovědní za stav mých ovcí. Mí 
generálové jsou zodpovědní za stav mých vojáků. Ti, které jsem povolal, tuto 
zodpovědnost přijmou, protože milují mě, milují můj lid a milují spravedlnost. " 
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Kapitán zástupů 
 
Znovu jsem se ocitl na vrcholu téže hory a opět pozoroval armádu. Moudrost 
stála vedle mne. Byla neústupná, ale teď už jsem necítil bolest a hněv jako 
předtím. 
 „Dovolila jsem ti trochu nahlédnout do budoucnosti," řekla Moudrost. „Posílám 
tě k těm, kteří jsou povoláni připravit mou armádu a vést ji. Jsou to ti, kdo bojovali v 
bitvě na hoře. Jsou to ti, jenž se střetli s armádou žalobce a zůstali věrní. Jsou to ti, 
kteří střežili můj lid a chránili ho za cenu ztráty vlastního života, jsou povoláni k 
tomu, aby vedli mou armádu a aby bojovali v té poslední velké bitvě a stáli v ní beze 
strachu proti silám nepřítele. 
 Jak sám vidíš, armáda teď pochoduje, ale přijde čas, kdy se utáboří. Táboření je 
stejné důležité jako pochodování. Je to čas pro plánování, výcvik, vybrušování 
dovedností a ostření zbraní. Také je to vhodná chvíle pro ty z první skupiny, aby šli 
mezi druhou skupinu a pro vůdce z druhé skupiny, aby šli do třetí a našli ty, kteří by 
mohli být povoláni o úroveň výš. Dělej to, dokud můžeš, protože se blíží čas, kdy 
bude naplněno Zjevení 11:1-2 a ti, kdo chtějí být nazváni mým jménem, ale nechodí 
po mých cestách, budou ušlapáni. Před poslední velkou bitvou bude moje armáda 
stejně svatá, jako já jsem svatý. Odstraním každého, kdo nebude mít obřezané srdce, 
stejně jako odstraním každého vedoucího, který neponese mou spravedlnost. Při 
poslední bitvě už nebude existovat takový třetí oddíl. 
 Až do této chvíle má armáda většinu času při táboření promarnila. Když svůj lid 
vedu kupředu, mám vždycky jasný cíl. Ten mám i tehdy, když svou armádu vedu k 
tomu, aby se utábořila. Síla pochodující armády vychází z kvality jejího táboření. 
Čas táboření je určen k tomu, abych v něm svůj lid učil mým cestám. Armáda zůstává 
armádou, ať je válka nebo mír. Musíš se naučit jak tábořit, jak pochodovat a jak 
bojovat. Nebudeš schopen dělat dobře ani jednu věc, pokud nebudeš dělat dobře 
všechny. 
 Moje armáda musí být připravena dělat každou z těchto činností vhod i nevhod. 
Můžeš si myslet, že je čas vytáhnout do boje, ale já tě povedu k tomu, aby ses 
utábořil, protože vidím věci, které ty nikdy vidět nemůžeš ani odtud - z místa 
duchovního poznání. Když mě budeš následovat, budeš vždycky dělat správnou věc v 
pravou chvíli, přestože se ti někdy může zdát, že to zrovna není to správné. Pamatuj 
si, že já jsem Kapitán zástupů. 
 Pevné odhodlání mé armády bude záležet na šlechetnosti jejího úkolu, na její 
připravenosti a na jejím vedení. Tato armáda půjde s tím nejslavnějším posláním, 
jaké bylo kdy člověku svěřeno. Momentálně je ale jen velmi malá část mého lidu na 
svůj úkol připravena a ti, kteří jej teď vedou, sledují své vlastní cíle. Nyní pozvedám 
vůdce, kteří je vycvičí a vybaví a kteří mě vždy budou následovat, protože já jsem 
Kapitán zástupů. 
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 Mnoho armád zažívá vítězství i porážky. Moje armáda už tu je po mnoho staletí a 
zažila bezpočet vítězství i porážek. Mnohé bitvy ztratila proto, Že zaútočila na 
nepřítele jindy, než jsem jí k tomu dal povel. Jiní byli poraženi, protože zaútočili na 
nepřítele s lidmi nepřipravenými k boji. Většina těchto vůdců to udělala proto, že 
hledala svoji vlastní slávu, jak o nich ve své době napsal Pavel: 'Všichni jdou za 
svými vlastními zájmy.' 
 Jiní vůdci měli na srdci mé zájmy a upřímně usilovali o vítězství nad zlem pro mé 
jméno, ale své lidi dobře nepřipravili, protože se mnou nechodili jako se svou 
Moudrostí. To se teď změní. Stanu se Kapitánem zástupů. Nenech se odradit tím, jak 
můj lid v současnosti vypadá, ale pamatuj si, jakým se stane. Brzy pozvednu vůdce, 
kteří budou poslouchat mé rozkazy a budou pochodovat, jen když k tomu dám povel. 
Když mě bude má armáda následovat, vyhraje každou bitvu. Při táboření budou 
poznávat mojí přítomnost a na mých cestách se stanou silnými. 
 V budoucnosti nastane okamžik, kdy mou armádu uvidíš takovou, jakou ji vidíš 
teď. Tehdy ucítíš můj planoucí hněv. Věz, že od té chvíle už nebudu déle snášet ty, 
kdo setrvávají ve stavu třetího oddílu. Celou armádu zastavím, dokud nebudou 
ukázněni nebo rozehnáni ti, kdo do ní náleží. Ty ze druhé skupiny ukázním, aby 
odhodili své zlé ambice a žili pro mě a pro moji pravdu. Potom půjde má armáda 
vpřed ne proto, aby ničila, ale aby přinášela život. Budu uprostřed nich, abych 
zašlapal své nepřátele pod její nohy. Přicházím, abych se stal Kapitánem zástupů!" 
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Město 
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Stál jsem na vrcholu jiné hory a díval se na město pode mnou. Jeho sláva 
byla větší, než cokoli, co jsem kdy viděl nebo si uměl představit. Přestože 
byla každá stavba, každý dům jedinečný a překrásný, perfektně zapadal do 
celkové symetrie s okolním terénem, horami a vodními plochami. Ten pohled 
mi bral dech. Město spíš vypadalo, že vyrostlo jako rostlina, než že bylo 
postaveno. Tušil jsem, že se dívám na něco, co postavila lidská rasa, která 
nepadla a chodila v té spravedlnosti a čistotě, jako Adam s Evou na počátku. 
 Velmi výrazným rysem tohoto města byla okna. Bylo jich v každé budově 
mnoho a jejich skla byla velmi Čirá a čistá. Okna i dveře byly situovány tak, 
aby návštěvník cítil, že je nejen v každém obydlí vítán, ale Že je tam dokonce 
i pozván. Jakoby nikdo nic neskrýval a nehrozilo ani nebezpečí, že by někdo 
něco ukradl. 
 Pak jsem se zadíval na lidi ve městě. Přestože jsem nikoho takového 
doposud nepotkal, přišli mi důvěrně známí. Vypadali tak, jak jsem si 
představoval Adama před pádem, Z očí jim zářilo naprosté porozumění a 
hloubka intelektu, která dalece převyšovala i tu nejgeniálnější osobu, jakou 
jsem kdy poznal. Věděl jsem, že to byl výsledek řádu a pokoje, v němž 
nebylo místo pro zmatek a pochybnost. Neexistovala zde sebemenší ambice, 
protože všichni zde měli jistotu a velkou radost z toho, kým jsou a co dělají. 
Každý tu byl naprosto svobodný, a proto byli všichni zcela otevření. Nemoc 
nebo chudoba zde vypadala nepochopitelně. 
 Zadíval jsem se na ulice města. Centrum protínalo mnoho hlavních silnic, 
které vedly stejným směrem. Tyto velké silnice spojovalo množství silnic 
menších. Když jsem se podíval na jednu z největších, vštípilo se do mne 
poznání o pravdě svatosti. Pohlédl jsem na jinou a poznal pravdu o 
uzdravení. Když jsem se zadíval na další, začínal jsem rozumět soudu. S 
každým pohledem na další silnici jsem pochopil další pravdu. Uvědomil jsem 
si, že každá silníce byla cestou k té pravdě. Jako by lidé, kteří po ní chodili 
nebo na ní žili, odráželi její pravdu, 
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 Má pozornost se obrátila k menším silnicím, které spojovaly ty hlavní. 
Když jsem se na ně podíval, cítil jsem, jak mi propůjčují ovoce Ducha jako 
lásku, radost, pokoj nebo trpělivost. Tyto přišly jako pocity na rozdíl od 
porozumění, které jsem přijímal při pohledu na hlavní silnice. 
 Všiml jsem si, že zatímco se některé ulice napojovaly na každou hlavní 
silnici, na jiné hlavní silnice se napojovala jen jedna nebo dvě ulice. Tak 
např. na silnici Svatosti jsem se mohl dostat jen po ulici Lásky. Na silnici 
Soudu jsem mohl přijít po ulicích Lásky nebo Radosti. Na silnici Milosti ale 
ústily všechny ulice. Abych se dostal na kteroukoli silnici Pravdy, musel 
jsem projít ulicí pojmenovanou podle ovoce Ducha. 
 Někteří lidé po silnicích a ulicích chodili, zatímco jiní seděli na jejich 
nárožích. Někteří byli v domech a jiní domy stavěli. Ti, kteří v domech 
bydleli, neustále dávali jídlo a pití těm, kteří byli na ulicích. Tehdy jsem si 
všiml, že ve městě nejsou žádné restaurace, hotely nebo nemocnice. Rychle 
jsem pochopil, že nic z toho nebylo potřeba, protože každý domov byl 
střediskem pohostinnosti a uzdravení. 
 Téměř každý dům byl otevřený pro cestovatele. Ty, které nebyly otevřené, 
se využívaly pro zvláštní účely jako studium nebo dlouhodobé uzdravování. 
Divil jsem se, že tu vůbec někdo potřebuje uzdravení. Později jsem se ale 
důvod dozvěděl. Lepší místo pro zotavování se jsem si ani neuměl představit. 
Každý domov byl podle mého posouzení postaven právě pro tuto úžasnou 
službu pohostinnosti, pomoci a uzdravení. Platilo to dokonce i pro ty domy, 
které stály na silnici Soudu. Zdálo se, že právě na této silnici je nejvíce 
aktivty. Právě proto byla i ona tak přitažlivá. Samozřejmě byla každá silnice i 
ulice nejen naprosto bezpečná, ale i tak žádoucí jako žádná jiná, kterou jsem 
kdy předtím viděl. Toto město bylo daleko slavnější než největší utopie, 
jakou si mohli vymyslet filozofové. 
 Když jsem se zadíval směrem ke konci silnice, viděl jsem, že plynule 
stoupá a na jejím konci stojí hora, zahalená do jemného oparu skutečné slávy. 
Bylo mi jasné, že kdyby lidé dohlédli na konec této silnice, bylo by zde ještě 
více cestovního ruchu. Uvědomil jsem si, že mě tato cesta tak přitahuje proto, 
že z ní vyzařuje stejná atmosféra jako z Velké soudní síně. Byla to cesta, 
která vedla k poznání Pána jako Spravedlivého soudce. 
 

