
Znamení – důkaz

(The Token)

kázáno v Bakersfieldu, Kanada 8. února 1964

Čtěme dnes večer z 2. Moj. 12, 12. a 13. verš. Myslím, že by bylo dobré, z úcty před Bohem 

povstat, zatímco budeme číst ze Slova. 2. Moj. 12:12-13:

„V tu noc zajisté půjdu po zemi Egyptské, a budu bít všecko prvorozené v zemi Egyptské, od 

člověka až do hovada, a nade všemi bohy Egyptskými učiním soud: Já Pán. Krev pak ta 

na domech, v nichž budete, bude vám na znamení; a když uzřím krev, pominu vás, a nebude mezi 

vámi rána hubící, když bít budu prvorozené v zemi Egyptské.“

Skloňme hlavy. Bože, náš Otče, modlíme se, že bychom se dnes večer chtěli zkušovat, abychom 

zjistili, zda je ta krev dobře vidět. Nechť nás vede Duch Svatý, když zvěstujeme Tvé Slovo, 

v Ježíšově jménu. Amen. Můžete se posadit.

Biblické místo, které jsme dnes večer četli, nás uvádí do 2.Mojžíšovy knihy, zvané také Exodus. 

Exodus znamená „vyjití“. Všichni jsme obeznámeni s tehdejší historií. Dnešní téma jsem nazval: 

„Znamení“. Co je znamení? Znamení je důkaz, že cena byla zaplacena. Je to jako s jízdenkou 

na vlak anebo autobus. V mnohých městech přece mají autobusové linky. Jízdenka je důkaz, 

že jste za jízdu zaplatili. Tak to je, když chcete jet vlakem nebo letadlem: Jdete k pokladně 

a koupíte si jízdenku. Při nastupování neukazujete peníze; ale důkazem, že jste požadovanou 

částku zaplatili, je jízdenka nebo letenka. Za to vyžadují určitou částku a ta byla zaplacena. 

V tématu, o kterém dnes večer mluvíme, Bůh požadoval na Izraeli krev beránka. To byl Jeho 

požadavek a zároveň znamení. Znamení bylo důkazem, že podmínka toho, co Bůh vyžadoval, byla 

splněna. Ve vlaku předkládáte jízdenku, že podmínka je splněna. Cena za jízdné je zaplacena. 

Jestli chcete využít vlak, letadlo nebo autobus, musíte mít jízdenku jako důkaz. Bez tohoto 

důkazu nemůžete jet. Mnohé společnosti od vás peníze nepřijmou, jestliže například nastoupíte 

přímo do letadla a řeknete: „Chci zaplatit let.“ Musíte si letenku koupit již předtím, a to je to 

znamení, se kterým se pak musíte prokázat. S penězi to nepůjde. Musíte mít ten důkaz.

Život opustil tu oběť a nyní byla krev znamením, že Jeho požadavek byl splněn.

O to se jednalo v té strašné noci v Egyptě, než udeřila smrt, ta poslední rána. Bůh vykonal 

v Egyptě mocné divy a znamení a faraónovi a všemu jeho lidu prokázal Svou trpělivost a dobrotu. 

ON v celé zemi způsobil mnohá mocná znamení. Poslal jim proroka, viděli Jeho znamení a divy, 

ohnivý sloup a mnoho jiného. Ale přesto všechno se neobrátili. Nechtěli se obrátit k Bohu. 

Ignorovali všechna Jeho znamení. JEHO proroky nebrali na vědomí. Ignorovali tu zvěst. Chtěli 

svou vlastní cestu. Nakonec toho měl Bůh dost a řekl: „Učiním rozdíl mezi těmi, kteří věří a těmi, 

kteří nevěří.“

Věřím, že i my žijeme v době, kdy Bůh lidi staví před rozhodnutí, aby věřili nebo nevěřili.

Bůh vyžadoval znamení, a toto znamení byl nevinný beránek, jak On ho již v zahradě Eden 

zástupně obětoval. Krev beránka, který nyní měl být zabit, musela být na dveřní rámy a na horní 

trám natřena jako důkaz, že požadavek je splněn.

Ó, věřím, v tom je pro nás mocná lekce. Znamením krve vyjádřili svou víru a úctu. Ten věřící 

musel vzít beránka a zabít ho. Jeden beránek pro každý dům a potom yzopem, který v té zemi 

hojně rostl, krev natřít. My bychom to označili za plevel. Ten yzop, kterým museli krev natřít, je 

symbolem pro víru. Mnohdy si lidé myslí, že aby byli věřící, potřebují nadpřirozenou víru. Že to 

tak není, je symbolizováno yzopem, obyčejným plevelem, který roste všude. Ten měli vzít, 

namočit ho do krve a tu krev natřít.

Dnes večer bude ta krev užita prostou vírou. Ona není ničím nadpřirozeným, obklopuje vás 

všude kolem. Jednoduše tu krev zcela dětinsky uchopte a užijte. Yzop symbolizuje prostou, 
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dětinskou víru věřícího. To není pro vás nedosažitelné. Nemusíte se daleko natahovat, abyste ji 

měli.

Yzop roste v každé zemi, dokonce ve štěrbinách zdí. Má kopinaté listy. Můžeme na něj narazit 

všude jako tady u nás na trávu nebo plevel. Jim stačilo jen ho natrhat a krev tím natřít na rámy 

dveří.

Tak je to také s vírou: vezměte ji a použijte, když krev Ježíše Krista vírou položíte na dveře 

srdce.

To mělo udělat ten rozdíl, aby ti, kteří vyšli z Egypta, a ti, kteří zůstali v Egyptě a tam 

zahynuli, byli od sebe odlišeni. V tom ten rozdíl spočíval.

Není to jedinečné, že Bůh vždycky působí znamením, charakteristickými znaky a odkazy? 

To dělal vždy. Je to Jeho způsob jednání. ON nic nedělá jinak. Bůh nikdy nepůsobí jinak než 

tímto způsobem.

Tak Bůh něco začíná a tak to také ukončí. ON je nekonečný, všemohoucí, všudypřítomný, 

vševědoucí. Nepotřebuje žádnou pomoc od kdoví koho. Jak jsem již včera večer řekl, nepotřebuje 

náš výklad. Nepotřebuje, abychom slovo vykládali a vysvětlovali, co znamená. ON mluví a stane 

se to tak. Nikdo to nemusí vykládat. To je ten výklad. Jestliže Bůh řekne: „Staň se!“, a ono se to 

stane, potom je to Jeho výklad. 

Možná říkáme: „Čas divů pominul. Něco takového jako křest Duchem Svatým už neexistuje.“ 

Ale Bůh mluví k těm, kteří tomu věří, a výklad je, že to přijmou. Potom vědí, že to obdrželi, když 

Bůh dal Svému slovu vlastní výklad.

To, co On oné noci žádal, oddělilo věřící od nevěřících. Věřící modlitebník byl poznán podle své 

oběti, a sice podle krve, kterou musel natřít. Nestačilo beránka zabít a jeho krev někam odložit 

nebo ji přechovávat v nějaké míse nebo zanést sousedovi, on tu krev musel natřít.

Tak to je také dnes večer. Mohli bychom přijít, a souhlasit se vším, co Bůh činí, ale to nestačí. 

ON žádá více: musíte použít tu krev. To je důkaz, že jste přijati. Věřící položil ruku na beránka, 

než ho zabil, a identifikoval se tím s tou obětí.

Totéž chceme činit my dnes večer: Pokládáme ruku na Oběť a tak se identifikujeme s Ním. 

ON je Slovo. My budeme Kristem uznáni, jestliže se identifikujeme se Slovem, neboť On je Slovo 

a byl jím odjakživa. „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo … a to Slovo 

se stalo masitým tělem a bydlelo mezi námi … Tentýž včera, dnes a až na věky.“

Slovo je přiděleno v jisté míře každé generaci. Tím, že Bůh někoho pošle a slovo potvrdí, se sám 

zjeví.

Vyznání víry a podobně jsou příčinou zmatku v církvi. Říká se: „Tak to je!“ nebo: „To je tak!“ 

nebo: „Tohle musíte činit.“ Ale potom vystoupí Bůh na plán a naplní, co řekl (Gott ist noch auf 

dem Plan = Ten, kdo ví, co má dělat a může to uskutečnit). To je ten výklad. Nepotřebuje nikoho, 

aby Jeho slovo vykládal; žádného hříšného člověka, žádnou organizaci nebo kdovíjakou z těch 

velkých konfesí, žádného biskupa, žádného arcibiskupa, papeže nebo někoho jiného. Bůh má 

vlastní výklad: když plní, co zaslíbil.

Jak jsem již často řekl, když vyslovil: „Buď světlo!“, a bylo světlo, potom to byl ten výklad. 

Tam nebylo potřeba žádného dalšího výkladu. Bůh sám to potvrzuje.

 Krev, která byla natřena na dveře, osvědčovala toho věřícího, který se s tou krví identifikoval, 

když ji nanesl na svůj dům. Tak nemohl jít ani ven ani dovnitř, aniž by byl podle krve poznán. 

To je dokonalý stinný obraz na krev Ježíše Krista. Jako tehdy byla poznávacím znamením ta 

krev, tak dnes je Kristus poznávací znamení, které prokazuje toho věřícího. 
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Tehdy museli pravou krev yzopem natřít na rámy (futra) a horní trám dveří. Ten věřící položil 

svou ruku na obětní zvíře a tak se s obětí identifikoval. Ale život obětovaného zvířete nemohl 

přejít na toho modlitebníka, aby se polepšil, protože zvíře nemá duši.

Navzdory padlému stavu jsme v dnešní době schopni stavět lepší domy, lepší auta a mnoho 

jiného, když to, co Bůh stvořil, měníme k našemu užívání. To je důkazem toho, že vzdor našemu 

padlému stavu máme duši a jsme dětmi Božími. My nemůžeme nic stvořit jako Bůh, ale to, co 

stvořil, můžeme uspořádat a měnit.

Zvíře to nemůže. Pes žije, jak žil vždycky. Pták si stále ještě staví hnízdo a ryba má stále svá 

místa, kam klade jikry. Nic se nezměnilo. Proč ne? Protože nemají duši. Avšak člověk je důkazem 

toho, že je stvořen k obrazu svého Stvořitele.

Jestliže tedy to zvíře zemřelo a krev vytekla, tak s krví vytekl i ten život, neboť život je přece 

v krvi. Věřící pak musel zvířecí krev vzít a natřít na dveřní rámy, takže to bylo možné očima 

vidět. Život, který byl ve zvířeti, se nemohl vrátit na toho člověka. Protože ono nemá žádnou duši, 

tak se také nemůže spojit s duší člověka. 

Naší obětí nebyl jen člověk, ale byl to Bůh sám, který se zde na Zemi projevil jako člověk. Když 

byla Jeho krev prolita, nepřišla do věřících skrze křest Duchem Svatým jen ta duše, popř. duch 

nějakého člověka, nýbrž Bůh sám, který byl v onom Muži a skrze Něj se zjevil. To je to znamení, 

které Bůh žádá dnes. Poznávací znamení, které dnes musíme mít, je Duch Svatý. To je ten 

důkaz, který Bůh dnes vyžaduje. Dokážeme vám to na základě Písma.