Svazek pokoje 
 
Moc mě zajímalo, jestli je tohle město nebe nebo Nový Jeruzalém. Zpo-
zoroval jsem, že přestože jsou postavy těchto lidí nesrovnatelné s lidmi 
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na zemi, nedosahují postavy ani slávy i těch nejníže postavených v Soudní 
síni. Jak jsem o tom přemýšlel, Moudrost se znovu postavila vedle mě, 
 „Jsou to tíž lidé, jenž jsi viděl v mé armádě," začal. „ Toto město a armáda je 
totéž. Mí vůdcové měli vize jak mojí armády tak mého města. Já buduji oboje a 
použiji k tomu ty vůdce, které nyní připravuji. Oni dokončí to, co jsem v dávných 
generacích začal. Mí generálové se stanou mistry staviteli mého města a mistři 
stavitelé se stanou i generály. Budou to titíž lidé. 
 Jednoho dne už nebude potřeba armáda, ale toto město zůstane navěky. Musíš 
mou armádu připravit na její současné bitvy, ale všechno, co buduješ, dělej pro 
budoucnost. 
 Země má budoucnost. Po mých soudech bude následovat slavná budoucnost. Brzy 
ji ukážu svému lidu, aby ji měl ve svém srdci. Je to tak, jak napsal Šalamoun: 'Vše, co 
činí Bůh, zůstává navěky.' Až bude můj lid stejný, jako jsem já, bude budovat to, co 
zůstane. Všechno budou dělat s pokojem v přítomnosti a vizí pro budoucnost. Město, 
které stavím pro věčnost, stojí na pravdě v lidských srdcích. Moje pravda přetrvá a ti, 
kdo v ní chodí, ponesou trvalé ovoce. 
 Abych vybudoval své město, přicházím na zem ve svém lidu jako Moudrost. 
Poznání Pravdy mé město naplní, ale Moudrost je postaví. Moudrost mých stavitelů 
způsobí, že svět bude nad mým městem žasnout ještě více než nad Šalamounovým. Od 
chvíle, kdy lidé poprvé jedli ze stromu poznání, uctívají svou vlastní moudrost. 
Moudrost světa zbledne před tnou moudrostí zjevenou v mém městě. Tehdy budou 
zahanbeni všichni, kdo uctívají jinou moudrost, Šala-mounovy stavby byly 
proroctvím toho, co přijde. 
 Dal jsem ti možnost, abys letmo nahlédl do města, které stavím. Čas od času ti 
ukážu víc, ale teď musíš vidět jednu věc. Čeho sis v něm všiml nejvíce?" 
 „Myslím si, že nad všechno ostatní tu vyniká harmonie. Všechno ve městě 
do sebe tak dokonale zapadá, stejně jako celé město zapadá do okolního 
prostředí," odpověděl jsem. 
 „Dokonalým svazkem pokoje je láska," pokračoval Pán. „ V Mém městě bude 
jednota. Harmonie byla ve všem, co jsem stvořil. Ve mně všechny věci do sebe 
zapadají. Veškerá moje práce na zemí spočívá v obnově harmonie mezi mým Otcem a 
Jeho stvořením a všemi bytostmi. Když bude lidstvo žít v harmonii se mnou, země 
bude v harmonii s Ním a už nebudou žádná zemětřesení, záplavy a bouře. Přišel jsem 
na zemi přinést pokoj." 
 Když mluvil, uvědomil jsem si, že se dívám do budoucnosti, stejně jako 
když jsem si prohlížel armádu. Poznal jsem, že pro harmonii, kterou jsem 
viděl, bylo zásadní stavět s pokojem v přítomnosti a s vizí pro budoucnost. 
Součástí Jeho stvoření je i čas, do něhož se musíme vejít. 
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 Potom mě Moudrost obrátila tak, abych Jí viděl do očí a řekla: „Miluji své 
stvoření. Miluji polní zvěř i ryby v mořích. Všechny věci obnovím do jejich původní 
podoby. Nejprve ale musím obnovit lidstvo, Nepřišel jsem jen proto, abych jej 
vykoupil, ale také obnovil. Abys mohl být součástí mé služby obnovení, nestačí, abys 
druhé viděl jen takové, jací jsou. Musíš je vidět takové, jakými se stanou. 1 v těch 
nejsušších kostech musíš vidět, stejně jako Ezechiel, nesmírně velikou armádu. Musíš 
těm kostem prorokovat život tak dlouho, dokud se nestanou armádou podle mého 
povolání. Tehdy se má armáda vydá vpřed. Když bude pochodovat, bude zemi 
obnovovat a ne ji ničit. Bude bojovat proti zlu, ale také bude stavět město 
spravedlnosti. 
 Všechna bohatství světa nemohou vyvážit cenu ani jedné jediné duše. Své město 
stavím v srdcích lidí a skrze srdce lidí. K jeho stavbě si použiji ty,kdo si uchovávají tu 
ohromnou moudrost a tou je poznání věčných pokladů. Podle této moudrosti poznáš 
mé stavitele. Nebudou upínat svou mysl k pozemským věcem, ale k pokladům nebe. 
Kvůli tomu svět přinese do mého města svá bohatství, stejně jako se to stalo za vlády 
Šalamounovy. 
 Přivedu moudré stavební mistry. Musíš jít spolu s nimi a oni všichni musí jít 
společně. Každá ze silnic a ulic tady ve městě bude mít svůj začátek na zemi v 
pevnosti pravdy. Každá pevnost bude stát proti mocnostem temnoty, které před ní 
neobstojí. Každá bude horou, z níž budou vyvěrat řeky zavlažující zemi. Každá bude 
místem úkrytu a nebem pro každého, kdo mě hledá. Žádná zbraň vyrobená proti nim 
nebude mít úspěch a žádná zbraň, kterou jsem jim dal já, neselže." 
 