Bez Ducha Svatého toto poznávací znamení nemáte. Znamení je důkazem toho, že jste se 

s Obětí identifikovali a že vás Bůh přijal. Proto On seslal Svůj důkaz na vás. Pokud se to nestalo, 

můžete tak dobří být, vědět tolik, kolik jen chcete, být profesor, kazatel nebo čímkoliv, bez 

důkazu nejste uznáni.

Když Izrael vyšel, museli mít to znamení jako důkaz, že se identifikovali se svou obětí.

Dnes žádá Bůh křest Ducha Svatého jako důkaz, že jsme do vzkříšení Ježíše Krista zahrnuti. 

Nic jiného nestačí. Bible to učí zcela jasně a tomu musíme věřit. Vždyť je to Boží slovo. Bůh to 

žádá. I my máme před sebou vyjití. Toho jsme si všichni vědomi. Jako Izrael vytáhl do zaslíbené 

země, tak Nevěsta půjde brzy do svého domova.

Vidíme tedy, že krev byla znamení. Každý byl tou krví identifikován.

Dnes je Duch Svatý to poznávací znamení, ukazuje to, že jsme s Ježíšem Kristem a Jeho 

vzkříšením sjednoceni, a že krev byla ve víře užita. 

Tou skutečnou krví nikdo pokropen být nemůže, to víme, protože byla vylita na Golgotě 

a stekla na zem. Ale když vytekla, uvolnila se posvěcující síla Boží, takže mohla nyní přijít 

na věřící.

Na počátku byl Bůh nad vším. Potom sestoupil na tu horu v ohnivém sloupu, který provázel 

děti Izraele skrz poušť. A když se někdo dotkl té hory, musel zemřít. Bůh je svatý a nemůže 

strpět žádný hřích; proto musel každý, kdo se té hory dotkl, zemřít. I když se jí dotklo zvíře, 

muselo být zabito.

Potom se Bůh vzdal sebe sama, sestoupil dolů, přijal lidskou podobu a bylo možné se Jej 

dotýkat, jak Bible říká. 

Mnozí Židé říkají, že On byl Žid. Také mnozí z nás říkají, že byl Žid. ON nebyl ani Žid ani 

pohan: ON byl Bůh! Jeho tělo bylo stvořeno rukou všemohoucího Boha. ON si stvořil stánek, 

ve kterém přebýval, a který nazýváme Synem Božím. Celá plnost božství byla v Ježíši Kristu, 

neboť Bůh v Něm přebýval.

Hned jak byl Duch Boží na ně vylit, řekl Petr: „Muži Izraelští…! Ježíše z Nazaretu, Muže 

Bohem poslaného, před vámi prokázaného mocnými činy, divy a znameními, které Bůh činil skrze 
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Něho ve vašem středu, … jste rukama nezákonných nechali přibít na kříž … Bůh Jej ale probudil; 

my jsme toho svědkové.“

Vidíme, že Židé tehdy, když se Bůh naklonil Izraeli a žádal od Židů toto vyznání, mohli 

namítat: „Okamžik, prosím! Jsem Žid; jsem zahrnut do smlouvy s Abrahamem; jsem obřezán.“ 

Ta smlouva nebyla účinná, jestliže znamení nebylo použito. Uvažujte o tom. Mluvím o znamení 

tohoto času. Jestliže ta krev nebyla použita jako znamení, pak je jedno, jestli je někdo Žid, nebo 

jestli tvrdí, že věří. I tehdy, když člověk byl rabín, kněz nebo podobně, muselo být použito to 

znamení. Jedině když viděl krev, přešel kolem.

Někteří by mohli říkat: „Pojďte sem. Mohu dokázat, že jsem byl obřezán osmého dne. Kněz to 

zapsal. Mé jméno je zapsáno tam v té knize.“ To s tím nemá vůbec nic společného. Jestliže tam 

nebylo užito toho znamení, byla smlouva neplatná, nenabyla účinnosti.

Musíme si pamatovat, že Bůh nikdy neodvolá to, co řekne, nýbrž ještě více k tomu přidá: 

„Slýchali jste, že starým bylo přikázáno: ‚Nezcizoložíš!‘ JÁ vám říkám, jestliže někdo pohlédne 

na cizí ženu s žádostí, již s ní v srdci zcizoložil.“ ON nic neruší; On to doplňuje, rozšiřuje. 

Ve všem, co dělá, působí stále mocněji a mocněji.

Tak to bylo od jednoho časového období ke druhému: od Lutherova k Wesleyovu až 

k letničnímu období a pořád dále. Zatímco jdeme kupředu, objasňuje Bůh slovo stále více, až je 

Církev konečně přetvořena do obrazu Ježíše Krista: Jeho Nevěsta, kterou On doprovodí domů, 

po čemž vyhlížíme. Přirozeně víme, že církev projde soužením; ale nikoliv Nevěsta. Ta bude 

z církve vyvolána ven, jako Izrael byl vyveden z Egypta. Porozuměli jsme tedy, že Duch Svatý 

oznamuje, že jsme sjednoceni s Ježíšem Kristem.

Židé mohli říkat: „Jsme Židé podle smlouvy.“ Ale jestliže nemají poznávací znamení, nenabyla 

smlouva účinnosti. Totéž je nyní. Je jedno, jak jste dobří. Můžete říkat: „Udělal jsem toto 

a všechno jsem splnil. Platím desátky, patřím k církvi a dělám i všechno ostatní.“ Bůh vyžaduje 

znamení, důkaz, že jsi sjednocen s obětí, jak to říkáš a věříš. Petr řekl: „Čiňte pokání a nechte se 

jeden každý z vás pokřtít na jméno Ježíše Krista na odpuštění vašich hříchů, potom dar Ducha 

Svatého obdržíte. Neboť vám platí to zaslíbení a vašim dětem a všem, kteří jsou ještě daleko, 

kterékoli by Pán, náš Bůh, povolal.“

Který hříšný člověk to chce změnit, když tvrdí: „Dny divů pominuly.“? Kdo by se opovážil 

označit Boží Slovo jako nepravdivé? Tam je psáno: „Každý, kdo vzývá jméno Pána bude zachráněn 

… Neboť vám platí to zaslíbení a vašim dětem a všem, kteří jsou ještě daleko, kolik jich Pán, 

náš Bůh povolá.“ ON jim to znamení vtiskne.

To je rozdíl mezi věřícím a nevěřícím. To je pro ty zapečetěné do Božího království a ty 

označené znamením zvířete. A ti, kteří mají znamení zvířete, nemohou mít pečeť Boží. Přesně to 

se děje dnes před našima očima.

Nehledě na to, jak dobrým člověkem jsi, za jak moc věřícího se považuješ: Bůh požaduje 

znamení. Vyžadoval to v Egyptě, a vyžaduje to i dnes večer. Vyžaduje to také dnes. Znamení je 

dnes stejnou podmínkou jako tehdy. Nejde o to, jestli jsi Bibli studoval a jak dobře dokážeš Písmo 

Svaté vykládat. To Satan umí také. Nezapomeňte, to s tím nemá nic společného. Jediné, co Bůh 

žádá, je znamení. Znamení je důkaz, že jsi spojen s Obětí, kterou uctíváš. Amen. „Právě krev je 

znamení, a když uvidím krev, pominu kolem vás šetrně.“ 

Tehdy se smrt chystala napadnout Egypt. Byl to mimořádný čas. Bůh jim prokázal milost, 

když jim ukázal Svou moc a znamení. Přesto lidé nechtěli činit pokání a obrátit se. Nevěřili. 

Nevěřili zvěsti, která přišla. Bůh jim poslal zvěst, ale oni jí nevěřili. Chtěli prostě jít dále tak, 

jako dosud. 

To je dokonalý obraz na dnešní čas. Každá nadpřirozená událost a znamení, které opravdu 

přichází od Boha, je varováním, že něco je před námi. Jestliže to přichází od lidí, pak se nic 

nestane. Každý ví, že Bůh vždy posílá zvěst ve spojení s nadpřirozeným znamením. Tak to dělal 
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vždycky, a nikdy to nezmění. Jestliže se dějí věci, které nejsou od Boha, potom na tom nesejde, 

protože v tom není Bůh. Ale když v tom je Bůh, pak tomu následuje zvěst, a tato zvěst musí 

souhlasit s Písmem Svatým; musí to být biblické. Musí to být „TAK PRAVÍ PÁN“. Když se 

skutečně něco nadpřirozeného děje, pak je to znamení od Boha.

Se zvěstí a doprovodnými znameními v našem čase je to jako v minulosti, jak to bylo v časech 

Bible: Tato zvěst nemohla přijít v jiném čase. Ježíš řekl, jak tomu bylo ve dnech Sodomy, tak to 

bude také při příchodu Syna člověka. Ta zvěst mohla přijít teprve nyní. Svět nikdy předtím ještě 

nebyl ve stavu, v jakém je nyní. Je zde čas, kdy se Ježíš může zjevit každým okamžikem.

Až ty pošetilé panny půjdou nakoupit olej, bude Nevěsta odvedena a ty ostatní zůstanou. 

Přemýšleli jste někdy o tom, co se potom stane? Budou dále kázat v přesvědčení, že duše budou 

zachráněny, aniž by to postřehli. Sbory půjdou dále a budou si myslet, že stále ještě jsou 

zachraňovány duše, aniž by věděly, že Církev-Nevěsta je již zapečetěna. Přesně to říká Písmo. 

Noé vešel do korábu a Bůh ho zvenčí zapečetil. Přijde čas, kdy muži a ženy budou volat Boha 

a budou mínit, že něco obdrželi, i když to není ten případ. To souhlasí. To říká Písmo.

Ale Bůh je přesto plný shovívavosti a nechce, aby byl někdo ztracen. ON vždy posílá Svá 

znamení, divy; a když jsou ta znamení naplněna, oddělí věřící od nevěřících.

Pozorujte, jak se postaral o Svůj lid, který chtěl dovést do zaslíbené země. Vidíte, co pro tento 

lid učinil, aby se v žádném případě nedostali do nějakého systému. Co udělal? Poslal jim proroka 

se zvěstí. Mojžíše, který oznamoval Boží slovo. Aby Mojžíše potvrdil, poslal ohnivý sloup. Amen. 

Aby měli úplnou jistotu, vyžadoval On znamení. Amen. Měli posla, zvěst, potvrzení a znamení, 

absolutní jistotu, že se nemají čeho obávat. Úplně jedno, kolik ran přišlo, a co všichni ostatní 

říkali: Oni byli zapečetění.

Jak jsem již před několika minutami řekl, vyvedení Izraele z Egypta je stinným obrazem 

na Nevěstu, která vychází z církve. Když Mojžíš začal svou službu, nalézal se Izrael v místě 

Gesen. Oni se začali modlit, neboť věděli, že hodina, ve které se něco stane, je blízko. Osvoboditel 

byl již tady. Bůh působil a ukazoval, co učiní. Oni se sešli ze všech částí Egypta. Tak to bude 

při Jeho návratu: Lidé, kteří vyšli z metodistů, baptistů, luteránů, u toho budou. Všechny, kteří 

mají znamení, že jsou jedno v Kristu, až přijde, vezme sebou.

V Žid. 10:26 je psáno: „Nebo jestliže bychom dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, 

nezůstávalo by již oběti za hříchy, ale hrozné nějaké očekávání soudu, a ohně prudká pálivost, 

který žrát má protivníky.“ To znamená, jestliže úmyslně zůstáváme v nevíře, když jsme dospěli 

k poznání pravdy, pak už není žádná oběť za hřích. Je jedno, co si myslíte v srdci; jestliže 

znamení posledního času odmítáte, nemůže být užito. Ten, kdo úmyslně hřeší nebo zůstává 

v nevíře, nemůže to znamení dostat. 

Když vidíme mocná znamení konečného času, víme, že máme ve Slově zaslíbení. Všechno, co je 

pro konečný čas předpověděno, se před námi naplnilo. Samo znamení zvířete, sjednocování 

konfesí a papežská nadvláda nabývají podobu. Čas světa je sečtený, atomové bomby jsou 

připravené a Bůh skrze Své služebníky vyzývá k vyjití z náboženských institucí. Znamení, která 

zaslíbil pro čas krátce před Svým příchodem, se dějí. Nalézáme se v konečném čase. Nyní je to 

znamení nezbytné. Víme, že je to pravda. Co se tehdy stalo, bylo jen stinným obrazem na to, co 

prožíváme nyní. Ty mocné věci, které vidíme nyní v konečném čase, nás varují, že se to přiblížilo.

Nehřešte úmyslně a nebuďte záměrně neposlušní. Je-li ve vás ještě něco, co říká: „Neuznávám, 

že potřebuji Ducha Svatého. Nevěřím, že Jej potřebuji, neboť jsem Jej přece obdržel, když jsem 

uvěřil.“?

Pavel se lidí ptal: „Obdrželi jste Ducha Svatého potom, co jste uvěřili?“ 

Duch Svatý je to znamení. Ano, může to souhlasit, že člověk Bohu věří. Ale Duch Svatý je dar 

Boží. ON je něco jiného než tvá víra. Tvá víra je ten předpoklad, to je správné. Ale Duch Svatý je 
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potvrzení. Za několik minut uvidíme, jak se to děje a co se děje; podle čeho poznáváme, jestli to 

souhlasí nebo ne. ON nás varuje, že ten čas je blízko.

Měli bychom se vzájemně milovat. V tomto čase by sbory a věřící měli být nerozluční. Věřící by 

se měli oddělit od všeho světského. Ten, kdo je věřící, by se měl oddělit od všeho, co není od Boha.

Tehdy se nesešli jen proto, aby o tom mluvili a říkali: „My věříme.“ Oni se sešli, aby tu krev 

natřeli. Nepřišli a řekli: „Ó, přirozeně tomu věřím.“, a šli potom zase domů. Oni tu krev museli 

natřít, aby znamení bylo viditelné, a zůstali tam.

Dnes tu sedíme a posloucháme kázání. Čteme v Bibli a říkáme: „Ó ano, věřím tomu.“ To ale 

není všechno, co Bůh vyžaduje. Úplně jedno, jak dobře věříš, ty to musíš mít! Církvi, probuď se!

Ameriko, tohle je tvoje poslední hodina. Nad tímto národem visí hrozba soudu. Jestliže Bůh 

tento národ se vším, čeho se dopustil, nechá projít bez trestu, bude muset zase probudit Sodomu 

a Gomoru a omluvit se za jejich zničení. Zaplatíme za naše hříchy. Děláme totéž, co oni tehdy 

v Sodomě.

Bůh poslal také dnes zvěst, jako tehdy Sodomě. Poslal posly té církvi venku, k Lotově skupině 

v Sodomě. A jednoho k těm vyvoleným. Je prokázané, že církev je nyní ve stejném stavu jako 

ve dnech Lotových. Ježíš předpověděl, že to tak bude. Přátelé, je to v našich rukách. Co budeme 

dělat?

Ptáte se: „Jsme za to odpovědní?“ Ano.

Co myslíte, co procházelo myslí Lee Oswaldovi v onom dni, kdy se nacházel tam v té místnosti, 

potom co připravil o život svého bližního, když zavraždil prezidenta? Věděl, že půjde před soud, 

a že se bude muset zodpovídat před rozhněvanými pohledy členů Nejvyššího soudu, protože byl 

odpovědný za smrt prezidenta Spojených států. Byl zoufalý.

Co to musí znamenat pro člověka, až pozná, že nestojí před Nejvyšším soudem, ale bude souzen 

před hněvivým Bohem, který neusmrcuje jen jeho tělo, nýbrž může jeho duši uvrhnout do pekla, 

když krev Ježíše Krista pošlapává a odmítá! Pak si bude také zoufat! Nedělejte to. Naslouchejte 

a pozorujte to! My po Něm tak snadno šlapeme a míníme, že je stále jen plný lásky.

Jeden mladý muž nedávno řekl: „Bůh mě tak velice miluje.“ Ano, Bůh je dobrý Bůh. To je 

pravda. Ale On může být také hněvivý, trestající anebo odsuzující Bůh. Tohle často přehlížíme. 

Je představován vždy jen jako dobrý Bůh, a dokonce jako dobromyslný dědeček. ON není žádný 

dědeček. ON je všemohoucí Bůh a nemá vnoučata. Má jen syny a dcery Boží. Nemůžete 

přistoupit jen s podáním ruky, nýbrž musíte být znovuzrozeni a přijmout tu krev, abyste mohli 

být syny a dcerami. ON není žádný dobromyslný dědeček, který nechá dětem a vnoučatům 

všechno projít. ON není dědeček, ale Otec! Ano! Každé Boží dítě musí být z Něho narozeno. 

Jako Otec je vychovává. 

Víme, že hodina nadešla, a soud je před námi. Co budeme dělat? Nemohl bych snést, být tím 

vinen. Existuje jen jediná cesta, jak to odvrátit, neboť to nemůžeš jednoduše umýt. Pilát to 

zkoušel, když od sebe tu odpovědnost odsunul a řekl: „Pošlete Ho k Herodesovi nebo k někomu 

jinému. Ať se o to postará“! Ale nebylo mu to nic platné. Té zodpovědnosti se nezbavil.

Dnes se zkoušíme omluvit, když říkáme: „Já bych, kdyby můj muž … Já bych, kdyby moje žena 

… Já bych, kdyby můj sbor…“ Ani vy nejste oproštěni od zodpovědnosti. I když to svádíte 

na sbor: „Ó, můj sbor věří něčemu jinému.“ Jestliže Ježíš Kristus přijde do tohoto shromáždění, 

do našeho středu a projeví se podle Písma, že je Tentýž včera, dnes a na věky, potom je váš 

výklad neplatný. Odpovědnosti se nezbavíte; ta vám zůstává. 

Pamatujte si to, přátelé, zde v Kalifornii, na nejzazším západním pobřeží. Civilizace se dostala 

až sem a také všechen neřád. Jakmile bude Církev-Nevěsta vzata vzhůru, obrátí se On k Izraeli. 

Nechte se varovat. Je jen jediná možnost, jak ze svých rukou smýt krev Ježíše Krista, totiž že ji 
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přijmete do svého srdce. Jiná cesta není. Bůh řekl: „Když uvidím krev natřenou na správném 

místě…“

Možná že říkáte: „Věřím v tu krev.“

Co by bylo, kdyby ji natřeli na zadní stranu dveří, na kurník nebo na garáž? Ne, musela být 

natřena na jednom určeném místě, totiž na dveřní rám a horní trám dveří. 

Dnes by Bůh chtěl, aby ta krev byla použita ve vašem srdci. ON ji nechce vidět na vašich 

rukách, ale na vašich srdcích. Pokud jste ji nepřijali a nemáte tu pečeť ve vašem srdci, je stále 

ještě na vašich rukách. Tím, že se On v posledních dnech projevil podle Písma, to bylo položeno 

do našich rukou. Co máme udělat s Ježíšem, který je nazýván Kristus? Co s Ním uděláme? 

Je důležité jen jedno: Jeho krev skrze Ducha Svatého nechat být zjevenou v našich srdcích.

 Máme odpovědnost. Bůh není odpovědný za nikoho, kdo se nenachází pod krví. Musela přijít 

celá rodina, ne jenom jeden člen. Nemůžete říkat: „Protože můj tatínek je dobrý člověk nebo 

kazatelem, budu zachráněn.“ Ne, tvoji bohabojní rodiče nemají s tebou co dělat. Ty jsi 

samostatná osoba.

„Patřím ke svatému kostelu.“ Kostel s tím nemá nic společného. Něco jako svatý kostel tak jako 

tak neexistuje. Také žádní lidé nejsou svatí. Je to Duch Svatý v lidech, Duch Svatý v církvi. 

Právě tak málo svatý je nějaký kopec nebo nějaké místo. Jen Bůh je svatý. Já a ty nejsme svatí; 

jedině On je svatý. 

Jen Jemu jsme zodpovědní – žádnému kostelu nebo sboru. Jsme odpovědní Bohu a Jeho Slovu, 

a Bůh je Slovo. Tak to říká Bible. Jen Jednomu jsme odpovědní: to je Ježíš Kristus.

Vidíte, co On tehdy konal. Celá rodina byla v bezpečí jen potom, když bylo použito znamení. 

Když bylo znamení vidět, byli v bezpečí. 

Proberme druhou kapitolu v knize Jozue. Tady se píše o nevěstce jménem Raab, která věřila. 

Byla to pohanka a schovala ty dva vyzvědače, kteří přišli přes řeku do zaslíbené země, aby ji 

prozkoumali. Celá její rodina byla zachráněna, protože všichni byli pod tím domluveným 

znamením.

Myslete na to, že ten hubící anděl akceptoval jen to znamení. Ranilo to sbory, starostu, město, 

krále, místodržitele, vzdělance, krásné ženy, pohledné muže, prominenty, ty spokojené a všechny, 

kteří nebyli pod znamením. Amen. 

Tak to bude při návratu Syna Božího. Jeho soudní anděl zničí všechny, kteří nemají znamení 

křtu Ducha Svatého a nemohou se prokázat důkazem, že jsou sjednoceni s Obětí, sami sobě 

zemřeli, z Ducha Božího znovuzrozeni a Duchem Svatým zapečetěni. Je jen jeden Bůh a On je 

jediný, kdo mluví pravé slovo, a tím je to vyřízeno. Nikdo z toho nemůže nic odejmout.