Pánovi stavitelé 
 
Moudrost mluvila a moje oči se najednou otevřely. Spatřil jsem to nejnád-
hernější údolí, jaké jsem kdy viděl. Hory, které formovaly údolí a údolí 
samotné byly tak nádherně zelené, že jsem nic takového předtím neviděl. 
Skály byly jako pevnosti ze stříbra, stromy dokonalé a překypující životem. 
Údolím protékala řeka, která byla zásobována vodou z potoků stékajících z 
okolních hor. Jejich voda se modře třpytila. Byla to ta nejmodřejší barva, 
jakou jsem kdy viděl, a překrásně se hodila k barví oblohy. Každé stéblo 
trávy bylo dokonalé. Údolí bylo plné různých druhů zvířat, nejlepších ze 
svého plemene - bez nemocí a jizev. Zvířata dokonale zapadala do údolí a 
perfektně se hodila jedno k druhému. Na zemi jsem tak žádoucí místo nikde 
neviděl. 
 Zrovna jsem přemýšlel, jestli se nedívám na zahradu Eden, když jsem 
uviděl několik vojáků v plné zbroji, jak prozkoumávají údolí. Další vojáci šli 
podél potoků k řece a pak podél ní k místu, kde už byli ti první. Zprvu 
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mi připadalo, že se sem vojáci vůbec nehodí, ale potom mně přestali vadit, 
protože jsem cítil, že tu mají být. 
 Při pohledu na ně jsem zjistil, že jsou drsní a zocelení bojem, přesto ale 
laskaví a vstřícní. Byli nelítostní a cílevědomí, ale přesto vypadali naprosto 
pokojně. Byli vážní a střízliví a přesto plní radosti a smíchu. Válka je 
vždycky strašná, ale kdybych musel jít bojovat, nejraději bych bojoval po 
jejich boku. 
 Všiml jsem si, že svou zbroj měli pravděpodobně zhotovenou každému na 
míru, protože jim skvěle seděla a pohybovali se s takovou elegancí, jako by 
ani žádnou zbroj na sobě neměli. Řekl bych, Že byla lehčí a přesto pevnější 
než jsme zvyklí vídat. Její barva byla dokonalou kombinací barvy vody, hor a 
oblohy. V zápětí jsem si uvědomil, že to byl vlastně jen ten nejčistší odraz 
těchto barev. Zbroj sama byla ze stříbra 'z jiného světa', tmavší a čistší než 
jakékoli stříbro na zemi. Jak jsem si lámal hlavu nad tím, kdo mohou být ti 
vojáci, Pán promluvil. 
 „ V domě mého Otce je mnoho příbytků," odpověděl. „ Toto jsou mí stavitelé. 
Každý můj dům bude pevností, z níž vyšlu své armády. Někteří vyjdou do boje jako 
rytíři za chudé a utlačované, zatímco jiní vyjdou jako malé roty, které zaútočí na 
pevnosti nepřítele a přinesou zpět jejich kořist. Někam vyšlu velké vojsko, aby dobylo 
města, nad nimiž pak bude vládnout moje pravda a spravedlnost. Jiní se spojí s 
armádami z jiných pevností, aby mojí pravdou, mojí láskou a mojí mocí osvobodili 
celé národy. 
 Tyto pevnosti neslouží mému lidu jen jako ochrana, ale také zde povolávají, cvičí 
a vysílají moji armádu po celé zemi. Temnota věků brzy přijde, ale můj lid $e nebude 
skrývat. Vyjdou, aby dobrem přemohli zlo. Budou vítězit tím, že své životy nebudou 
milovat až k smrti a druhé budou milovat víc než sebe. To budou ti neohrožení, ty 
před svým návratem vyšlu. 
 Už jen proroctví o jejich příchodu vnesou do srdcí mých nepřátel hrůzu. Oni sami 
ale nebudou mít žádný strach. Budou milovat. Láska je mocnější než strach a jejich 
láska zlomí moc strachu, který již od počátku držel lidstvo v otroctví. Strach ze smrti 
nad nimi nemá moc, protože se každodenně rozhodovali umírat. Proto mají moc nad 
každým nepřítelem, jehož mocí je strach. Jednou jsem byl mrtvý, ale teď žiji navěky a 
ti, kdo mne znají, se nemohou bát smrti. Proto mě budou následovat, kamkoliv půjdu. 
 Každý z mých příbytků bude v takovém údolí Zde je život, který byl na zemi před 
pádem, protože moc mého vykoupení sem přinesla skutečný život. Mé příbytky se 
budou nacházet jen v místě, kde se všechny mé potůčky stékají do jednoho, Mí 
stavitelé přijdou od každého z nich a budou pracovat v naprosté jednotě. 
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Jako všechny velké domy potřebuje i ten můj různé řemeslníky. Ti ho mohou postavit 
jedině tehdy, budou-li pracovat společně. 
 Mí stavitelé budou mít stejně jako tito moudrost k tomu, aby dříve než začnou 
stavět, dokončili průzkum. Každý můj dům dokonale zapadne do krajiny, kde bude 
umístěn - ne podle lidských měřítek, ale podle mých. První dovednost, kterou moji 
stavitelé rozvíjejí, je dovednost zkoumání. Musí znát zemi, protože jsem ji určil svému 
lidu. Když budeš stavět s mojí moudrostí, to, co postavíš, se bude dokonale hodit do 
svého okolí." 
 Pak jsem stál u jednoho z potůčků v údolí. Podél něj jsem došel až na 
vrchol hory. Jak jsem se blížil k vrcholu, slyšel jsem strašlivé, hlasité zvuky. 
Pohleděl jsem do údolí a viděl války a velká zemětřesení, po kterých v zemi 
zůstávaly trhliny. Bouře a ohně naprosto obklíčily údolí. Jako bych v tu chvíli 
stál na rozhraní nebe a pekla a díval se přímo do samého pekla. Věděl jsem, 
že celé peklo bylo krátké na to, aby mohlo proniknout do údolí, ale ten 
pohled byl tak strašný, že jsem se obrátil a pospíchal zpátky dolů. Pak jsem 
ucítil, že se vedle mne postavila Moudrost. 
 „To je místo, kde musíš žít - mezi umírajícími a živými. Byl jsi slabý, ale teď jsem s 
tebou, tak buď odvážný a silný. Strach nad tebou nesmí vládnout. Nic nedělej ze 
strachu. To, co děláš, dělej z lásky a vždy zvítězíš. Láska je zdrojem odvahy. Těmito 
slovy povzbuzuj mé stavitele." 
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Slova života 
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Opět jsem stál ve Velké soudní síni před stejnými dveřmi jako předtím. Ještě" 
pořád jsem byl trochu otřesen tím, co jsem viděl nad údolím. Jeho slova ve 
mně ale stále zněla a já jsem si dokola opakoval: „Láska, láska. Nesmím 
zapomenout na moc lásky. V lásce je dokonalý pokoj. V lásce je odvaha. V 
lásce je moc." 
 Podíval jsem se na dveře. Věděl jsem, že vedou do Jeho církve. Věděl 
jsem, že církve a linutí jsou těmi pevnostmi, o kterých mluvila Moudrost. 
Přemýšlel jsem o těch, o nichž jsem věděl, že se připravují na to, co jsem 
viděl. Přemýšlel jsem o duchovních průzkumnících, které jsem znal, ale o 
nichž jsem nikdy dřív tímto způsobem neuvažoval, Většina z nich vypadala, 
že je tak vyčerpána bojem, že se jen snažila přežít a ve svém zoufalství 
dokonce bojovali jeden proti druhému. 
 Přemýšlel jsem o bitvě, která zuřila na hoře. Nepřítel využíval křesťany, 
aby útočili na druhé, snažící se dostat na vrchol hory. Přestože to nakonec 
byla vítězná bitva a většina křesťanů se vyprostila z moci žalobce, věděl 
jsem, Že bude ještě dlouho trvat, než se rány z této bitvy zacelí. Mnozí byli 
pod vlivem žalobce tak dlouho, že obviňování bylo ještě stále součástí jejich 
charakteru a chvíli potrvá, než se jejich mysli obnoví. Bylo mi jasné, že má 
církev k jednotě ještě dost daleko. 
 „Kde máme začít?" pomyslel jsem si pro sebe. „Co mohu udělat, až projdu 
tamtěmi dveřmi?" 
 „Nemusíš začínat. Už je to dokončeno," odpověděla Moudrost. „Jednotu mého 
lidu jsem dokonal na kříži. Navzdory tomu, že to vypadá, jakoby nepřítel od mé smrti 
na kříži vítězil, ve skutečnosti jen pronikl do plánu, který jsme s mým Otcem měli od 
počátku. Když kážeš kříž a žiješ v jeho moci, budeš Činit moji vůli. Ti, kdo neslouží 
svým vlastním ambicím, ale slouží mně, brzy uznají jeden druhého a spojí se. Ti, kteří 
mají skutečnou Boží bázeň, se nemusejí bát ničeho na zemi. Ti, kdo se mě bojí, se 
nebudou bát jeden druhého, ale budou jeden druhého milovat a sedět společně u 
mého stolu. 
 Povolal jsem tě k tomu, abys viděl a byl svědkem příchodu mého království. Ďábel 
bude svržen dolů na zem a bude velmi rozzuřený. Jeho hněvu se neboj, protože i já se 
chystám ukázat svůj hněv vůči veškeré nepravosti. Brzy ho pozná 
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jak ten zlý, tak ti, kteří zlo následují. Těchto věcí musíš být svědkem, ale nemusíš se 
jich bát, protože já přebývám uprostřed svého lidu. A já jsem větší než všichni 
ostatní. Dokud se budeš dívat na mne, nebudeš se bát. Když se začneš bát, bude to 
proto, že se na mne nedíváš. 
 Až se zlo v lidstvu plně sjednotí s tím zlým, nastane na zemi čas velkého soužení. 
Tehdy celé lidstvo i celé stvoření porozumí marnosti a tragédii vzpoury. Tehdy se můj 
lid se mnou zcela sjednotí a mé velké světlo bude zářit proti velké temnotě. Ti, kdo 
žijí v bezzákonnosti, padnou do velké temnoty. Ti, kdo jsou poslušní, budou zářit jako 
nebeské hvězdy. 
 Pokora a poslušnost tě vždy povedou ke mně. Když ke mně přijdeš, spatříš mou 
slávu a pak ji budeš zjevovat. Nebesa i země brzy uzří rozdíl mezi světlem a tem-
notou. Jsi povolán, abys žil mezi světlem a temnotou proto, abys ty ze tmy povolával 
do světla. Nechci, aby kdokoli zahynul." 
 Ve slávě, jež nás obklopovala, bylo těžké si vybavit tu temnotu a hrozné 
události, kterých jsem byl pravě svědkem. Uvažoval jsem o rozdílu mezi 
Jeho slávou a tou největší nádherou a slávou člověka. „Jak jsme žalostně 
bezvýznamní!" vyhrkl jsem. „Kdyby tak mohlo celé lidstvo byť i letmo 
zahlédnout Tvoji Soudnou stolici, všichni by činili pokání. Pane, proč se jen 
neukážeš světu, aby nemusel snášet toto zlo? Nikdo by si zlo nevybral, kdyby 
Tě mohl spatřit takového, jaký jsi." 
 „Zjevím sám sebe. Až bude zlo naplněno, tehdy se ukážu světu. Stejně jako se ten 
zlý projevuje padlých lidech, Já budu zjeven v lidech obnovených. Tehdy svět neuvidí 
jen moji slávu, ale také to, jak moje sláva stojí proti temnotě. Sláva není jen to, co 
vidíš zde; je to moje přirozenost. Poté, co svou přirozenost zjevím ve svém lidu, 
vrátím se v takové slávě, jakou mám tady. Do té doby hledám ty, kteří mě nebudou 
následovat jen proto, že milují tuto slávu a moc, ale že milují mě a milují pravdu. 
 Ti, kteří se rozhodnou poslouchat, když celý svět neposlouchá, jsou hodní toho, 
aby se stali dědici spolu se mnou. Takoví budou hodni toho, aby se mnou vládli, 
viděli mou slávu a sdíleli ji. Jsou to ti, kteří nežijí sami pro sebe, ale pro mne. Brzy 
budou zjeveni ti největší z těchto bratrů. Budou stát za pravdou proti největší 
temnotě. Zůstanou nezlomní i v těch nejtěžších zkouškách. Vzal jsem tě sem a zase tě 
posílám zpátky proto, abys jim dodal odvahu, aby zůstali stát a neumdlé-vali, neboť 
čas jejich spasení je blízko. 
 Posílám tě zpátky také proto, abys varoval ty mocné. Satan hleděl na slávu mého 
Otce, vídal nesčíslné množství těch, kdo mu sloužili, a přesto padl. Padl proto, že 
začal spoléhat na slávu a moc, kterou s ním Otec sdílel, namísto aby svou důvěru 
vkládal do Otce. Ti, kdo se mnou budou sdílet moc a slávu, se nesmějí spoléhat na ni, 
ale vkládat svou důvěru do mne. Pravá víra nikdy nemíří na tebe, na tvou moudrost 
nebo moc, kterou jsem ti dal. Pravá víra směřuje ke mně. 
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 Jak porosteš v pravé víře, jež je ve mně, porosteš i v závislosti na mně a o to méně 
budeš spoléhat sám na sebe. Ti, kdo se začnou spoléhat na sebe, nebudou schopni 
unést váhu mé moci a slávy a mohou padnout stejně jako ten zlý. Moje síla je 
dokonalá ve slabosti; nesmíš zapomenout, že sám v sobě jsi slabý a nerozumný. 
 Ti, kdo jsou hodni toho, aby se mnou v nadcházejícím věku vládli, mně budou 
sloužit a důvěřovat mi i přes temnotu a slabost lidského těla, v níž nyní žijí. I ti 
největší andělé se s radostí skloní před těmi, kdo byli tímto způsobem vyzkoušeni. 
Andělé žasnou, když muži a ženy, kteří spatřili tak málo z této slávy, snášejí utrpení a 
zůstávají v časech temnoty věrní mně a mé pravdě. Jsou hodni toho, aby byli nazváni 
mými bratry, syny a dcerami mého Otce. 
 Na zemi to často vypadá tak, jako by byla moje pravda snadno přemožitelná. Kdo 
se dívá odtud, ví, že má pravda vždy vítězí. Čas, kdy jsem měl na zem přijít se svými 
soudy, byl odložen, aby mně mí bratři mohli prokázat svou lásku tím, že se pevně 
postaví za pravdu, ať je to stojí cokoliv. Moje pravda a dobrota budou existovat na 
věky stejně jako všichni ti, kteří ke mně přišli proto, že milují pravdu. Budou zářit 
jako hvězdy, jež byly stvořeny na jejich počest." 
 Moudrost mluvila dál a já jsem se cítil obmývaný sprchou živé vody. 
Chvílemi jsem se styděl, protože i zde, v přítomnosti Jeho slávy, jsem byl 
stejně pomalý a nesoustředěný jako na zemi. Ale když teď ke mně mluvil, 
Jeho slova mě očišťovala a má mysl se stávala bystřejší. Čím jsem byl čistší, 
tím ve mně Jeho slova explodovala s větší jasností a ještě více mě očišťovala. 
Nejen že jsem viděl Jeho slávu, ale cítil jsem ji uvnitř sebe. V Jeho blízkosti 
jsem pravdu nejen slyšel, ale také ji vstřebával do sebe. 
 

Jeho milovaná nevěsta 
 
Vzrušení, jež jsem prožíval, když mě Jeho slova očisťovala, bylo nádhernější 
než mohou vyjádřit slova; bylo mi ale důvěrně známé. Takové jsem cítil při 
poslechu pomazaného kázání člověka, který byl v Pánově přítomnosti. 
Nebylo to opojné - naopak. Místo toho, aby to mé smysly otupovalo, 
oživovalo je to. V Jeho přítomnosti jsem vnímal, jak tisíce úlomků informací, 
které jsem po léta hromadil, byly dány dohromady, aby všemu, co řekl, daly 
hluboký a úplný smysl. Každý pojem se tak stal silným pilířem známosti v 
mé mysli. Ke každé pravdě jsem cítil tak hlubokou lásku, že se z ní stala 
vášeň. 
 Když mluvil, byla uvolňována energie, která mě uschopňovala vidět 
[každou jednotlivou pravdu s větší hloubkou než kdykoli předtím. Jeho slova 
nepřinášela jen informaci, ale život. Podobalo se to tomu, co jsem 
 
 