Dávejte pozor. Celé Jericho slyšelo, co Bůh vykonal. Jericho slyšelo to slovo. Vzpomínáte si, 

že nevěstka Raab řekla: „My jsme slyšeli o tom, že Bůh učinil mocné věci. Mám strach. Ušetříte 

mne, když vám prokáži dobro?“

Oba jí řekli, co má učinit: že tam má uvázat purpurovou šňůrku a zůstat v domě. „Každý, kdo 

vyjde ven, je za svůj život sám odpovědný.“

„Mohu sem svolat své rodiče, sourozence a všechno příbuzenstvo?“

„Shromáždi všechny své příbuzné u sebe v domě.“

Totéž je dnes, bratře. Nejde o to, jestli ti, které shromáždíte, jsou metodisté, baptisté nebo 

letniční. Bůh přijme každého, kdo chce přijít. Ale můžete se u Něho prokázat jen znamením 

a jinak ničím.

Oni se dozvěděli o Jeho veliké moci a divech, které učinil. Proč to není také dnes, kdy přece 

poznáváme, co Bůh zaslíbil a prožíváme, že On to plní, muži a ženy, kteří jsou tak upřímní, jako 

byla tato žena? Nyní zbývá už jen soud. 
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Celá její rodina, která se tam shromáždila, musela věřit, že jsou mezi těmi zdmi v bezpečí. 

Říkám to s vážností a respektem: Mnozí lidé dnes říkají: „Náležím k velkému sboru ve městě. 

Už má matka tam chodila. Je to jeden z nejstarších sborů.“ To s tím nemá vůbec nic společného. 

To znamení musí být použito!

Tehdy možná věřili, že je zachovají ty velké zdi, ve kterých žili. Ale víme, že všechno, co se 

nenacházelo pod znamením, bylo ve městě zničeno. Právě tak to bude, až přijde Syn člověka. 

To On řekl. 

Představte si, že tehdy by byla dána možnost, přehrávat magnetofonové pásky a tak ty 

vyvolené sjednotit. Pak by dala svůj dům k dispozici pro shromáždění a ty zvěstovatele přijala. 

Když potom byl onen mohutný výtvor hněvem Boží zničen, byl její dům z důvodu použitého 

znamení v bezpečí. Jen kvůli tomu znamení. Kvůli ničemu jinému!

 Je jedno, kolik společensky užitečných zařízení a dobročinných spolků jako červený kříž atd. 

měli: všichni, kteří nebyli pod tím znamením, zahynuli. Uvažujte o tom. Všichni zahynuli. 

Je jedno, jak veliký měli kostel, k jak velké denominaci náleželi; i když to byl královský palác, 

všichni zahynuli. Také v Egyptě zahynuli všichni, kteří se nenalézali pod znamením.

Bůh Svoji metodu nemění. Také dnes má znamení. Raději byste měli toto znamení přijmout, 

moji bratři a sestry. Měli byste to mít. Myslete na to. Je to varování.

Co se stalo skrze to znamení tam a také v Egyptě? Všichni, kteří byli pod znamením, zůstali 

ušetřeni. Všichni, kteří se jím nemohli prokázat, zahynuli.

Jozue je stinným obrazem na Ježíše. Jméno „Joshua“ znamená „Jahwe-Zachránce“. 

Také „Ježíš“ (Jesus) znamená „Jahwe-Zachránce“. Jozue bral na to poznávací znamení ohled, 

jeho vyzvědači to zvěstovali. Tak také Ježíš, až přijde, bude dávat pozor na znamení, které kázali 

Jeho poslové. Všichni, kteří se pod tím v Egyptě nalézali, byli zachráněni. Všichni, kteří pod tím 

byli v Jerichu, byli zachráněni. Jak je to dnes? Porozuměli jsme, že krev beránka je stinným 

obrazem na prolitou krev Ježíše Krista.

U Žid. 13 čteme o „věčné smlouvě“. Tehdy Bůh uzavřel smlouvu s Izraelem. Skrze krev Ježíše 

Krista ale uzavřel věčnou smlouvu. Boží zaslíbení jsou spjata s touto krevní smlouvou, a my jsme 

tím osvobozeni od hříchu, od nás samotných, od všeho světského. Je úplně jedno, jak dobře se 

dovedeme vyznat ve světě: my jsme mu zemřeli. Jestliže zůstaneme při Božích zaslíbeních, která 

jsou vázána na krevní smlouvu, pak vidíme jen tu krev. Jak oni tehdy mohli hledět ze dveří, aniž 

by viděli tu krev? Jak můžete na něco hledět, aniž byste nejprve viděli krev Ježíše Krista? 

Jestli jsi v Kristu, tak to vidíš. Potom následuje uctívání, a ty prožiješ, jak se ta zaslíbení mocně 

naplňují. ON to zaslíbil. Jeho krví vykoupený lid je v Něm, zapečetěn Duchem Svatým a vidí jen 

tu krev a zaslíbení. Nemohou hledět na svět, oni světu zemřeli, a svět zemřel pro ně.

Když se dnes díváme na křesťany, tak se často chovají jako zbytek světa: zlořečí, pijí, kouří, 

válejí se v hříšném bahně světa, navštěvují diskotéky a jiná zábavná místa a přesto tvrdí, že jsou 

věřící. Tak to nejde, můj příteli! To je důvod, proč lidé nemohou věřit síle Boží, znamením 

a divům: protože žijí ve světě a jsou mrtví vůči těmto věcem. Ti ale, kteří zemřeli světu, ti budou 

v Kristu probuzeni a vyhlížejí po Jeho zaslíbení.

„Nový Zákon“ znamená „Nová Smlouva“. Život, který byl v krvi, je to znamení. Tento život je to 

znamení. Myslete na to: ve Starém Zákoně musela být natřena krev beránka. Zde je znamení 

krve toho života, který byl v krvi. Nyní je to v lidech jako znamení.

Nové znamení je nový život, který přišel skrze Ježíše Krista, když prolil Svou krev, aby posvětil 

Svoji církev a naplnil ji Svou přítomností, aby mohl lidem oznámit Své Slovo a Svá zaslíbení.

„Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval Bůh…“, tak je to napsáno v Žid. 1, „…k otcům skrze 

proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna Svého…“ – Ježíše Krista. Co je 

Jeho Syn? To Slovo. „Slovo se stalo masitým tělem a přebývalo mezi námi.“ To je zjevení, 
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dokonalost Krista. Jestliže někdo k těm slovům něco přidá nebo něco odejme, jeho podíl bude 

z Knihy Života vyjmut. Tady je to zjevení. Potřebujeme jedině to znamení v nás, aby Slovo zase 

ožilo. K tomu On poslal to znamení. Znamení je nám dáno proto, aby to Slovo zase ožilo. Na to 

On poslal to znamení. Tak se to projevuje, tak se to oznamuje, a my víme, že je to pravda.

To nové znamení je důkazem toho, že Ježíš všechny požadavky pro nás splnil a že v novém 

znamení je při nás. Znamení je Duch Svatý jako důkaz, že jsme poznali, že Ježíš zemřel, aby nás 

od všech věcí světa osvobodil. Když máme znamení, je to důkaz, že On plní, co řekl. 

Jak někdo může tvrdit, že to znamení má, a zároveň zapírat, co říká toto Slovo? To nejde. Je to 

nemožné. Bůh přece nemůže zapřít Své vlastní Slovo. 

Protože On zde je, máme právo na všechno, co pro nás vydobyl. Vzpomeňte si: K čemu bylo to 

znamení? Jako důkaz, že cena je zaplacená. Jestliže to znamení máš, můžeš ho ukázat jako 

důkaz, že máš právo na všechno, co On pro tebe vydobyl. A bez toho znamení člověk nic neobdrží. 

Nárok může být vznesen jen skrze to znamení.

Představte si, že byste šli tady k té autobusové dopravní společnosti a řekli byste: 

„Mám jízdenku od jiné dopravní společnosti.“ Pak s ní nemůžete jet. „Mám lístek z Maine do New 

Hampshire.“ V Kalifornii to neplatí. Abyste tam mohli jet, musíte mít jízdenku odsud. Ona je 

důkaz, že jste cenu za jízdné autobusem zaplatili.

Jestliže můžeme prokázat znamení Ducha Svatého, je to důkaz, že jsme v Kristu přijati 

a všechno, co potřebujeme, jsme již od Něho obdrželi. Budeme poznáni podle našeho znamení. 

To znamení musí být k dispozici.

Ta krev, krev Smlouvy, nebude bez znamení uznána. Slovo platí jako příslib zaslíbení, 

ale znamení je důkaz, že cena byla za nás zaplacena.

Úplná poslušnost vůči Božímu Slovu nám dává právo na znamení. Jiná možnost, než úplná 

poslušnost, abychom dosáhli práva na to znamení, neexistuje. Přitom neplatí, jaké k tomu někdo 

dal vysvětlení anebo co přidal, ale to, co Bůh sám řekl.

Když On řekl: „Musíte se znovuzrodit“, tak není míněno, poskakovat před oltářem nebo 

pobíhat sem tam a kazateli potřásat rukou, nechat své jméno zapsat do sborové knihy a dělat 

všechny další nesmysly, které prožíváme. Znamená to smrt pro starou bytost a život pro novou. 

To znamená, že krev byla použita a že jsi život Ježíše Krista obdržel. A jestliže On je vinný kmen 

a my ratolesti, potom je v ratolestech stejný život jako v tom kmenu a nese jeho ovoce. Jestliže 

skrze první ratolest, vyrostlou z toho kmenu, byly napsány Skutky apoštolů, pak z každé nové 

větvičky která vyrazí, budou opět psány skutky apoštolů, neboť je to stejný život. Jestliže jeden 

váš vinný kmen plodí modré hrozny, pak každá nová ratolest ponese modré hrozny.

Řeknu vám, dnes máme skrze rozdílné kostely a konfese atd., tolik naroubovaných větví. 

A přesto každá naroubovaná větev, i kdyby to byla větev citronu, žije z tohoto vinného kmenu; 

ale nese nesprávné ovoce.

Co dnes potřebujeme, je zase křest Duchem Svatým a pravou Boží sílu, skrze niž skutky, které 

Ježíš Kristus zaslíbil pro tento čas, budou zjeveny – ne jako ty pro onen čas, nýbrž ta zaslíbení, 

která On dal pro tento čas. Tehdy zaslíbil, že vylije Svého Ducha. Pro tento poslední čas to opět 

zaslíbil a ještě více, co On bude činit.

Je zvláštní, že stále hledíme jen zpět, ale nikdy dopředu. Takový člověk je: Chválí Boha 

vždycky za to, co učinil a za to co bude činit, ale nepoznává, co dělá v přítomnosti.

Bůh, to věčné Slovo, do tebe vchází skrze úplnou poslušnost vůči Slovu. To je to znamení. 

Jestliže je Slovo ve vás, je ve vás Kristus.

Dejte nyní pozor. Jestliže se modlíme a máme to znamení, tak to znamení v naší modlitbě 

vyjádříme. Když je někdo nemocný, když někdo hřešil, když je někdo v nouzi, a má to znamení, 

potom má nárok. Jakmile mám v ruce jízdenku pro tu autobusovou linku, nemohou mi v jízdě 
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autobusem zabránit. Oni přijali mé peníze a já mám jízdenku. V našem případě bychom tu cenu 

zaplatit nemohli, ale On ji za nás zaplatil a dává nám k tomu potvrzení: znamení. Amen. Mám 

nárok na Boží uzdravení. Ježíš Kristus zemřel, abych mohl obdržet Boží uzdravení. Mám právo 

nárokovat každé zaslíbení, které je napsané v této Knize. Kdy jsi to přijal? Jestliže máš to 

znamení a můžeš to v modlitbě prokázat.

Jestliže ještě nemáš důkaz úplné poslušnosti, že ta cena je zaplacena, potom, tak říká Pavel, 

„…mluví ta krev za nás“.

„Krev mluví?“, ptáme se. „Ta krev může mluvit? Znamení mluví?“ Ano, mluví. 

Jestliže čteme v 1. Moj. 4:10, tam stojí, že krev Ábelova křičela proti Kainovi. Žid. 12:24 říká, 

že krev Ježíše Krista mluví lépe než krev Ábelova. Krev tedy mluví. Jak může krev jako 

chemické složení mluvit? Je to ten život v krvi, který mluví. Duše, která byla v Ábelovi, křičela. 

Život, který byl v Kristu, mluví lépe než každý jiný. Ona mluví, a sice hlasitě. Je to Duch Svatý. 

ON mluví jasně. Říká nám, že to znamení přišlo. Když poznáme, kde On to řekl a potom se to 

děje a dokazuje, co řekl, pak nám nezbývá nic jiného, než tomu věřit, abychom to obdrželi.

Věřte sami pro sebe a použijte to znamení také pro vaši rodinu, jak to činili v Egyptě 

a v Jerichu. Ve Sk. 16:31 čteme, že Pavel strážnému ve vězení řekl: „Věř v Pána Ježíše, a budeš 

zachráněn ty i dům tvůj.“ A oni vzývali jméno Pána a nechali se pokřtít.

Vyjděte ven. Někteří lidé chtějí použít krev a přesto zůstat vevnitř. Užijte tu krev, vyhoďte 

všechno neřádstvo ze svého domu a vyčistěte dům důkladně. Ženy, svlékněte šortky a muži, 

odhoďte cigaretu; právě tak i ženy! Zbavte se všech věcí, které náležejí světu! „Jestliže někdo 

miluje svět, potom v něm láska k Otci nepřebývá.“ Když jsi připraven přijmout to znamení, vykliď 

všechno a připrav se. „Nemůžete sloužit Bohu a zároveň mamonu.“

Procestoval jsem tuto zemi a vyjádřil jsem se o paní Kennedyové a jejím účesu a účesech jiných 

žen. Ptám se, jestli by si neměla nechat vlasy už dávno dorůst, kdyby slyšela kázání. Ale přesto, 

že jsem kázal v celé zemi, že je to zvrácené a hanba, jestliže si žena vlasy stříhá, dělají to ženy 

dále dokonce i v letničních sborech. Ve dni soudu by se mohla vymluvit, že to nevěděla, ale vy to 

nemůžete tvrdit. To dokazuje, že krev nebyla použita a to znamení zde není.

Dlouhé vlasy jsou posvěceným slibem Nazarejského. To ukazovalo, že se od světa oddělil, aby 

Slovo poslechl. Víme, že Samson si nechal růst vlasy, protože byl Nazarejský, posvěcený Bohu.

V dnešní době se ženy oblékají a chovají jak chtějí a jejich muži jim to dovolují. Jsou to 

zbabělci! Muži chodí v růžových botách – dokonce kazatelé na pódiu! Je to ostuda. Muži by zase 

měli být opravdovými muži! Je to zjevně nějaká moc, která je k tomu vede: ďábel a tlak tohoto 

světa. Někteří muži váží sto kilo a mají takové svaly, a nejsou ani natolik mužem, ale „hadrem 

na mytí“. Muži by měli být opravdovými muži a ženy dámami a chovat se jako dámy! Jestliže je 

použito to znamení, potom to tak zase bude.

Bůh je stvořil rozdílně. Ale ženy chtějí vypadat jako muži a muži zase jako ženy. To ukazuje, 

že všechno je překroucené, že je nad nimi temný duch, hluboká temnota. Je to hodina vyvolávání 

ven. Když bylo znamení ukázáno před vyvoláním ven, Egypt zahalila tma. Je na čase, aby církev 

dostala znamení, jinak se lidstvo octne ve veliké tmě. 

Ano, vyčistěte si skříně a celý dům. Pusťme se do dobrého, starého úklidu domu! Použijte tu 

krev, potom se nastěhuje to znamení. Vyčistěte jej a posvěťte.

Potom, když jste se očistili, můžete znamení plně v důvěře a modlitbě používat. Oddělili jste se 

od všeho a všechnu nevíru vyhodili ven. Je mi jedno, co lidé říkají. Když je to v Božím Slově 

napsané a zaslíbené, potom tomu věřím. Jestliže to Slovo říká, pak je to vyřízené. Nestarám se 

o to, že to říká někdo jinak. Jestliže jste všechno učinili, užili tu krev a věříte každému slovu, 

můžete znamení v plném přesvědčení v modlitbě přijmout. 
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V Ef. 2 čteme, co Bůh říká o tom, když jsme to znamení uplatnili, totiž, že sloužíme živému 

Bohu těmi živými skutky pod živým znamením a ne v mrtvých tělesných skutcích. Žid. 9:11-14 

rovněž říká, že se nejedná o mrtvá ustanovení, nýbrž o živé znamení. Ta ustanovení zapírají, 

že to znamení existuje. Oni vůbec nevěří, že existuje křest Duchem Svatým.

Ale my, kteří věříme Slovu, to víme lépe. Poznáváme, že v tomto čase je s námi Jeho živá 

přítomnost. Těch mrtvých skutků jsme se zřekli a Duch Boží přijde, aby to slovo potvrdil 

a naplnil. Žid. 13:8 dokazuje, že Bůh Jej podle Svého zaslíbeného slova probudil kvůli nám. 

Uplynulo skoro dva tisíce let, ale to znamení je stále ještě důkazem toho, že Bůh Jej třetího dne 

probudil. Jestliže slyšíte jen to slovo, je bez života, ale když je přineseno to znamení, potom je 

Kristus pro vás realitou a činí dnes totéž, co činil tehdy.

Odpovědnost je stále ještě na nich; oni se toho nezbaví. Bůh to zaslíbil, a tady to je. To znamení 

musí být použito; musíte to mít.

Jestliže přijmeme Jeho obětní krev, potom nám On dává život, život toho znamení, a to je to 

zaslíbené zapečetění. Ef. 4:30 říká: „Nezarmucujte Ducha Svatého Božího, kterým jste ke dni 

vašeho spasení zapečetěni.“ Když jsme do Něho vekřtěni, budeme mít podle 1. Kor. 12 podíl 

na Jeho životě.

V Něm je plnost, všechno, co potřebujeme. ON je mou žádostí a mým životem, On je má radost, 

mé všecko. Já nepotřebuji cigaretu, abych se uvolnil. Přijímám tu Lilii v údolí; On mi dává 

blažené štěstí, On mě nechá putovat v oblacích. ON je všecko, co potřebuji. Má naděje; můj klid; 

On je můj Bůh; On je můj Zachránce; On je můj Uzdravovatel. ON je všechno, co potřebuji. 

Jestliže zemřeme, zemřeme v Něm. My jsme do Něho vekřtěni, a v Něm máme celou plnost.

Dobře naslouchejte, když se nyní dostávám k závěrečným poznámkám. Když se Satan pokouší 

vnutit vám nemoc nebo něco podobného, víte, co pak uděláte? Ukažte mu znamení. „Já jsem 

vykoupené Boží dítě. Cena za moje uzdravení je zaplacena. Jsem Boží dítě, neboť mám znamení 

Ducha Svatého. Jsem na cestě života. Nemůžeš mi zabránit v uzdravení. Mám to znamení 

a mohu ti to ukázat. Jeho ranami jsem uzdraven. Síla vzkříšení Ježíše Krista je ve mně a to je 

ten důkaz.“ Ó, existuje to Pravé: to je to znamení. 

Důvod, proč tomu lidé nevěří a mají problém, aby to poznali, tkví v tom, že nepoužili znamení. 

Vidíte? Proto říkají: „Ó, dny divů pominuly.“ Jsou slepí.

Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a zvěstujte spásnou zvěst všemu stvoření! Kdo uvěří a nechá se 

pokřtít, bude zachráněn; kdo ale neuvěří, bude odsouzen. Ale těm, kteří uvěřili, budou následovat 

tyto divy a znamení…“ Jak daleko? Do celého světa, ke všemu stvoření. „V Mém jménu budou 

vyhánět zlé duchy, novými jazyky mluvit, budou brát hady do rukou a jestliže by něco jedovatého 

pili, neuškodí jim to; na nemocné budou ruce skládat, a ti budou uzdraveni.“ Použijte to znamení, 

a nárokujte si svá práva. Na to Satanovi poukažte.

Řidič autobusu nemůže říci: „Tebe sebou nepovezu.“ Letištní personál nemůže říci: „Ty sem 

nesmíš nastoupit.“ „Tady je důkaz!“ Amen.

„Nejsi dost dobře oblečený. Jsi příliš chudý. Jsi ubožák. S námi mohou jen významní lidé.“

„Ale já mám lístek. Amen. Nemůžete mě odmítnout. Haleluja. Když jsem dostal jízdenku, byla 

ta záležitost vysvětlena.“ Máte stejné právo jako ostatní.

Mám stejné právo jako tehdy Pavel. Mám stejné právo jako každý, kdo byl kdy pokřtěn 

Duchem Svatým. Mám stejné právo, protože mám stejné znamení. To dokazuje, že tentýž Bůh 

totéž vydobyl v tomtéž dni pro mě.

Jedná se o krev, to znamení krve. Důkazem není ta krev jako substance, ale Duch Svatý, život, 

který byl v krvi. Co je s tím životem? Přijde dolů a je potvrzením toho, co je krví pro tebe 

vykoupeno. Znamení ukazuje, co bylo krví pro tebe vykoupeno. Krví bylo zaplaceno vaše spasení. 

Znamení je toho důkazem. „ON byl zraněn kvůli našim přestoupením a ubit pro naše viny: Trest 
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byl položen na Něho k našemu pokoji, a Jeho ranami jsme uzdraveni.“ Vidíte, byl to ta krev, krev, 

krev. Jestliže přijde to znamení, je to důkaz, že jste se s touto Obětí sjednotili. Amen. Tomu ďábel 

nemůže zabránit.

O to se jedná, když stojím na pódiu tady a v celém světě, vystupuji proti ďáblům a všemu 

co existuje. Boží Slovo to zaslíbilo. Pokud vím, že krev byla použita, a že mám Ducha Svatého 

v srdci, tak ďábel proti tomu nemůže říci ani slovo.

Jdeme cestou, po které šli apoštolové, neboť znamení dokazuje, že cena byla zaplacena. 