SLOVA ŽIVOTA                                                    POVOLÁNÍ 
 

prožíval před Soudnou stolicí poté, co jsem se rozhodl, že nebudu nic 
skrývat. Čím více jsem otvíral své srdce Jeho slovům, aby ve mně odhalovala 
každou temnotu a měnila mé, tím se mí Jeho slova zdála mocnější. 
 Když Pán mluvil, nepředával mi jen informace, ale reorganizoval přitom 
moji mysl i srdce, aby se tyto pravdy mohly stát základem porozumění, které 
by uvolnilo lásku k pravdě. Tak například jsem si myslel, že dobře rozumím 
tomu, že je církev Kristova nevěsta. Ale když mluvil o tom, že vysílá 
služebnosti, které by připravily Jeho nevěstu, viděl jsem ve svém srdci 
všechny církve, které jsem znal. Najednou znamenaly víc než jen nějakou 
skupinu lidí - staly se Jeho milovanou. Cítil jsem, jak ve mně hoří vášeň jí 
pomoci, aby se na Něj připravila. Když jsem viděl, co hřích a prostituce ve 
světě udělaly s Jeho lidem, věděl jsem, že cítím to stejné, co On. 
 Přelévala mne Jeho očišťující pravda. Cítil jsem čistotu, která byla nád-
hernější, než jsem si kdy dokázal představit. Bylo mi, jako bych až doposud 
žil v kanále, a teď si mohl dát horkou sprchu. Moc očisťující pravdy se mě 
chopila tak pevně, že jsem zoufale toužil po tom, abych ji mohl přinést 
zpátky a sdílet ji s Jeho lidem. 
 „Uvolním moc pomazané pravdy a ta očistí můj lid," pokračovala Moudrost. 
„Očistím svou nevěstu od každé poskvrny. Vysílám své posly, kteří budou jako 
plameny ohně hořící horlivostí pro mou svatost a pro svatost mého lidu." 
 Jak mluvil, pociťoval jsem hloubku a moc poselství svatosti. Nebylo 
pochyb o tom, že jsem poznal moc pravdy, abych toho mohl dosáhnout. Pán 
si skutečně zasloužil slavnou nevěstu a její obraz byl vypálen do mého srdce. 
Vášnivě jsem toužil to sdílet s Jeho lidem, aby se naplno zaměřil na přípravu 
pro Něj. Nedokázal jsem si představit, že bych s něčím začal dřív, než by se 
toto stalo mým cílem. 
 Začal mluvit o pevnostech pravdy a spravedlnosti. Mezitím co mluvil, 
jsem viděl zápasit sbory, které jsem znal. Ještě nikdy předtím jsem nedostal 
takové břemeno za to, aby byli zmocněni Jeho pravdou. Věděl jsem, že jsou 
slabí, protože nežijí pravdivě. Zármutek, který jsem nad nimi cítil, se stal 
téměř nesnesitelným. 
 „Proč nežijí pravdivě ?" vyhrkl jsem. 
 „Začínáš pociťovat stejné břemeno jako Nehemiáš, když se doslechl, že Jeruzalém 
je sužován kvůli tomu, že byly jeho zdi strženy," vysvětlovala Moudrost „ Vkládám 
do svých poslů ohnivou touhu vidět mou nevěstu čistou a také do nich vkládám 
Nehemiášovo břemeno, které způsobuje touhu vidět zdi spasení obnovené. Potom už 
nebude můj lid sužován 
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 Viděl jsi můj lid jako moji armádu, mé město a moji nevěstu. Ty je ale nejen vidíš, 
také je cítíš. Jedině když moje pravda vychází ze srdce, má moc měnit lidi. '-' Živé 
vody musí prýštit z tvé nejvnitrnější bytosti - ze srdce. Cítil jsi, jak tě očisťovala má 
pravda; z mých postů činím plameny ohně. Budou mluvit pravdu nejen proto, aby 
předali známost, ale budou mluvit s mocí, která bude měnit lidská srdce. Posílám 
pravdu, jež můj lid nebude jenom usvědčovat z hříchu, ale také jej očistí." 
 Už když mluvil, povstávala ve mně velká horlivost něco udělat. Na mysl 
mi začaly přicházet božské strategie a já jsem věděl, že lidem mohu pomoci. 
Nemohl jsem se dočkat, až začnu. Ted 'jsem věřil, že i ty nejsušší kosti se 
stanou nesmírně velkou armádou! V přítomnosti Moudrosti nevypadalo nic 
nemožné. Neměl jsem nejmenší problém uvěřit, že se Jeho církev stane 
nevěstou bez vady a vrásky, nebo že se Jeho církev stane obrovským městem 
stojícím jako pevnost pravdy, kterou uvidí celý svět. Vůbec jsem 
nepochyboval o tom, že se Jeho lid, teď tak slabý a neúspěšný, stane 
armádou pravdy, před kterou neobstojí žádná moc temnoty. Cítil jsem moc 
pravdy tak, jak nikdy předtím a věděl jsem, že Jeho moc je mnohem větší než 
temnota. 
 

Slova života 
 
V Jeho přítomnosti jsem cítil, že kdybych mohl předat obraz Jeho nevěsty 
tak, jak jsem ho přijal, změnilo by to každého posluchače. Vypadalo to, že 
kdybych s takouvouto mocí mluvil i k tomu nejporaženějšímu shromáždění, 
rychle by se stalo pevností pravdy. Věděl jsem ale, že na zemi moje slova 
takovou moc neměla. 
 „Takovou moc budou mít tvoje slova tehdy, když budeš zůstávat ve mně," 
přerušila mě Moudrost. „Nepovolal jsem tě kázat o mně; povolal jsem tě k tomu, 
abys byl hlasem, kterým mohu promlouvat. Když budeš přebývat ve mně a má slova v 
tobě, poneseš trvalé ovoce. Mým slovem se zrodilo stvoření a opět mým slovem se v 
tobě a mém lidu zrodí nové stvoření. Moje slova jsou duch a život. Má slova dávají 
život. Nejsi povolán o mně jen vyučovat, ale dovolit mi, abych učil skrze tebe. Když 
budeš přebývat v mé přítomnosti, tvá slova budou mými a budou mít moc." 
 „Pane, chci tě vidět ve všem," řekl jsem, 
 „Svým poslům dám duchovní poznání, aby vždycky rozeznali můj záměr," 
odpověděl. „Své služebníky učiním takovými plameny ohně, jako když jsem se tenkrát 
zjevil v hořícím keři. Můj oheň bude na nich, ale nespálí je. Tehdy bude lidstvo 
žasnout nad tou úžasnou podívanou a obrátí se tím směrem, aby to vidělo. 
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Budu mluvit z prostředku svých poslů; budu je volat k tomu, aby naplnili svůj osud a 
povstali jako vysvoboditelé, protože právě k tomu jsem je povolal." 
 Ucítil jsem, jak mě ty dveře přitahují. Přistoupil jsem k nim blíž, abych 
viděl nápis. Nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Nápis byl z nejčistšího 
zlata a byl v něm život. Začal jsem číst. 
 
 „Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné 
 i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - 
 všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. 
 A on je přede vším a jím všechno stojí; on je hlavou těla církve, on 
 je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství. 
 Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm, a aby 
 jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil 
 pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na 
 nebi. 
 I vás, kdysi odcizené a nepřátelské v myslí kvůli zlým skutkům, 
 nyní již usmířil svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás 
 postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné - 
 pokud ovšem zůstáváte pevní a založení ve víře a neodchylujete 
 se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno 
 všemu  stvoření pod nebem a jehož jsem se já  Pavel  stal 
 služebníkem. 
 Nyní se tedy raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem 
 doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je 
 církev. 
 Jejím jsem se stal služebníkem, vzhledem ke správcovství, jež mi 
 bylo pro vás dáno od Boha, abych naplnil Boží slovo - to tajemství, 
 jež bylo po věky a pokolení skryté, avšak nyní bylo zjeveno jeho 
 svatým, jimž si Bůh přál oznámit, jaké je bohatství tohoto slavného 
 tajemství mezi pohany: je to Kristus ve vás, ta naděje slávy. 
 Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého 
 člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili 
 dokonalého v Kristu Ježíši. 
 A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně 
 působí" (Kol. 1:16-29, NBK). 
 
 Tato slova mi dala injekci života. I jediné slovo od Boha má větší cenu než 
všechny poklady na zemi! Pozastavoval jsem se nad tím, jak jsem mohl 
dopustit, aby mě starosti světa tak strhávaly dolů, když jsem měl 
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Jeho slova. Myslel jsem na to, jak jsem byl někdy líný jet na shromáždění na 
druhý konec města, a přitom by stálo za to cestovat i kvůli jedinému 
pomazanému kázání na druhý konec světa. V tu chvíli jsem se zděsil nad 
svou lhostejností k jeho slovu. „Pane, je mi to tak líto," vyhrkl jsem. 
 V ten moment se dveře otevřely. Z dálky vypadaly tak nezajímavě a 
nepřitažlivě a přitom byly z pohledu zblízka zajímavější a krásnější než 
všechny dveře, které jsem kdy viděl. Takhle lidé soudí církev, pomyslel jsem 
si, a takhle jsem ji často soudil i já sám. Boha jsem miloval dlouho, ale Jeho 
lid jsem nemiloval tak, jak jsem měl, 
 „Takové pokání ti otvírá dveře, abys mohl vejít do záměrů, které jsem pro tebe 
připravil. Svůj úkol nemůžeš naplnit bez mého lidu. Povolal jsem jej k tomu, aby byl v 
jednotě, a to se teď stane. Bez něj nebudeš moci prožívat to, co jsi viděl ve svých 
viděních. Viděl jsi cestu a poznal jsi pravdu - teď buď nádobou pro můj život. 
Nemůžeš to naplnit bez mého lidu. Žádal jsem svého Otce, aby tě naplnil svou láskou 
ke mně, aby tak Jeho láska byla v tobě. Teď ti dám svou lásku k mému lidu. Moji 
poslové je musejí vidět stejně, jako je vidím já a milovat je tak, jako je miluji já. Když 
budeš skutečně milovat mé slovo, otevřou se ti dveře k tomu, abys naplnil úkol, který 
jsem ti kvůli mému lidu dal." 
 Jeho slova se nedotýkala jen mé mysli, ale také mého srdce. Vnímal jsem 
každé z nich. Mluvil o svém lidu s ohromnou láskou, která se vlévala i do 
mne. Byla mi důvěrně známá, jen větší než jakou jsem ji cítil dřív. Zažíval 
jsem ji, když jsem poslouchal pomazané kázání. Častokrát jsem ve své 
pošetilosti řekl, že v nebi žádné kázání nebude, ale teď jsem cítil, že by to bez 
kázání nebylo nebe. Dokonce jsem se kázání Jeho slova začal dožadovat. 
 „Ano. V nebi se bude kázat a vyučovat. Můj příběh se bude vyprávět celou 
věčnost. Proto je to věčné evangelium. Já jsem Slovo a jsem Pravda a slova pravdy 
budou na věky naplňovat mé stvoření. Celé stvoření se bude radovat v mých slovech 
pravdy tak, jako se teď raduješ ty. I andělé nadšeně naslouchají tvým svědectvím - a 
uslyší je. Moji vykoupení budou na věky s láskou vyprávět a poslouchat příběhy mého 
vykoupení. Teď je ale musíš povědět těm, kdo jsou v temnotě. Slovo tvého svědectví 
přinese mnohým svobodu. Ti, kteří milují mě, milují i mé slovo. S láskou ho čtou i 
poslouchají. Dostal jsi pravdu, která osvobodí mnoho lidí - je to mé slovo ve tvém 
srdci. Běž s mým slovem. Vyjdi a uvidíš moc mého slova." 
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Vkročil jsem do dveří. Překvapilo mé, že sláva, v níž jsem předtím stál, 
zmizela. Bylo to tam tmavé a zatuchlé jako ve starém sklepě. Znepokojovalo 
mě to, ale posilovala mě moc slov, která ke mně Pán mluvil a kterou jsem 
ještě cítil. 
 „To, co cítíš, je pomazání Ducha Svatého," ozval se hlas ze tmy. 
 „Kdo jsi?" zeptal jsem se. 
 „Musíš se ptát?" Jeho hlas nezněl úplně stejně jako hlas Moudrosti, ale byl 
mi důvěrně známý. Poznal jsem, že to byl On. Postupně si mé oči přivykaly 
na tmu a já jsem byl překvapen, že vidím svého starého přítele, bílého orla. 
 „On žije v tobě, a proto můžeš zůstávat ve všem, co jsi právě prožil, stejně 
jako v Jeho přítomností, kterou jsi prožíval předtím. Vím, že ses stal na Jeho 
přítomnosti závislým a to je správné, ale tady se můžeš naučit Jej poznávat v 
mnoha různých formách. Nejprve musíš Jeho hlas rozeznat ve svém srdci a 
potom poznat, když mluví prostřednictvím druhých." 
 „Toto jsi věděl už dřív a čas od času jsi to zažíval, ale teď už to musíš znát 
jinak. Nikdy od tebe nebude daleko a bude snadné Jej nalézt. Vždy tě povede 
k pravdě. Jedině v Duchu Svatém můžeš všechno vidět takové, jaké to 
skutečně je. Jestli Jej nebudeme opravdu následovat, tak v blízké budoucnosti 
zahyneme." 
 „Vím, že je to pravda, protože v tobě slyším mluvit Moudrost. Jsi tu proto, 
abys mi ukázal cestu? Skoro nic tu nevidím." 
 „Čas od času přijdu, abych tě ujistil, že jsi té na správné cestě. Musí tě ale 
vést Duch Svatý. Také ti pomůžu, abys porozuměl, jak tě v různých situacích 
vede. Nejprve ti ale musím říci o maně, kterou potřebuješ k životu." 
 „Mana! Myslíš tu manu, kterou jedl Izrael na poušti? To je zdejší jídlo?" 
 „Z ní žili už od počátku všichni, kdo chodili s Bohem. Mana, kterou jedl 
Izrael na poušti, toho byla proroctvím. Pán ti bude denně dávat čerstvou 
manu. Stejně jako kvůli Izraeli na poušti denně pokrýval zemí manou, kvůli 
svému lidu denně pokrývá zemi svou pravdou. Uvidíš ji všude, kam se 
podíváš. Jeho slovo tě obklopí i uprostřed temnoty a šera, abys ji mohl 
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sesbírat. Kdo jsou uvrženi do nejvnitřnějších vězení se probudí a denně ji 
budou nacházet. Stejně tak ji mohou nalézat i ti, kteří žijí v nádherných 
palácích. Jeho mana je ale tak jemná a měkká, že je snadné ji zašlapat. Abys 
byl schopný ji vidět, musíš být jemný a měkký v srdci," 
 