Znamení je důkaz, že cesta je vykoupená. My jsme to přijali a jako důkaz, že jsme my byli přijati, 

nám Bůh dal znamení.

Jeden kazatel mi jednou řekl: „Bratře Branhame, Abraham věřil Bohu, a to mu bylo počítáno 

za spravedlnost.“

Odpověděl jsem: „Tak to je.“

Pokračoval: „Vždyť člověk nemůže víc než věřit.“

Řekl jsem: „To souhlasí.“

Na to mínil: „Jak obdržíme Ducha Svatého, když ne vírou?“

Odpověděl jsem: „Ale Bůh mu dal pečeť obřízky jako potvrzení za jeho víru.“ Amen. A jestliže 

vám Bůh křest Ducha Svatého ještě nedal, potom vaši víru také ještě nepotvrdil, neboť to 

znamení je potvrzení.

Jistě mohu tvrdit, že jsem cenu na té obchodní pobočce zaplatil, ale musím ukázat letenku. 

Jen když mohu ukázat jízdenku, mám ten nárok.

Jestliže mohu to znamení, toho Ducha Svatého, prokázat, mám právo na všechno, za co Ježíš 

Kristus zemřel. Je to důkaz toho.

Dávejte ještě chvíli pozor, než skončíme. Pevně se držte pod tím znamením neotřesitelnou vírou 

zaslíbeného slova a řekněte: „Věřím, co řekl Ježíš: ,Proste Otce ve jménu Mém, tak to Já učiním.‘“ 

Uchopte svým znamením zaslíbené slovo s nárokem a obdržte to. „JÁ jsem ten Pán, tvůj Lékař, 

který tě uzdravuje.“ „ON byl zraněn z důvodu mých přestoupení; Jeho ranami jsem byl uzdraven.“ 

Prokaž znamení Ducha Svatého v tobě a řekni v modlitbě: „Pane, můj Bože, Ty jsi zaslíbil: ,Když 

uzřím to znamení, pak to uznám. JÁ jsem to zaslíbil‘“. ON nemůže jednat jinak. ON vidí krev 

Svého vlastního Syna; znamení je použito. ON to musí uznat, protože to zaslíbil. 

Anděl smrti nemohl do takového domu vejít a někoho usmrtit. To nemohl, protože ta krev 

beránka byla natřena a podmínka daná Bohem tím Pánem, byla naplněna. A dnes je Jeho 

požadavkem krev Jeho vlastního Syna Ježíše Krista a znamení Ducha Svatého.

Nezáleží vůbec na tom, jestli jsme baptisty, presbyteriány, luterány, letniční nebo co jiného 

a jásáme a radujeme se atd., musíte prokázat to znamení.

Potom prožijeme vzkříšení, neboť síla vzkříšení je již v nás. Znamení je síla vzkříšení, důkaz, 

že Ježíš vstal z mrtvých a také ty jsi se probudil z mrtvých, z mrtvých věcí nevíry a jsi ve Slově 

Ježíše Krista obživen. Ty tomu věříš a to Slovo žije skrze tebe. 

Jan. 15:7: „Jestliže zůstanete ve Mně a Má slova zůstanou ve vás, potom proste, o co chcete…“

Jan. 14:12: „Kdo věří ve Mne, skutky, která Já činím i on činit bude, a větší na ty činit bude; 

nebo Já jdu k Otci…“

Jan 14:19: „Ještě maličko a svět Mne více neuvidí, ale vy Mne uvidíte… nebo Já jsem s vámi.“ 

Jak by to On učinil? Ne v těle, které sedí na pravici majestátu, nýbrž skrze znamení, které ti dal, 

když na tebe sestoupil. Vezmi toto znamení a vznes nárok na všechno, co chceš. Bůh to zaslíbil.

Jak jsem vždy říkával, potkal jsem se s dvěma druhy lidí: s fundamentalisty a letničními. 

Ti fundamentálně zaměření studují Písmo Svaté a následují je podle litery. Říkají: „Jsme Boží 
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synové.“ Věří tomu, ale skutečně tomu nevěří. Letniční mají víru, ale nechápou, že opravdu jsou 

synové Boží. Je to jako s člověkem, který má peníze v bance, ale neumí vyplnit šek; a ten druhý 

umí šek vyplnit, ale nemá peníze. 

Kdyby jen působili společně a muži a ženy to pochopili! Vy, kteří jste skutečně pokřtěni 

Duchem Svatým a můžete se prokázat tím znamením, máte v síle spasení právo na všechna 

požehnání, která Bůh zaslíbil. Všechno, co zaslíbil, vám náleží. Uchopte tímto znamením 

v neotřesitelné víře Jeho slovo, když se modlíte. Jedná se o víru v Jeho Slovo. 

Jednou dal Bůh lidem znamení: byla to duha. Naslouchejte nyní dobře, než skončíme. Bůh byl 

tomu znamení vždy věrný. Již ve dnech Noé, po zničení předpotopního světa, dal Bůh světu duhu 

jako znamení. Během uplynulých tisíciletí On toto znamení stále znovu ukazoval. Svůj slib vždy 

dodržel a na Své znamení dbal. Během těch tisíců let, které uplynuly, ji nechával zjevovat před 

lidmi, aby tím ukázal, že Svůj slib nikdy nezruší. ON ho nikdy nezruší.

ON od nás očekává, že tím znamením spolu s naší vírou Satanovi, nevěřícím, náboženským 

organizacím a všem, kteří tomu nevěří, ukážeme, že věříme tomu, co On ve Svých zaslíbeních 

přislíbil, a že Ježíše Krista vzkřísil z mrtvých a projevuje se jako ten Živý. To je to poznávací 

znamení, ten důkaz, že život Krista je v tobě: že se to Slovo plní. Více není třeba.

To je to znamení. Je to důkaz, že cena byla zaplacena. Ukazuje to, že máš podíl na vzkříšení. 

Máš stejnou sílu, která probudila z mrtvých Ježíše Krista, skrze to znamení v tobě. Duch Svatý 

ve vás je to znamení, které vás vyvede z hrobu. To znamení je Duch Svatý, Bůh sám, který je 

věčný život. To je Boží vlastní život v tobě. To je to Jediné, čím může být cena zaplacena. 

Jak chceš vstát z mrtvých, když toto znamení nemáš?

Bratře, sestro, buďte dnes večer k Bohu a Jeho Slovu a také k sobě navzájem upřímní, také 

vzhledem k času, ve kterém nyní žijeme, jestli jste ještě bez toho znamení, jestli to znamení ještě 

nemáte. Někteří z vás tomu možná vůbec nevěří, ale ono je nyní tady. To znamení je tu od té 

doby, co Kristus zemřel. Proč dnes večer nevydáte své vlastní myšlenky do smrti a nevpustíte do 

sebe Jeho myšlenky? „Nechť jsou Ti libá slova mých úst a myšlenky mého srdce…“ (Ž. 19:15) 

„Jestliže ve Mně zůstanete a Má slova zůstanou ve vás, proste o co chcete, a bude vám to dáno.“ 

Věříte tomu?

Skloňme na chvíli hlavy. Jak mnozí z vás vědí, že tak, jak žijí, neprokazují to znamení? 

Víte, že ještě vám není dáno. Ty v to věříš; ty tomu opravdu věříš, ale ještě jsi to neprožil. Kdo ví, 

že to ještě nemá, může nyní zvednout ruku a tím vyjádřit: „Modli se za mne, bratře Branhame.“ 

Skloňme hlavy. Bůh vám požehnej. „Já to ještě nemám, bratře Branhame. Zkoušel jsem to 

obdržet. Věřím v to, ale ještě to při mně není. Dívám se do zrcadla a poznávám, že ještě nejsem 

tak, jak bych měl být. V mé duši je ještě mnoho hněvu, vzteku, žárlivosti…“ Ó, to by byl Duch 

Svatý zarmoucen a vypuzen.

Říkáte: „Poznávám Boží slovo a že se plní. Ale mám tolik přátel ve svém sboru a jednotě, při 

karetních večerech, kterých se nemohu vzdát.“ 

To ukazuje, že ještě znamení nemáte. „Jestliže milujete svět, pak ve vás láska k Otci 

nepřebývá…“ „Vyjděte z jejich středu…“, říká Bible, „…a ničeho nečistého se nedotýkejte.“

Ještě jasnější, jak je to nyní, to nemůže být, přátelé. Znamení je tady, jestliže tomu věříme. 

Věříte tomu? Přijímáte to? To je dobré.

Pane Ježíši, oni jsou nyní ve Tvých rukách. Znamení, že Ježíš není mrtvý, znamení, že Ježíš 

vstal z mrtvých, je dnes večer zde. Je to důkaz Jeho vzkříšení. ON sám je Slovo. ON je zde, 

aby naplnil všechno, co řekl. Je tu, aby naplnil každé zaslíbení. Kdyby lidé jen jednou mohli 

uznat, Pane, že to není nic, co se domníváme, nýbrž že si tím musíme být jisti, Pane. Není žádný 

první a druhý pokus. Musí se to stát nyní. Modlím se, ó Bože, aby Jej dnes večer každý obdržel 

a to znamení krve bylo dáno každému srdci. Nechť v této zemi následně propukne mocné 

probuzení. Otče, pokládáme všechno do Tvých rukou, ve jménu Ježíše Krista. Amen. 
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Zůstaňme zcela tiší a nepobíhejte kolem, zatímco ještě několik minut setrváme v modlitbě. 

Věříte, že toto je pravda a znamení musí být použito? Muselo být za všech časů, v každém 

časovém období znatelné. 

To znamení je potvrzení Jeho Slova. Dokazuje to, že On je Slovo. Slovo říká, že On povstal 

z mrtvých a žije na věky. Žije ve Svém lidu, jako Tentýž včera, dnes a až věky. Věříte tomu? 

Jestliže tomu věříš, a toto znamení, toho Ducha Svatého v sobě máš, potom máš právo 

na všechno, co Svou smrtí pro tebe vydobyl. Věříte tomu?

Dnes večer se nebudeme modlit za nemocné; to uděláme zítra odpoledne. Dnes večer chceme 

dát oltářní volání. Slyšte, přátelé! Jestliže jste jednou prožili nějaké uzdravení, může se stát, 

že během života zase onemocníte. Když jste ale jednou přijali to znamení, pak je máte navždy. 

„Nezarmucujte Ducha Svatého Božího, kterým jste zapečetěni ke dni spasení.“ Kdyby to trvalo jen 

do dalšího probuzení, pak by to bylo jen citové prožití. Vždyť jste zemřeli a váš život je spolu 

s Kristem skryt v Bohu. „V Něm jste i vy Duchem Svatým zapečetěni.“ Jestliže jste kdy byli 

Duchem Svatým pokřtěni, můžete sice zase zapadnout do starých chyb, ale od pečeti se nemůžete 

odpoutat, neboť jste zapečetěni.

Buďme opravdu upřímní. Jestliže pečeť ještě nemáte, tady máte místnost, kam mohou jít 

všichni, aby Ducha Svatého obdrželi. ON, který uzdravuje nemocné, mi toto nyní položil na srdce. 

Tentýž Ježíš, který vstal z mrtvých, je nyní zde. Dobře naslouchejte. Slovo nemůže něco říci 

a mínit něco jiného. „Kde dva nebo tři ve jménu Mém se sejdou, tam jsem Já v jejich středu.“ 

Souhlasí to? Amen.

Podívejte se, prosím, sem. Kdo z vás je nemocný? Zvedněte ruce a tím říkáte: „Já jsem 

nemocný. Jsem v nouzi.“ Vy nemusíte zůstat nemocní. „Mám trápení, bratře Branhame. 

Potřebuji něco od Boha. Věřím, že Ježíš je zde.“ Držte se pevně svého znamení a vaší touhy. 

Dovolte mi, říci vám na základě Jeho Slova: ON nemůže jednat proti Svému Slovu. ON vaši 

žádost již vydobyl, jestliže je to podle Jeho vůle. A je to Jeho vůle uzdravovat; je to Jeho vůle dát 

vám vaši žádost. „Nic dobrého neodepře těm, kteří před Ním chodí bez úhony.“ Odvolejte se na to 

znamení.

Já vás neznám. Dejte mi ještě chvilku, abyste to pochopili. Za mnou sedí kazatelé a všude 

kolem mne jsou lidé: takoví, kteří věří, a ti, kteří nevěří. Tak je to vždycky. Můžete cítit jak to 

pomazání Ducha Svatého přichází. Duch Svatý je to znamení. ON je to znamení.

Vy nemusíte dělat nic. Ne každý byl Mojžíšem. Byl jen jeden Mojžíš. Ale lidé mu následovali. 

Věřte prostě, že Pán je dnes mezi námi. Je zde jako svědek. Každý z vás, kdo má něco na srdci, 

se modlí.

Kdyby zde dnes byl v těle, a vy byste řekli: „Pane Ježíši, uzdravíš mě?“, potom by řekl: „To jsem 

již učinil.“ Nemůže to ještě jednou učinit, neboť to již učinil. ON by jen chtěl, abyste tomu věřili.

Bůh dal zaslíbení, že nyní na konci času vyměřenému národům skrze lidské masité tělo učiní 

totéž, jako tehdy v Sodomě. To zaslíbil. Naplní toto zaslíbení? 

Na konci Mal. 4 zaslíbil, že to učiní, a oznámí Své slovo, aby srdce dětí navrátil k otcům, 

k původnímu slovu z Letnic, k pravému slovu Bible.

Letniční se odvolávají na svou letniční organizaci. Něco takového neexistuje. Letnice jsou 

prožití, žádná organizace. Chtěli z toho organizaci udělat, ale to nejde. Není to možné. Letnice 

jsou zkušenost. Je to Boží pečeť, Duch Svatý, který sestoupil o Letnicích.

Nyní věřte. Hleďte sem a věřte, že jsem vám řekl pravdu. Nevím, zda On se projeví nebo ne; 

ale když to učiní, je to důkaz, že znamení, o kterém mluvím, totiž ta krev, bylo použito. 

To znamení je zde, aby potvrdilo, že krev byla právoplatně užita a že Ježíš Kristus byl z mrtvých 

vzkříšen. Věříte tomu? Amen. Věříte? Mohlo by to být ještě jasnější? Věřte tomu prostě.
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Bratři a sestry, přátelé, věřte tomu ve jménu Ježíše Krista kvůli své duši a také kvůli 

ostatním. Už nikdy nebudete mít takovou příležitost.

Kdyby se mě Bůh před ustanovením světa, kdy já a vy také jsme ještě byli v Jeho myšlenkách, 

zeptal: „V kterém období bys chtěl žít?“, zvolil bych si tento čas. Toto je vůbec nejkrásnější čas. 

Věřte prosím. Nyní máte poznat, že Ježíš Kristus žije. Modlete se ve svém srdci a řekněte: 

„Pane, Ty jsi Velekněz a máš soucit s našimi slabostmi. Věřím, že Ty jsi tím znamením. 

Mluv nyní ke mně, abych byl uzdraven.“ 

My vezmeme ty jednotlivé úseky jeden po druhém, abyste se stále nemuseli střídat od jedné 

strany ke druhé. 

Když vidím vidění, potom musím zjistit, koho se to týká. Nejde to vždy okamžitě jednoznačně 

zařadit, neboť někdy to jsou stovky, jejichž tah cítím. Potom musím nejprve zjistit, o koho se 

jedná. Buďte proto, prosím, v dalších minutách všichni zbožní. 

Nyní přichází ten důkaz. Jestliže něco člověk řekne, ale Bůh to nepotvrdí, pak by to nemohlo 

být od Boha. Jestliže to ale Bůh potvrdí, potom je to On, kdo mluví. Nechť se to nyní stane k Boží 

cti, neboť tu stojím jako reprezentant, že toto slovo je pravda.

Tam sedí jeden muž. Přál bych si, abyste mohli být v této dimenzi a vidět toto světlo. Právě se 

něco stalo. Jestliže to prolomí, je všechno lidské odloženo stranou. Je to dar. Jestliže to začne, 

pak jsem přesazen do jiného světa.

Tam sedí jeden muž; modlí se. Má problémy po operaci střev. Tu prodělal již před časem, 

ale ještě to není pořádku. Doufám, že to nepropásne. Bůh mi pomůže, že ho budu moci jmenovat. 

Pane Price! Myslím, že vás neznám. Jsme si cizí. Jestliže to souhlasí, postavte se, prosím. 

Souhlasí to? Ano.

Nechápete to? Co to je? To je to znamení, které dokazuje, že Ježíš Kristus povstal z mrtvých 

a je Tentýž včera, dnes a až na věky. ON působí skrze lidské masité tělo, jak to činil 

při Abrahamovi před vyvolenou církví, než byla zničena Sodoma. Ježíš řekl, že se to bude 

opakovat, když se Syn člověka zjeví.

Tady je jiný muž, který se sem dívá. Spojení je navázáno. Ten muž má žaludeční potíže 

a trápení se zády. Jmenuje se pan Flannigan. Já vás neznám; ale to je pravda. Vaše žena sedí 

vedle vás. I ona trpí. Věříte mi, že Bůh mi může říci, co máte? Vy jste navázali spojení skrze svou 

víru. Vaši ženu trápí bolesti zad a také ženské problémy. Je to v děloze. To je TAK PRAVÍ PÁN.

Co to je? Kdo tohle dělá? Bible říká, že On je Velekněz, který má soucit s našimi slabostmi. 

Bible také říká, že Boží Slovo je ostřejší než meč ostrý po obou stranách. Jestliže je kázáno, tak 

proniká a odděluje bez ohledu jestli je někdo slavný nebo patří k nějaké denominaci nebo cokoliv 

ještě. Jako co se to zjevuje? Jako „…soudce nad pohnutkami a myšlenkami srdce“. Souhlasí to? 

Přesně tak to je. Jestliže tomu jen můžete věřit! Věřte tomu celým srdcem.

Tam sedí dáma. Má nádory. Není odtud; je ze Sacramenta. Jmenuje se paní Bradley. 

Povstaňte, prosím, jestliže to souhlasí. My jsme si vzájemně cizí. Zvedněte ruku, jestliže to je tak. 

Souhlasí to? Já pevně věřím, že již zmizely. To byla žena, která tamhle sedí. 

Dále vzadu sedí dáma, má hnědý klobouk s pery. Právě si snímá brýle. Ona sedí támhle 

a modlí se. Modlila se o to, aby se něco stalo. Co tuto ženu vzrušuje? Ta žena byla právě 

uzdravena od srdeční nemoci. Nyní se modlí za svého bratra, který také má srdeční vadu. 

Má švagra, který není zachráněn. Modlí se také za jeho záchranu. To je TAK PRAVÍ PÁN. 

Jestliže to souhlasí, potom prosím, povstaň, aby to lidé mohli vidět. Ona tam seděla a modlila se 

za své příbuzné. Jestliže to souhlasí, mávni rukou, aby to všichni mohli vidět.

Jak jsem jí mohl z tohoto pódia říci, za co se modlí? 
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Tady vpředu sedí muž. Má problémy s koleny. Modlí se za svého přítele, který je ochrnutý. 

Není odsud, ale ze Santa Maria, z místa zvaného „Santa Maria“. Jmenuje se Tony. Postavte se, 

prosím, jestliže to souhlasí. I tobě jsem cizí.

Prokaž své znamení spolu se svou modlitbou. Když Anděl Páně před mnohými lety ke mně 

přišel, měl jsem nejprve vzít ruku dotyčného člověka. Řekl jsem vám, že mi předpověděl, co se 

stane. Toto zde je ještě mocnější než to tehdy. Postupuje to stále kupředu. Proč? Protože se toho 

znamení pevně držíme. Je to sám Duch svatý, který se prokazuje jako živý a toto všechno koná. 

ON to řekl.

Pokud by měl někdo mít pochybnosti, potom jděte k těm lidem a zeptejte se jich, jestli jsem je 

někdy viděl anebo je znám. Vždyť jsou tu. Začíná se to nyní dít v celé budově. 

Jestliže Bůh toto všechno poznává, pak bych vám chtěl ještě něco říci: Dnes večer tu jsou tucty, 

kteří křest Ducha Svatého potřebují, aby měli znamení. Míníte, že to již máte, přestože to tak 

není. Nepromeškejte tuto příležitost, přátelé! Věřte mi, že jsem prorok Boží. Promiňte, to jsem 

tak nechtěl říci. Neoznačuji se jako prorok, ale jako Boží služebník. Jestliže věříte, že jsem Boží 

služebník, tak přijměte, co jsem vám ve jménu Pána řekl.

Skloňme na chvíli hlavy. 

Tato výzva je nyní důležitá. Chtěl bych, aby každý, kdo Krista ještě neprožil, přišel nyní 

dopředu, abych se za vás modlil a položil na vás ruce, zatímco pomazání Ducha Svatého je ještě 

na mně a tady v místnosti. To znamení je zjeveno jako neomylný důkaz. Chovejte se tiše. Vstaňte 

ze svého místa a pojďte dopředu. 

Může nám ta sestra nebo vedoucí zpěvu, prosím, udat tón? 

Pojďte, prosím. Kdo Krista ještě nepřijal, může přijít dopředu a postavit se tady před oltářem. 

Tak je to dobré. Pán ti požehnej, můj bratře. Pán ti požehnej, sestro. Přijďte, prosím, k oltáři. 

Pojď sem, ty hříchem unavené srdce,

tvůj Spasitel tě volá …

Pojďte jen! To je dobré. Pojďte prostě sem a postavte se tu, vy, kteří jste Krista ještě neprožili. 

Čas už hodně pokročil; je pozdě, přátelé. Ten hubící anděl by mohl rozdělení mezi Nevěstou 

a církví vykonat každým okamžikem.

… ty hříchem unavené srdce,

tvůj Spasitel tě volá …

Přijďte nyní, zatímco zpíváme.