Živé epištoly 
 
„Pán každý den mluví ke každému ze svého lidu. Nemohou žít jen z chleba - 
potřebují i slova z Jeho úst. Nejsou to slova, která promluvil někdy v 
minulosti, každý den jsou čerstvá," pokračoval orel. 
 „Mnozí jsou slabí, protože nevědí, jak mají manu od Pána denně sbírat. 
Scházejí z cesty, protože neznají Jeho hlas. Jeho ovce znají Jeho hlas a 
následují Jej, protože Ho poznávají. Mana je chlebem života, který denně 
dostává každý, kdo patří do Pánova lidu. Musíš se naučit ji rozeznat a potom 
k tomu pomáhat Jeho lidu. Až ji ochutnají tak, jak jsi ji teď ochutnal ty, pilně 
ji budou každý den hledat. O zásoby jídla a vody si nedělej starosti, ale uč se 
denně vidět a jíst manu, protože tě v době, kdy všichni ostatní padnou, 
ochrání. 
 Písmo je strava, kterou nám Pán dává, ale Jeho manu najdeš v Jeho živých 
epištolách - v Jeho lidu. Denně k tobě bude mluvit skrze svůj lid. Abys mohl 
z nebeské many pojíst, musíš otevřít své srdce Jeho lidu - tam Jej můžeš 
nalézt. Říká nám totéž, co řekl Jeruzalému: ,Říkám vám totiž, že od této 
chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově 
jménu!' Toto místo se týká nejen doby, kdy byl Pán tady na zemi fyzicky, ale 
i současnosti, kdy je zde ve svém lidu. Láska jednoho k druhému poroste 
přímo úměrně tomu, jak roste naše láska k maně. Rosteš-li v lásce, nebude 
mana od Pána nikdy stará ani okoralá, ale bude každé ráno čerstvá. 
 Manu od Něj můžeš dostat formou slov blízkého přítele nebo tak, že 
přemýšlíš nad spisy některého z Božích mužů, který žil dávno před tebou. 
Bude mluvit dokonce i skrze ty, kteří Jej neznají, ale ty poznáš, že je k tobě 
poslal. Jeho manu rozeznáš tehdy, když se nebudeš jen snažit slyšet Jeho 
slova, ale půjdeš za tím, abys slyšel to Slovo - Jej samotného. Po cestě, jíž 
máš jít, tě nepovedou jen Jeho slova, ale i Jeho hlas. Mnozí opakují slova, 
která mluvil, ale Jeho mana je slovo, které mluví teď. 
 Potřebujeme výživnou stravu Písma, aby nás vybudovala a poskytla nám 
prostor, do něhož se může shromažďovat Jeho mana. Posiluj se stravou Jeho 
psaného Slova, ale také rozvíjej touhu po Jeho maně. Strava Jeho psaného 
Slova nás vybuduje a připraví na to, co má přijít; a mana nás v tom zachová. 
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 Slova, která jsi slyšel z úst svatých v Soudní síni, byla manou od Něho. 
Jeho lid je manou pro tenhle svět. Mana je chlebem života - živými slovy, 
která denně mluví ke svému lidu a říká je ústy svého lidu. Písmo je dané a 
nemůže být změněno. Je kotvou pro naši duši. Kniha života se však stále 
ještě píše. S každou duší, jež k Němu přichází, v ní píše novou kapitolu." 
 

Vítězství nebo porážka 
 
„Písma jsou jako plány Jeho obydlí, které si staví mezi lidmi. Jsou 
svědectvím o tom, jak jednal v mužích a ženách, aby způsobil jejich vy-
koupení. Jeho lidé jsou nádobami pro Jeho živé slovo a pro svět jsou 
svědectvím, že Jeho slova nepatří jen do historie, ale jsou stále živá a 
přinášejí život. Jestli máš znát Jeho slova, musíš znát obojí, Písmo i manu. 
Písma jsou Jeho věčné plány, které se nezmění a které musíme znát, abychom 
mohli chodit po Jeho cestách. Mana ti bude denně dávat sílu k tomu, abys po 
nich chodil. Je to proto, abychom spolu mohli mít společenství. 'Chodíme-li 
však ve světle jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou'," řekl 
orel. 
 „Mnozí z Jeho poslů ani nevědí, že je tímto způsobem používá, Často ani 
nevědí, že skrze ně promluvil. Ti, ke kterým mluví, zřídkakdy rozeznají Jeho 
hlas. To se musí změnit. Jeho lid je povolán k tomu, aby s Ním byl v jednotě 
ve všem co dělá; jen několik jich ale zná Jeho hlas. Proto Jej jen málokdy 
následují tam, kam je chce vést. Teď chce, aby každý z Jeho lidu věděl, kdy 
skrze něj nebo k němu mluví. Stejně jako může jasná komunikace mezi 
generálem a jeho vojáky rozhodnout o výsledku bitvy, rozhodne v 
nadcházející době intenzita Pánovy komunikace s Jeho lidem o jeho vítězství 
nebo porážce. 
 Nyní připravuje mnoho poslů, aby vyšli s Jeho poselstvími. Budou Jeho lid 
učit poznávat Jeho hlas a Jeho cesty. Jeho posly musíš přijímat tak, jako bys 
přijímal Pána samotného. Musíš jim pomocí na jejich cestě. Úspěch jejich 
služby rozhodne o tom, jestli jich mnoho povstane nebo padne." 
Hlavou mi prolétla myšlenka, že pokud je posílá Pán, mou pomoc určitě 
potřebovat nebudou. I orel měl schopnost rozeznat mé myšlenky a přísně mě 
napomenul. 
 „Takhle nepřemýšlej! Mnoho Jeho lidí padá právě kvůli této falešné 
představě. Všechny věci by mohl udělat bez nás, ale rozhodl se je dělat s 
námi. Pán nás zaopatřuje tak, že sloužíme jeden druhému. Poslal Pomocníka, 
aby Žil v Jeho lidu; proto chce, aby Jeho lid přijímal pomoc jeden od 
druhého. Na to nikdy nezapomeň. To je důvod, proč nám svou manu dává 