ON spasí od hříchu a bolesti …

ON vám dá to znamení. Potom jste vešli do Jeho odpočinutí. Potom máte důkaz. Pán poslal 

Svou zvěst a potvrdil ji ohnivým sloupem. 

Jemu jedinému důvěřovat od srdce …

Kdo z vás věřících již má znamení, modlete se. Hříšníci, kteří jste Krista ještě neprožili, pojďte, 

potom co On se tak zřetelně projevil jako důkaz. Je to důkaz toho, že On není mrtvý, nýbrž vstal 

z mrtvých. Nechcete přijít?

… jedinému důvěřovat od srdce,

ó, důvěřovat Jemu nyní.

Důvěřujte Mu prostě. Říkáte: „Bratře Branhame, nevím, jak to mám udělat.“ Přijďte dopředu. 

Stačí jen vstát a přijít. Slyšte na Ducha Svatého. Tak působí Pán. Prostě Ho poslouchejte. ON to 

zaslíbil. Jako zaslíbil, že tyto věci v posledním čase učiní, tak také zaslíbil, že zachrání ztracené.
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Říkáte: „Patřím k jednomu sboru, bratře Branhame.“ Na to jsem se vás neptal. Nyní se vás 

ptám: Jste zachráněni? Jste věřící? Jestliže ne, pak prosím, přijďte, přijďte dopředu. Prosím vás 

ve jménu Ježíše Krista, přijďte.

Ó, důvěřovat Jemu nyní!

Ano! Pojďte jen. Pojď, jen k oltáři, bratře. 

ON spasí od hříchu a bolesti

On tě spasí nyní.

Co musíte činit?

Jemu jedinému důvěřovat od srdce

ó důvěřujte Jemu nyní;

On spasí od hříchu a bolesti,

On vás spasí nyní.

Tak to je. Pojďte, prosím, přátelé, přijďte jen. Každý věřící se nyní modlí. Myslete na to, že toto 

by mohla být poslední příležitost, kterou člověk má. Je to možné. Jestliže On může zjevit 

myšlenky srdce a mně říci, že to jsou mnozí, potom to souhlasí. Nenech se Satanem klamat, 

bratře, sestro. Nedopusťte to. Já vás prosím. Přijměte ještě dnes Boží znamení. Pojďte přece nyní, 

prosím.

Jemu jedinému důvěřovat od srdce,

Ó, důvěřujte Jemu nyní;

On spasí od hříchu a bolesti,

On vás spasí nyní.

Ó Bože, modlím se ve jménu Ježíše, abys nyní shlédl na toto shromáždění a všechny zkusil. 

Modlím se, aby veliký Duch Svatý, který je přítomen, nyní dokázal, že Ježíš Kristus je Tentýž 

včera, dnes a až na věky. Satan nemá žádnou šanci se skrýt. TY se mezi námi projevuješ skrze 

lidské masité tělo a dokazuješ Svým znamením, že to jsi Ty. Znamení je důkaz pro vzkříšení 

Ježíše Krista. Nyní je tady a dokazuje, že to je On, tím že činí totéž co tehdy, když byl v lidském 

masitém těle na zemi. Ó Bože, náš Otče, nechť to lidé poznají a pochopí, že se všechna biblická 

místa dokonale plní. 

Nechť nyní všichni přijdou, ó Pane. Mluv ještě jednou k jejich srdcím. Jsem si tím jist, neboť 

jsem se za to modlil ve Tvém jménu a vím, že Ty to učiníš. Vyslýcháš vždy naše modlitby. Mluv 

ještě jednou, ó Pane. Jsem si jist, že ještě někteří cítí, že mají přijít. Ale ještě nepřišli. Nech je 

nyní přijít, Pane. Prosím o to ve jménu Ježíše.

Hlavy máme i nadále skloněné. Prosím, pojďte nyní, zatímco ještě jednou zpíváme. Přijďte 

přece. Cítím v srdci, že jsou zde ještě někteří. Není to nikdy převrácené.

Ó, důvěřujte Jemu nyní!

Prosím, zvedněte se a pojďte sem dopředu. Mohla by to být vaše poslední příležitost. Jestliže je 

ještě sebemenší nejistota ve vašich myšlenkách, využijte tu příležitost. Nenechte to nevyužité, 

přátelé. Když přišel déšť za času Noé, lidé to nečekali. Když ten hubící anděl v Egyptě udeřil, 

lidé nemysleli, že se to stane, přesto, že jim to Mojžíš předtím říkal. On byl jednoznačně Bohem 

potvrzen.

Vy říkáte: „Já náležím k presbyteriánům.“ „Já jsem metodista.“ „Já jsem členem baptistického 

sboru.“ To nemá se spásou vaší duše nic společného.

Pojďte. Já vás prosím, přijďte nyní. Přijďte a přijměte Jej opravdu. Než vyjedete na dovolenou, 

tak přece také zkoušíte pneumatiky a chcete mít jistotu, že máte auto v pořádku. Nechcete mít 
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v sobě důkaz vzkříšení? Nechcete přijít? Bůh vám požehnej. Ještě osm jich přišlo. Proto ještě 

nechci končit. Prosím přijďte. Bůh ti požehnej, mladý muži a tebe, mladá dámo.

ON spasí od hříchu a bolesti,

On tě spasí nyní.

Bůh ti žehnej, mladý muži. Vy byste chtěli mít jistotu, že k tomu patříte.

Ó, důvěřujte Jemu nyní.

Není to velkolepé, jak všichni přicházejí? Duch Svatý nic nedělá špatně. Je to vždycky správné.

ON spasí od hříchu a bolesti,

On vás spasí nyní.

Máte nyní jistotu? Hudba ať dále tiše hraje. Spoléháte na Něho? Můžete Jej nyní vzít za Jeho 

slovo? 

Řekněte prostě: „Pane, již vždycky jsem chtěl být ve vroucí společnosti s Tebou, která je 

opravdová. Opravdu bych to chtěl, Pane. Ale viděl jsem tak mnoho nepravého.“ Ano, přirozeně. 

Za tím stojí Satan, který chce také svádět z cesty.

 „Mnozí to jen předstírají.“ 

To jen dokazuje, že musí být také něco pravého. Jestliže najdete falešnou dolarovou bankovku, 

tak to znamená, že je to kopie pravé dolarové bankovky. 

Přijďte jen a důvěřujte Mu. ON vám dá Ducha Svatého. ON se vám tu před asi třemi tisíci 

lidmi zjevil a dokázal, že je to On. V Bombaji to bylo asi pět set tisíc lidí. V Durbanu, v Jižní 

Africe, to učinil před sto padesáti až sto padesáti sedmi tisíci, když v jednom dni třicet tisíc 

domorodců přišlo ke Kristu. Co se týká Ameriky, je s evangeliem konec, přátelé. Je to skoro to 

tam. Jestliže věříte, že jsem s Bohem spojen, pak si to pamatujte, neboť je to pravda. Nechcete 

přijít? 

Chtěl bych prosit naše bratry-kazatele, aby z pódia sešli dolů a modlili se za ně. Vy ostatní, 

skloňte hlavy, jedině, že byste chtěli také ještě přijít. Já se budu modlit za všechny.

Kazatelé, prosím, jděte dolů, neboť tito lidé přece půjdou do vašich sborů. Oni přišli, aby přijali 

Krista.

Chtěli byste ještě jednou přijít a postavit se tu? Ještě je k tomu příležitost. Brzy na to bude 

pozdě.

Myslete jen, že po dvou tisíci letech se veliký Duch Svatý sklonil a dokázal, že Ježíš Kristus 

žije! My jsme to poznali podle toho, že učinil přesně to, co zaslíbil činit. Ano!

Jsem za vás tak vděčný, přátelé. Vy jste ti, kteří jste byli nalezeni v jedenácté hodině a přišli 

jste. Z toho se velice těším. Myslete všichni na to, že to byl Bůh, kdo vás našel. Lidsky nahlíženo, 

byste to neudělali, ale Bůh vás volal.

Nechť Pán požehná, když se tito bratři a já za vás modlíme. Přirozeně mohou všichni bratři-

kazatelé přijít. Máte v tomto kraji sbory a někteří z těchto lidí žádný nemají. Někteří jsou tu 

poprvé a stojí tady vpředu také. Prosím, rozdělte se mezi nimi, postavte se před ně a řekněte: 

„Jsem pastor Taktak. Přišel jsem, abych se za tebe modlil, bratře. Já tě miluji a chtěl bych se za 

tebe modlit.“ Pojďte také sem. Zde je prostor, kam můžete také jít.

Tak je to dobře. Jděte k těm jednotlivcům a řekněte: „Jsem pastor Taktak.“ Pokládejte jim 

ruku na ramena a řekněte: „Přišel jsem, abych se s tebou modlil, drahá sestro, drahý bratře. 

Chtěl bych ti pomoci přijít ke Kristu.“ Jděte k nim a řekněte: „Chtěl bych pro tebe učinit, co 

mohu. Modleme se spolu.“

Prosil jsem shromáždění, aby své hlavy sklonilo s námi, když se nyní budeme modlit.

18



Každý z vás kazatelů se stará o jednu osobu a položí na ni ruce. Každý má někoho mít, na koho 

ruce položil. Tak je to dobré.

Poznejte všichni, že jste byli převrácení. Myslete na to, Ježíš sám je nyní zde. Tak jak tu stojím. 

To světlo je nyní mezi vámi. Je to Ježíš Kristus. Proste Jej o odpuštění, a Bůh vás od každého 

hříchu očistí. Zůstaňte tu ještě. Ti bratři se budou modlit, takže budete vedeni k pokání 

a obdržíte znamení. Pak je to dobré.

Pane Ježíši, my Ti dnes večer neseme také modlitební kapesníky atd., ke Tvé cti. Prosím, 

uzdrav každého ke Tvé cti. 

Otče, Ty jsi se v tomto shromáždění Svým Slovem jasně projevil, a my jsme Tě poznali. Osobně 

jsme Pána Ježíše Krista viděli mezi lidmi v činnosti v podobě Ducha Svatého. Jak myšlenky 

jejich srdcí zjevil, jejich těla uzdravil a vedl je k pokání. Ó, Ty mocný Synu Boží, předávám je 

Tobě, drahý Otče, jako důkaz víry Tvého slova. Oni uvěřili slovu, ve kterém jsi předpověděl, co 

budeš dělat. Já důvěřuji ó, Pane, že jim to splníš. Jsou Tvoji. Předávám je Tobě jako dar lásky, 

Otče, ve jménu Ježíše Krista. Zachraň každého z nich, Pane. Naplň je všechny Duchem Svatým. 

Dej to, Pane. Ó, věčný Bože, nechť Tvůj Duch a Tvoje milost na nich spočívá, ke Tvé cti.

19



Svobodná lidová misie

 informační kancelář 

Doubecká 556 Jahodnice

Praha 9 - Kyje

CZ-198 00

tel. 281 931 729

e-mail: svobodna.lidova@post.cz

20