MANA                                                                 POVOLÁNÍ 
 

skrze druhé. Byl to On, kdo zformoval všechny věci; Jeho musíme nade 
všechno milovat a musíme také milovat jeden druhého. Jej potřebujeme nade 
všechno, ale potřebujeme i jeden druhého. Je to i způsob, jakým nás udržuje 
v pokoře, aby nám pak mohl svěřit svou milost a moc." 
 „Mrzí mě to," odpověděl jsem. „To všechno moc dobře vím, jen na to 
někdy zapomínám." 
 „Chvíle, kdy jsi na to zapomínal, tě stály víc, než teď potřebuješ vědět. 
Jestli na to ale budeš zapomínat i v budoucnu, bude tě to stát víc, než budeš 
schopen unést. Pána potřebujeme nade vše, ale potřebujeme i všechen Jeho 
lid. V Jeho lidu najdeme Pomocníka; Toho, který nás vede k Synu. 
 Nyní vysílá své posly. Někteří budou staří a moudří. Jiní budou mladí a 
budou mít málo zkušeností, ale budou znát Jeho hlas. I nepřítel vyšle své 
posly, aby rozsívali zmatek. I toto je součást našeho výcviku. Někteří budou 
jeho posly načas podvedeni a jiní kvůli nim utrpí ztrátu; ale ti, kdo milují 
Pána a Jeho pravdu, nebudou podvedeni na dlouho. Ti, kteří Jej milují a 
milují Jeho pravdu, pravdu poznají. Ti, jenž byli načas podvedeni, se z toho 
ponaučí, a poté budou tyto svůdce odhalovat. 
 Někteří z těch, co byli v minulosti nejvíce podvedeni, se stanou jedněmi z 
nejsilnějších v pravdě, protože získají moudrost. Moudrost znamená, že znáš 
Jeho hlas a následuješ Ho. Takoví se už od Něj nedají snadno odvést. 
Neposuzuj druhé podle jejich minulosti, ale podle toho, kým se stali. Slabosti 
těch, kteří následují Moudrost, se změní v silné stránky. Nikdo není silnější a 
spolehlivější než ti, kteří znají Jeho hlas a následují 
Jej. 
 Nesmíme přestat vyzývat Jeho lid k tomu, aby poznával Jeho hlas. Musíme 
pověřit Jeho proroky, aby konfrontovali a odhalovali falešné proroky. 
Musíme nést Jeho poselství až do konce. Jsme posíláni, abychom budovali 
komunikační spojení pro ty, kdo budou Jeho vojáky v té velké bitvě, jež 
přichází. Každý z Jeho lidu musí znát Jeho hlas. Brzy nastane doba, kdy ten, 
kdo nezná Jeho hlas, bude podveden temnotou. Ti, kteří Jeho hlas poznají, 
protože znají Jej, povedeni nebudou." 
 Orel mluvil a jeho slova mě obmývala stejně, jako když jsem byl s 
Moudrostí. Neviděl jsem Jej, ale věděl jsem, že tam je a že je to On, kdo ke 
mně mluví. Přestože jsem toho zde svýma očima moc neviděl, měl jsem tak 
jasnou mysl, že jsem rozuměl. Vždycky jsem o sobě věděl, že mám Špatnou 
paměť, ale teď jsem měl pocit, že si pamatuji každé slovo, které mi říkal, 
přestože mi toho řekl mnohem víc než kdy předtím a přestože to přicházelo 
prostřednictvím někoho jiného. Pak jsem poznal, že to byla 
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práce Ducha Svatého, který nám všechno připomíná. V Něm nebyl rozdíl, 
jestli jsem se díval zpět, dopředu nebo na současnost. Jak jsem o tom 
přemýšlel, orel zase promluvil. 
 „Tady je to zatuchlé a staré, protože se sem už dlouho nedostalo dost 
čerstvého vzduchu. Ty jsi našel dveře a vešel do nich. Stejné dveře tě teď 
mohou dovést zpět do Soudní síně. Co jsi přijal v Soudní síni?" 
 „Moudrost a porozumění," odpověděl jsem. 
 „Jedním slovem, přijal jsi milost," odvětil orel. „Soudná stolice je i 
Trůnem milosti. Kdykoli před ni můžeš směle předstoupit." 
 Když to dořekl, obrátil jsem se ke dveřím za mnou. Byly nádherné. Teď 
jsem je vnímal jako mnohem krásnější, než když jsem tehdy vstupoval do 
Soudní síně. Otevřel jsem je a vstoupil. 
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Podíval jsem se na Moudrost. Obrátila mě tak, abych znovu pohlédl na 
Velkou síň. Velmi mě překvapilo, když jsem přímo za sebou uviděl stát 
všechny ty, se nimiž jsem se tady předtím setkal. Ještě víc mě udivilo, že 
nyní zářili mnohem větší slávou než předtím. 
 „Oni se nezměnili," řekla Moudrost. „Změnil ses ty. Otevřely se ti oči a ty vidíš 
víc, než jsi mohl vidět dřív. Čím jasněji mě vidíš, tím zřetelněji mě budeš vidět v 
druhých." 
 Pohlédl jsem na apoštola Pavla. Byl nepopsatelně vznešený. Vyzařovala z 
něj obrovská autorita a důstojnost, ale zároveň byl takovou měrou ozdoben 
pokorou, že by se i ten největší vesnický balík nebo hříšník vedle něj cítil 
naprosto pohodlně. Jak jsem se na něj díval, rostla ve mně touha být také 
takovým. 
 Podíval jsem se na ostatní a vnímal je jako svou nejbližší rodinu a nejbližší 
přátele, jaké jsem kdy měl. Není možné popsat slovy, jak moc jsem je 
miloval a věděl, že oni milují mé. Žádné přátelství na zemi se s tím nedalo 
srovnat, ale to nejlepší na zemi je ochutnávkou toho, co je tady. Mezi námi 
neexistovala žádná okázalost, póza nebo postoj nadřazenosti jednoho vůči 
druhému. Každý perfektně znal ty druhé a zdrojem každé myšlenky byla 
láska. Nikdy jsem si nedokázal představit, že by mohlo existovat něco tak 
dobrého, jako trávit věčnost s touto rodinou. Zoufale jsem toužil si je všechny 
vzít s sebou, ale věděl jsem, že nemohou opustit své současné pole 
působnosti. 
 Moudrost znovu odpověděla na mé myšlenky: „Budou s tebou stejně, jako 
jsem s tebou já. Nezapomeň, že jsou tím velkým oblakem svědků. I když je nevidíš, 
jsou ti stejně tak blízko jako teď. Všichni, kteří mi kdy sloužili, jsou jedno tělo a proto 
budou s tebou v tom, co přichází; já ale budu v tobě." 
 Nedokázal jsem pochopit, že by zde ve věčnosti mohlo být ještě něco 
lepšího, než co jsem našel tady, v Soudní síni. Každá myšlenka zde 
vycházela najevo a v ní přicházel soud. Ten, pokud ses nesnažil něco skrývat 
nepřinášel trest, ale svobodu. Svoboda přicházela všude tam, kam proniklo 
světlo, takže rozněcovala touhu po tom, aby byla každá špatnost 
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v srdci odhalena. Bylo tam tolik lásky, že jsem věděl, že bude vše přikryto a 
dáno do pořádku. 
 „Všechno, co cítíš, když jsi v mé přítomnosti, je pravda," pokračovala Moudrost. „ 
Ta láska a blízkost, kterou zde zažíváš se svými bratry, je skutečná. Ve mne jste 
všichni jedno; v této lásce porosteš tehdy, když porosteš ve mně. Pak ta stejná láska 
pomůže ostatním, aby vstoupili do svobody, kterou jsi zažil zde. Když můj lid žijící 
nyní na zemi, přijme můj pravý soud, bude chodit ve svobodě, která mi umožní, abych 
se světa dotkl svou láskou. 
 Netoužím jen po tom, aby žádný z těch, kteří sem přijdou, nezahynul nebo neutrpěl 
ztrátu. Mou touhou je, aby každý soudil sám sebe a já ho už nemusel soudit. Právě z 
toho důvodu přicházejí na zem mé soudy. Přicházejí ve stále rostoucích vlnách, aby 
svět uvěřil a učinil pokání. Každý následující zvuk trubky bude hlasitější než ten 
předchozí. Moji poslové mají za úkol pomoci světu, aby porozuměl zvuku trubek. 
 Nezapomínej, že i ti, se kterými musíš na zemi žít, jsou údy mého těla. Ještě nebyli 
oslaveni, ale ty je musíš vidět takové, jakými se podle mého povolání mají stát a ne 
jak se teď jeví. Musíš je milovat a vidět v nich takovou autoritu a milost, jakou vidíš v 
těch, kteří jsou tady. Pamatuj si, že ti, s nimiž chodíš po zemi, tě teď vidí stejně jako 
ty je. Nesmíš se na ně dívat podle toho, jak teď vypadají, ale kým se stanou. 
 Pouze ti, kteří žijí podle mých soudů a zůstávají se mnou jako se svou Moudrostí, 
mohou vidět v druhých mou autoritu. Nestarej se o to, jestli tě druzí vidí takového, 
jaký jsi; starej se jen o to, abys druhé viděl takové, jací jsou a viděl v nich mne. Když 
se začneš starat o to, jak tě druzí vidí, ztratíš svou autoritu. Stane-li se autorita tvým 
cílem, začneš tu pravou autoritu ztrácet. Znáš svou službu a autoritu, kterou jsem ti 
dal; nechtěj po lidech, aby tě oslovovali podle tvého postavení, ale jménem. Tehdy 
učiním tvé jméno větším než je tvé postavení. 
 V mém království nepřichází autorita spolu s úřadem, ale s tím, kdo jsi. Tvoje 
služba je tvá funkce, ne tvá hodnost. Tady se hodnost získává pokorou, službou a 
láskou. Diakon, který hodně miluje, je vyšší než apoštol, který miluje málo. Na zemi 
budou proroci třást národy, ale tady budou známí svou láskou. I to je tvé povolání - 
milovat mojí láskou a sloužit mým srdcem. Tehdy budeme jedno." 
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Moudrost mluvila a já jsem si přitom snažil představit, že by tu někdo z 
tohoto velkého oblaku svědků toužil po autoritě nebo postavení v Jeho 
přítomnosti. Šlo to těžko. Připadalo mi, že po celou tu dobu, kterou jsem zde 
strávil, Pán rostl ve slávě a autoritě a to jsem věděl, že mé duchovní poznání 
o Něm je stále ještě omezené. Jako se očividně velkou rychlostí rozpíná 
vesmír a jeho nekonečnost už teď přesahuje lidské chápání, podobně se bude 
navěky rozšiřovat i naše poznání o Něm. „Jak Té vůbec mohou reprezentovat 
obyčejní lidé?" zeptal jsem se. 
 „Když můj Otec pohne malíčkem, mění se celý vesmír. Na nikoho zde by neudělalo 
dojem, kdybys svými slovy otřásal národy. Otec se raduje z toho, když jen ten 
nejmenší z mých bratrů na zemi projeví svou lásku. A když mému Otci zpívá se 
skutečnou láskou třeba ta nejméně významná církev, ztiší celé nebe, aby jim mohl 
naslouchat. Když někdo spatří Jeho slávu zde, nemůže jinak, než Jej uctívat. Když Mu 
ale s opravdovým srdcem zpívají ti, kteří žijí v temnotě a těžkostech, dotýká se Jej to 
víc, než když Mu zpívají nesčíslné nebeské zástupy. 
 Už mnohokrát kvůli takovým nedokonalým tónům plakalo celé nebe radostí, 
protože vidělo, jak se to dotýká Otce. Mnohokrát se stalo, že se můj Otec rozplakal, 
když viděl, jak se Mu pár svatých snaží vyjádřit svou vroucí lásku a úctu. Pokaždé, 
když vidím své bratry, jak se Ho dotýkají opravdovým uctíváním, činí to z bolesti a 
zármutku, které jsem prožil na kříži, jen malou cenu. Nic mi nepřináší tolik radosti, 
jako když uctíváte mého Otce. Šel jsem na kříž proto, abyste Jej mohli ve mně uctívat. 
V takovém uctívání jsme - vy, Otec a já - jedno." 
 Když mi to Pán říkal, vyzařovalo z Něj takové pohnutí, jaké jsem dosud 
nezažil. Neplakal a ani se nesmál. Mluvil klidným hlasem, ale to, co mi říkal 
o uctívání, vycházelo z takové hloubky v něm samotném, že to na mne bylo 
skoro příliš. Věděl jsem, že slyším vyjádření té nejhlubší lásky Božího Syna a 
tou je vidět radost svého Otce. Nic se nemohlo vyrovnat tomu, jako když Jej 
na zemi opravdově uctívají věřící, kteří zápasí a jsou připraveni bojovat. 
 Poprvé za celou dobu jsem teď strašně zatoužil odtud odejít a dostat se 
třeba i na to nejchmurnější shromáždění na zemi, kde uctívají Boha. Naprosto 
mě přemáhal fakt, že se můžeme dotýkat Otcova srdce. Pro Otce 
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znamenala i jediná osoba, která Jej během těchto temných časů na zemi 
uctívala, víc než miliony a miliony těch, kteří Jej uctívali v nebi. Ze země se 
teď Jeho srdce můžeme dotýkat tak, jak to už později nebude možné! Byl 
jsem tím tak přemožen, že jsem si ani nevšiml, že jsem padl tváří na zem. Pak 
jsem upadl do něčeho jako spánek. 
 Viděl jsem Otce. Navštěvovaly Jej miliony a miliony. Jeho sláva byla tak 
obrovská a moc Jeho přítomnosti tak děsivá, že mi před Ním země připadala 
menší než zrnko písku. Když jsem slyšitelně uslyšel Jeho hlas, cítil jsem se 
jako atom stojící před sluncem. Když jsem Jej ale spatřil, poznal jsem, že ve 
skutečnosti bylo slunce před Ním jako atom. Galaxie měl kolem sebe jako 
záclonky. Miliony a miliony živých hvězd tvořily Jeho roucho. V Jeho 
přítomnosti bylo všechno živé - Jeho trůn, Jeho koruna, Jeho žezlo. Mohl 
bych před Ním stát na věky a nikdy bych nepřestal žasnout; v celém vesmíru 
neexistoval vyšší záměr než Jej uctívat. 
 Potom jedna věc upoutala Jeho pozornost. Jako by se v tu chvíli celé nebe 
zastavilo a svou pozornost soustředilo na jedno místo. Díval se na kříž. Syn i 
přes všechnu bolest a temnotu, která na něj přicházela, nepřestával svému 
Otci vyjadřovat lásku. To se Otce tak hluboce dotklo, že se začal chvět. 
Tehdy se třáslo nebe i země. Když Otec zavřel oči, nebe i země potemněly. 
Otcovo pohnutí bylo tak velké, že kdybych se na tuto scénu díval déle než jen 
kratičký moment, snad bych to ani nemohl přežít. 
 Pak jsem stál na jiném místě, kde jsem sledoval uctívací shromáždění v 
malé církevní budově. Jak se to někdy při prorockých zážitcích stává, věděl 
jsem, co každý v této malé otlučené místností prožívá. Všichni prožívali 
těžké boje, ale tady na ně ani nepomysleli. Nemodlili se za své potřeby, ale 
všichni se snažili skládat písně díků Pánu. Byli šťastní a jejich radost byla 
upřímná. 
 Viděl jsem nebe a celé nebe plakalo. Když jsem spatřil Otce, bylo mi 
jasné, proč celé nebe pláče. Bylo to kvůli slzám v Otcových očích. Tahle 
malá skupinka zdánlivě vyčerpaných, zápasících lidí se Boha tak dotkla, že 
plakal. Nebyly to slzy bolesti, ale radosti. Když jsem viděl, jakou lásku cítil k 
tímto několika věřícím, nemohl jsem zadržet slzy. 
 Nic z toho, co jsem zažil, se mě nedotklo víc než tato scéna. Teď jsem 
tolik toužil raději uctívat Pána na zemi než přebývat v celé té nebeské slávě. 
Věděl jsem, že jsem dostal poselství, které mohlo připravit svaté na bitvy, 
které je na zemi ještě čekaly. Teď to pro mě ale zdaleka neznamenalo tolik, 
jako poselství o tom, jak se můžeme dotknout Otce. Když i ten 
nejbezvýznamnější věřící na zemi opravdově vzývá Otce, nejen že to může 
způsobit radost v celém nebi, ale ještě mnohem víc, dotýká se to 
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Otce. Kvůli tomu by andělé raději dostali zodpovědnost nad jedním věřícím 
na zemi než nad celými galaxiemi hvězd. 
 Vedle Otce jsem viděl stát Ježíše. Sledoval Otcovu radost, jak se díval na 
malé modlitební shromáždění, a pak se ke mně otočil a řekl: „Kvůli tomu 
jsem šel na kříž. I kdyby to Otce potěšilo na jediný moment, stálo by to za to. Díky 
tvému uctívání se může radovat denně. Když jej uctíváš i uprostřed těžkostí, dotýká se 
Jej to víc, než když Ho uctívá celé nebe. Tady, kde je zjevena Jeho sláva, andělé 
nemohou, než Jej uctívat. Když Jej uctíváš i tehdy, když jsi uprostřed zkoušek a kdy 
nevidíš Jeho slávu, tehdy Jej uctíváš v duchu a v pravdě. Takové Otec hledá, aby byli 
Jeho uctívači, Nepromarňuj své zkoušky. Uctívej Otce ne kvůli tomu, co dostaneš, ale 
Jemu pro radost. Nikdy nebudeš silnější než tehdy, když Mu přineseš radost, protože 
Pánova radost je tvoje síla," 
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Pak jsem zase stál vedle Moudrosti. Dlouho nepromluvila, ale já jsem slova 
nepotřeboval. Potřeboval jsem, aby to, čeho jsem byl právě svěd-kem, 
prosáklo mou duši. Ze všech sil jsem se snažil pochopit ten velký úkol, který 
nám byl dán - být Otcovými uctívači. Pro Něj bylo Slunce jako atom a 
galaxie jako zrnka písku. Přesto naslouchal našim modlitbám a s potěšením 
se na nás díval; byl jsem si také jistý, že se nad námi i Často rmoutil. Byl 
mnohem větší, než může lidská mysl pojmout, ale věděl jsem, že byl zároveň 
tou nejcituplnější bytostí v celém vesmíru. Můžeme se dotýkat Boha; je v 
moci každé lidské bytosti Mu působit radost nebo bolest. Teologicky jsem to 
sice vědel už předtím, ale nyní jsem to poznal způsobem, který na kusy rozbil 
zdánlivou důležitost všeho ostatního. 
 V žádném případě bych nikdy nebyl schopen najít slova k tomu, abych 
toto dokázal vyjádřit. Věděl jsem ale, že čas, který mi byl na zemi dán, 
musím strávit tím, že Jej budu uctívat. Bylo to pro mě nové zjevení: Vlastně 
jsem Bohu mohl přinášet radost! Ježíši jsem mohl přinášet radost! Pochopil 
jsem, co tím Pán myslel, když řekl, Že právě proto šel na kříž. Žádná oběť by 
nebyla příliš vysoká, kdyby se třeba i jen na setinu vteřiny dotkla Jeho srdce. 
Nechtěl jsem už ztratit ani chviličku, protože jsem věděl, že ji mohu strávit 
tím, že Jej budu uctívat. Bylo také zřejmé, že z čím větších zkoušek nebo 
temnoty uctívání přicházelo, tím víc se Jej dotýkalo. Chtěl jsem zažívat 
zkoušky, abych Jej v nich mohl uctívat. 
 Současně jsem se cítil jako Job, který řekl, že Jej předtím znal jen z 
vyprávění a když Jej spatřil, v prachu a popelu činil pokání. Byl jsem jako 
Filip, který přesto, že byl s Ježíšem tak dlouho, nepoznal, že v Něm vidí 
Otce. Jak nesmírně musí naše nechápavost překvapovat anděly! Tehdy 
Moudrost znovu promluvila. 
 „Nezapomínej na to, že í ten nejmenší z mých maličkých má v sobě potenciál 
dotýkat se Otcova srdce. To jim samo o sobě dává tu největší hodnotu. I pro jediného 
z nich bych šel znovu na kříž. I já cítím vaši bolest. Znám vaše zkoušky, 
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protože je s vámi sdílím. Cítím bolest i radost každé duše, proto se za vás všechny 
neustále přimlouvám. Přijde čas, kdy bude z každého oka setřena každá slza. Přijde 
čas, kdy bude existovat pouze radost, ale do té doby může být použita bolest. 
Nepromarňuj své zkoušky. Právě z jejich středu vyjde něco, co nás velmi těší - tvé 
největší uctívání a výraz tvé víry. 
 Musíš mě vidět ve svém srdci i v druhých. Musíš mě vidět ve velkém i v malém. 
Stejně jako jsem se zjevoval různým způsobem v každém z nich, kteří teď stojí před 
tebou, budu k tobě přicházet v různých lidech. Budu k tobě přicházet v různých 
okolnostech. Tvým největším úkolem je, abys mě rozeznal, slyšel můj hlas a 
následoval mě." 
 Otočil jsem se, abych se podíval na Moudrost, ale nebyla tam. Rozhlížel 
jsem se všude kolem. Cítil jsem Ho všude, ale nikde jsem Jej neviděl. Potom 
jsem se zase podíval na svědky, kteří stáli přede mnou. Byl tam. I když jsem 
Jej neviděl, byl v každém z nich hlouběji, než jsem byl schopen vnímat dřív. 
Když Reformátor promluvil, byl to jeho hlas, ale já jsem v něm slyšel hlas 
Moudrosti stejně, jako by ke mně mluvila přímo. 
 „Byl v nás vždycky. Je i v tobě. Je v těch, ke kterým se musíš vrátit. Čas 
od času se ti ukáže; musíš ale vědět, že když Ho nevidíš zjevně, můžeš Jej 
lépe rozeznat tam, kde přebývá - v Jeho lidu. Je Moudrost. Ví jak, kdy a 
skrze koho k tobě mluvit. Ti, skrze které k tobě mluví, jsou součástí Jeho 
poselství. Vzpomeň si, co řekl, když plakal nad Jeruzalémem:,Říkám vám 
totiž, že od této chvíle mě neuvidíte dokud neřeknete: 'Požehnaný, který 
přichází v Pánově jménu!' Neuvidíš Jej, dokud Jej nebudeš schopen vidět v 
těch, které k tobě posílá." 
 „Je pro mě snadné, abych Ho viděl a slyšel ve vás," odpověděl jsem, „ale 
ani zdaleka to není tak jednoduché u těch, kteří jsou na zemi a kteří ještě 
nebyli oslaveni." 
 „Nemá to být snadné," odpověděl Angelo. „Povolání králů, kteří budou 
spolu s Ním vládnout, je, aby Jej hledali. Ti, kteří Jej milují a milují pravdu, 
Ho budou hledat usilovněji, než by dělali kvůli největším pokladům nebo 
trofejím." 
 

Přemožen Jím 
 
„Tvým největším povoláním je, aby ses Jím nechal naprosto přemoci," uvedl 
muž, kterého jsem nepoznal, a postoupil dopředu. „Já už to vím," dodal a 
představil se mi. Šokovalo mě, že tento muž patří mezi svaté. Byl to velký 
přemožitel, ale vždy jsem si myslel, že Kristovu jménu způsobil větší škody 
než kdokoliv jiný. 
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  „I já jsem nalezl před koncem svého času milost kříže," řekl. „Nevracíš se 
zpět jen proto, abys pro Něj vítězil, ale abys Jím byl přemožen. Pokud 
zasvětíš svůj život tomu, že se Mu budeš neustále poddávat, použije té k 
tomu, abys vítězil v Jeho jménu. Skutečné vítězství je, když se lidských srdcí 
zmocníš pravdou, jež jim přinese svobodu. Největšími králi budou ti, kdo Jej 
nejlépe následují a nejvíce vítězí. Na zemi si ale jen zřídkakdy uvědomí, že v 
něčem zvítězili. Dokud se nedostanou sem, neuvidí, čeho ve skutečnosti 
dosáhli. Ti, kteří si na zemi shromažďují obrovské poklady -včetně těch, 
které mohou být považovány za duchovní - budou mít málo tady." 
 „Na zemi si nemůžeš změřit velikost věčného bohatství," řekl Pavel. 
„Když jsem měl zemřít, vypadalo to, že ze všeho, čemu jsem na zemi dal 
svůj život, už nic nezbylo. Církve, do jejichž výchovy jsem vložil svůj život, 
odpadaly, a dokonce i někteří z mých nejbližších přátel se ode mne odvraceli. 
Během posledních dnů svého života jsem se cítil jako neúspěšný Člověk." 
 „Ano, ale i já Pavla považuji za duchovního otce," pokračoval velký 
přemožitel, „stejně jako většina z nás zde. Většina těch, kteří projdou 
poslední velkou bitvou, zvítězí díky tomu, že on stál věrně za pravdou. 
Dokud budeš na zemi, nebudeš schopen správně posoudit skutečné duchovní 
ovoce. Svůj skutečný úspěch můžeš posoudit podle toho, o kolik jasněji jsi 
schopen vidět Pána, o kolik lépe znáš Jeho hlas a co více miluješ bratry." 
 Potom znovu promluvil Pavel. 
 „Měsíce před svou popravou jsem se cítil, že jsem selhal. V den popravy 
jsem si ale vzpomněl na Štěpána, jehož jsem před lety viděl u svých nohou 
umírat. Ta vzpomínka na světlo, které měl v ten den ve tváří, mě provedla 
mnohými zkouškami. Vždycky jsem cítil, že vlastně zemřel i proto, abych 
mohl poznat pravé světlo. Věděl jsem, že jestli zemřu jako Štěpán, můj život 
nebyl nadarmo, i kdyby všechno ostatní, co jsem na zemi udělal, bylo marné. 
Byl jsem tak vděčný, že jsem mohl zemřít pro evangelium, přestože to tehdy 
nevypadalo, že bych svoji službu dokončil. 
 Spolu s tímto zjevením na mě přišla i milost a můj poslední den na zemi 
byl ten nejnádhernější ze všech. Tehdy jsem si uvědomil, že když jsem se 
upřímně snažil denně umírat svým vlastním touhám, abych mohl sloužit 
evangeliu, byla zasazována věčná semena. To se dělo pokaždé, když jsem 
zapřel sám sebe, ale v tom dočasném království jsem je ještě nemohl vidět. 
Tady už vidím, Že to tak skutečně je. Nesmíš svůj úspěch posuzovat podle 
ovoce, které vidíš už na zemi; dělej to, co musíš, protože to je správné. 
 



HŘÍCH                                                                 POVOLÁNÍ 
 

 Tvé povolání ale není jen přinášet ovoce. Je mnohem větší. Tvým 
povoláním se musí stát poznávání Pána. Kdykoli Jej budeš hledat, nalezneš 
Jej. Vždy je blízko těm, kteří se k Němu přiblíží. Nestačí, abys Jej jen chtěl; 
musíš udělat víc: Musíš Jej hledat. Hledání je součástí tvého povolání. 
Neexistuje vyšší záměr. Tvé vítězství bude záviset na tvém hledání. Vždy Mu 
budeš tak blízko, jak budeš sám chtít. Vítězství ve tvém životě budou přímo 
úměrná tomu, jak budeš toužit po Něm." 
 Pavel zvedl ruku a ukázal na mne: „Mnoho ti bylo dáno a mnoho od tebe 
bude vyžádáno. I kdybys pohřbil mnoho talentů, které ti byly svěře-ny, přesto 
bys toho mohl zvládnout mnohem víc než jiní, ale selhal bys ve svém 
poslání. Nikdy se nesmíš srovnávat s druhými. Tlač se dopředu a hledej Jej 
víc. A i přes všechnu tu slávu, která ti bude zjevena, nikdy nesvlékej tento 
plášť!" 
 

Zasívání a sklízení 
 
Podíval jsem se na plášť pokory, na nějž mi ukazoval. Ve vší té slávě, kterou 
jsem tu viděl, se jeho bezvýraznost ještě násobila. Zděsil jsem se, že v jejich 
přítomnosti vypadám tak ošklivě. Odhrnul jsem si jej, abych viděl zbroj pod 
ním. Teď byla mnohem zářivější než předtím. Zářila tolik, že čím víc jsem ji 
odkrýval, tím méně jsem jsem byl schopen vidět skupinu přede mnou. Díky 
ní jsem se ale už necítil tak rozpačitě. Rozhodl jsem se, že si jej v jejich pří-
tomnosti svléknu, abych si v té velké slávě nepřipadal tak odpudivě. 
 Nastalo ticho a i já jsem stál na několik okamžiků tiše. Kvůli lesku své 
vlastní zbroje jsem nebyl schopen nic vidět. Nechápal jsem, proč ani nic 
neslyším. Pak jsem zavolal k Moudrosti. 
 „Oblékni si plášť," slyšel jsem odpověď. Když jsem to udělal, začínal jsem 
matně rozeznávat siluetu Velké síně. 
 „Pane, co se to se všemi stalo? Proč je znovu všechno tak nejasné?" 
 „Bez tohoto pláště tu nic neuvidíš/' 
 „Ale teď už ho mám na sobě a stejně moc dobře nevidím," zaprotestoval 
jsem a cítil se hrozně zoufale. 
 „Pokaždé, když si svlékneš pokoru, budeš zaslepen a nebudeš schopen vidět to 
pravé světlo; určitou dobu pak potrvá, než jej zase uvidíš." 
 I když jsem slávu opět začínal vidět, nedalo se to srovnat s tím, co jsem 
viděl předtím. Duchovní poznání se mi vracelo, ale jen velmi, velmi pomalu. 
Byl jsem nevýslovně zarmoucen. 
 „Kde je Pavel?" zeptal jsem se. „Věděl jsem, že mi měl říct něco velmi 
důležitého." 
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  „Když sis svlékl plášť, všichni odešli." 
 „Proč? Odešli jen proto, Že jsem si svlékl plášť? Jenom jsem se styděl za 
to, jak vypadám. Dotklo se jich to?" 
 „To ne, ale věděli, že bez pláště ani neuvidíš ani neuslyšíš, takže se vrátili na svá 
místa." 
 To mě zarmoutilo víc než cokoli jiného. „Pane, já vím, Že mi měli říct 
něco velmi důležitého. Vrátí se?" 
 „Tím, že sis svlékl plášť, jsi přišel o důležité zjevení, které by ti pomohlo. Pokud 
ses ale naučil, že si nikdy nesmíš plášť sundat, zvlášť z toho důvodu, ze kterého jsi to 
před chvílí udělal, naučil ses něco velmi důležitého." 
 „Pane, myslím, že jsem dostal lekci. Nevzpomínám si, že bych se někdy 
cítil tak hrozně. Nemohli by se teď vrátit a sdílet se mnou to, co pro mě 
měli?" žadonil jsem. 
 „Veškerá pravda a veškerá moudrost přicházejí ode mne. Mluvím skrze lidi, 
protože oni jsou součástí mého poselství. Když zůstáváš pokorný natolik, aby sis na 
sobe nechal plášť, mohu k tobě mluvit ve slávě. Kdykoli si plášť sundáš, stáváš se 
duchovně slepým a hluchým. Když ke mně zavoláš, budu k tobě mluvit vždycky, ale 
způsob, jakým k tobě budu mluvit, budu muset změnit. 
 Nedělám to proto, abych tě potrestal, ale abych ti pomohl rychleji získat duchovní 
vhled. To poselství, které jsem ti chtěl předat těmito svědky, dostaneš. Musím ti ho 
ale teď' dát skrze tvé nepřátele. Přijde se zkouškami a ty se budeš muset sklonit 
hodně hluboko, abys to získal. Je to jediný způsob, jak můžeš své duchovní poznání 
získat zpět tak rychle, jak budeš potřebovat. K tomu, co přichází, musíš být schopen 
vidět." 
 

Zlomenost 
 
Můj zármutek byl téměř nesnesitelný. Věděl jsem, že co jsem mohl získat 
slavným způsobem, teď mělo přijít ve velkých zkouškách. Ještě horší než 
toto byla skutečnost, že velká sláva, na kterou jsem se ještě před chvilkou 
díval, byla teď mdlá. 
 „Pane, mrzí mě, co jsem udělal. Teď vím, jak to bylo špatné. Bolí to téměř 
nesnesitelně. Neexistuje nějaká možnost, že by mi prostě mohlo být 
odpuštěno a já bych mohl své vidění získat zpátky? Nezdá se mi to správné, 
že by jediný kratičký pyšný okamžik toho tolik zničil," žadonil jsem. 
 „Je ti odpuštěno. Nic z toho, co se ti děje, není za trest. Zaplatil jsem za tento 
hřích i za všechny ostatní. Žiješ mou milostí. Není to kvůli zákonu spravedlnosti. 
Následky hříchu existují kvůli mé milosti. Abych ti mohl svěřit svou autoritu, 
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musíš sklízet to, co zasíváš. Když satan udělal první krok k sobeckosti a pýše, 
následovaly jej zástupy mých andělů, které jsem svěřil pod jeho autoritu. Když padl 
Adam, trpěly zástupy. Ti, kterým svěřuji takovou autoritu, mají i tomu odpovídající 
zodpovědnost. Bez zodpovědnosti není skutečná autorita. Zodpovědnost znamená, že 
pokud ty sejdeš z cesty, budou trpět ostatní. Chyby mají své následky. 
 Čím více autority jsi dostal, tím více můžeš svými skutky druhým buď pomoci nebo 
jim uškodit. Odstranění následků tvých činů by znamenalo odstranit i skutečnou 
autoritu. Jsi součástí nového stvoření, které je mnohem vyšší než to první. Tem, kdo 
jsou povoláni se mnou vládnout, je dána ta nejvyšší zodpovědnost. Jsou povoláni do 
vyššího postavení, než měl satan. Byl úžasným andělem, ale nebyl synem. Ty jsi 
povolán být mým spoludědicem. Celý tvůj život, zkoušky i zjevení, všechno je tu kvůli 
tomu, aby ses naučil, jakou zodpovědnost má autorita. 
 Každou lekci můžeš přijmout dvěma způsoby ~ snadným nebo obtížnějším. Buď se 
můžeš pokořit, padnout na kámen a roztříštit se, nebo pak kámen padne na tebe a 
rozdrtí tě na prach. Výsledkem obou způsobů je zlomenost, což je pokora. Právě 
pýcha způsobila to první odpadnutí od milosti a od té doby byla příčinou většiny 
takových pádů. Pýcha vždycky končí tragédií, temnotou a utrpením. Když budeš 
sklízet, co jsi zasel, naučíš se disciplíně. Z ní neslevím kvůli tobě i těm, jimž jsi 
povolán sloužit tím, že máš nad nimi autoritu. 
 Adoniáš se chlubil, že ho jeho otec, král David, netrestal. Naopak Šalamoun si 
stěžoval, že mu nikdy nic neprošlo jen tak. Přestože si Šalamoun myslel, že to není 
spravedlivé, David jednal správně. Věděl, zeje Šalamoun povolán být králem. Ti, kdo 
jsou nejvíce ukázňováni, jsou povoláni k tomu, aby měli velkou autoritu. 
 Byl jsi oslepen, protože jsi přestal být pokorný a jednal v pýše. Pokorný nemůže 
být zahanben. Rozpaky cítíš tehdy, začínáš-li jednat pyšně. Ať jsou ti rozpaky 
varováním, že jsi opustil moudrost. Nikdy nedovol, aby rozpaky ovládaly tvé činy. 
Pokud to tak bude, padneš ještě hlouběji. Nauč se přijímat každou příležitost, kdy 
můžeš být pokořen, s vědomím, že ti pak budu moci svěřit více autority. 
 Nechlub se svými silnými stránkami, ale svými slabostmi. Jestli budeš otevřeněji 
mluvit o svých nezdarech, abys pomohl ostatním, budu pak moci veřejně ukázat tvá 
vítězství, 'protože každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a ten, kdo se ponižuje, bude 
povýšen.'" 
 Věděl jsem, že všechno, co říkal, je pravda. Právě toto jsem mnohokrát 
kázal. Myslel jsem na to, jak Pavel upozorňoval Timotea, aby věnoval 
pozornost svému vlastnímu učení. Uvědomil jsem si, že svá poselství 
potřebuji více než ti, komu jsem je kázal. Teď jsem se víc styděl za svou 
zářící zbroj než za plášť pokory. Ještě víc jsem se do něj zahalil. V tu chvíli 
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se mé oči rozjasnily a mé vidění se nápadně zlepšilo. Přesto nebylo ani 
zdaleka takové jako dřív. 
 Otočil jsem se ke dveřím. Bál jsem se jimi zase projít; alespoň dokud se 
opět nezlepší mé vidění. 
 „Musíš jít teď," řekla Moudrost. 
 „Co je na druhé straně?" zeptal jsem se. 
 „Tvůj úděl," odpověděl. 
 Věděl jsem, že musím jít. Ještě pořád mé mrzelo, že do dveří nemohu 
vstoupit s tím duchovním poznáním, jaké jsem předtím měl; už jsem totiž 
věděl, jak temné je to na druhé straně. Načas budu teď ještě závislejší na 
druhých, pomyslel jsem si a s důvěrou jsem se svěřil Pánu a ne svému 
vlastnímu duchovnímu poznání. V tu chvíli se mi oči ještě více rozjasnily. 
Chtělo se mi ještě jednou ohlédnout se za Velkou síní, abych zjistil, jestli už 
teď vidím tak jasně jako dřív, ale rozhodl jsem se, že to neudělám. V násle-
dujícím okamžiku se vedle mne objevila Moudrost, téměř stejně zářící jako 
předtím. Mé oči se světlu rychle přizpůsobily a já se teď na Ni mohl dívat. 
Nic neříkala, ale jen samotný pohled na Ni mi dodával velkou odvahu. Stejně 
jsem ale ještě stále cítil výčitky svědomí, že jsem neslyšel všechna poselství, 
která jsem měl od oblaku svědků přijmout. 
 „Jestli se tvé výčitky obrátí v pevné předsevzetí, bude pak boj mnohem snazší. A 
když se objeví tví a mí nepřátelé, aby se nad tebou povyšovali, ještě více vzrosteš v 
autoritě, abys nad nimi zvítězil." 
 Když jsem se ohlédl a podíval se na dveře, zůstal jsem v úžasu stát. Na 
chvíli jsem si myslel, že to jsou jiné dveře, protože teď jsem toho na nich 
viděl mnohem víc. Připadalo mi, Že jsou ještě krásnější a naprosto nesrov-
natelné s žádnými jinými dveřmi, jaké jsem kdy i v tomto království spatřil. 
Vznešené, ušlechtilé nápisy byly napsány nejkrásnějším písmem; všechno ve 
zlatě a stříbře. Nádherné drahokamy, které jsem neznal, byly tak 
neodolatelné, že jsem od nich nemohl odtrhnout oči. Všechny byly živé. Pak 
jsem si uvědomil, že celé dveře byly živé. 
 Jak jsem upřeně hleděl na dveře, položila mi ruku na rameno Moudrost. 
„To jsou dveře do mého domu." Jak to řekla, okamžitě jsem pochopil, že k 
těmto dveřím mě přitahovalo totéž jako k Ní samotné. Byla to Ona sama. 
Uvažoval jsem nad tím, jak mi něco tak překrásného mohlo předtím připadat 
tak obyčejné a odpuzující. Pán mi na mou nevyslovenou otázku odpověděl. 
 „Nemůžeš můj dům vidět takový, jaký je, dokud v mém lidu neuvidíš mne. Těsně 
předtím, než sis svlékl plášť, jsi mě začal slyšet v mém lidu a otevřely se ti oči, abys 
můj dům viděl takový, jaký je. Je možné v něm vidět mnohem větší slávu, 
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než vidíš teď. Toto jsou ty dveře, ale existuje mnohem víc. Až se vrátíš do sféry svého 
času, musíš hledat právě toto; k tomu musíš vést můj lid; za to musíš bojovat a 
pomáhat to stavět - můj dům." 
 S Jeho rukou na rameni jsem vykročil směrem ke dveřím. Neotevřel jsem 
je, ale prošel jimi. Nevěřím, že by lidským jazykem bylo možné vyjádřit, co 
jsem v tu chvíli cítil. V jediném okamžiku jsem viděl slávu všech věků. Viděl 
jsem zemi a nebe jako jeden celek. Viděl jsem zástupy andělů a lidí, které 
zářily větší slávou než jakýkoliv anděl, jakého jsem doposud viděl. Všichni 
sloužili v Jeho domě. 
 Teď jsem znal to povolání. Přestože jsem toho už tolik zažil, věděl jsem, 
Že mé hledání teprve začíná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


