FILTR MYSLÍCÍHO ČLOVĚKA

Kázáno v Jeffersonville, Indiana, USA
22. srpna 1965
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WILLIAM MARRION BRANHAM
Filtr myslícího muže
Kázáno v Jeffersonville
22.8.1965
Modleme se. Ó Bože, naše srdce si dnes večer žádají opravdu jen věřit. Shromáždili jsme se
tohoto večera v kapli a modlíme se, drahý Bože, zatímco slunce na západě zapadá, abys nás nechal
poznat, jak je blízko západ slunce času. Chýlí se ke konci. Den se naklonil. Vzpomínáme si, Pane,
že jednou, když se den chýlil ke konci, jsi byl dvěma poutníky žádán, abys šel s nimi domů a zůstal
s nimi. Potom jsi se nechal poznat, když jsi jim vyložil Své Slovo a ukázal, že Kristus musel
všechny tyto věci podstoupit.
Protože se den opět nachýlil, modlíme se, ó Bože: přijď do našich domovů, bydli u nás a vysvětli
nám Slovo, Pane, které z milosti nosíme jako poklad od Tebe, jako dar v našem srdci. Nechť ho
nikdy nepřestoupíme, ale ctíme ho z celého srdce.
Děkujeme Ti za to, co jsi dnes ráno učinil při těch lidech v nemocnici a pro malého syna bratra
Cappse, který umíral. Dnes večer je tady ve shromáždění. Jak Ti všichni děkujeme za všechny tyto
věci, Otče!
Pane, dej, abychom poznali, jak Tě máme uctívat. Je to nad naše chápání. Nevíme, jak Ti máme
vzdát čest, Pane, vezmi ale naše srdce jako znamení díků a proto, že Tě milujeme. Chtěli bychom
dělat, co je správné. Ukaž nám, co máme dělat. Prosíme o to ve jménu Ježíše. Amen. Můžete se
posadit.
Dobrý večer přeji vám všem v tomto přeplněném sboru a také těm u telefonů v celé zemi. Říkali
mi, že dnes večer jsou zase napojeni.
Doufám, že naslouchá také moje žena. Nedostal jsem se k tomu, abych ji zavolal, udělám to po
bohoslužbě.
Máme tu zprávu, že stav bratra Jacksona staršího se zlepšil natolik, že je možné, že již zítra
půjde domů.
Nevím, jestli je ve shromáždění bratr Capps. Před několika dny mi volal, protože jeho chlapec
byl velice nemocný. Josef a já jsme právě byli na střelnici, abychom zastříleli moji dvaadvacítku.
Vyprávěl jsem vám o tom před týdnem. Bude z něho opravdu dobrý střelec a chtěl si být jist, že
budu vyprávět Garymu a Larrymu, co dokázal.
Cestou domů jsem řekl: „Měl bys jet kolem bratra Gene Normana a říci mu to."
Namítal: „Zastavme se nejdříve u Billyho (jeho bratra) a řekni mu to." Když mu ukázal ty dobré
zásahy, řekl: „Teď už mne nech na pokoji."
Právě jsme tam dorazili, a zvonil telefon. Billy běžel dovnitř. Řekl jsem: „Možná, že někdo
stůně.", a šli jsme dovnitř. Byl to bratr Capps. Jeho malý měl příušnice a jen malou šanci k přežití.
Pán ho ale uzdravil. Paní Woodová mě před několika večery informovala, že ho trápí bolesti. Chtěli
jsme odjet a proto jsme spěchali. Řekl jsem paní Woodové: „Již je 22.00 hodin, pochybuji, že by
mne ještě pustili do nemocnice. Půjdu domů a zavřu za sebou dveře." Šel jsem nahoru a modlil se.
Jen mi oznámili, že ten chlapec je dnes večer ve shromáždění. Jsme za to velice vděční.
Toho se pevně držíme. Bratře Leo Merciere a sestro Mercierová, pokud mi nasloucháte – ještě
nic jsme neslyšeli o vašem otci. Doufáme, že se brzy dozvíme, jak se mu vede. Jsem si skoro jist, že
bude uzdraven. Klademe to do rukou Všemohoucího. ON se ujme tohoto starého, posvěceného
muže, starého kazatele a bojovníka za evangelium.
Musí se stihnout tak mnoho věcí a času je tak málo. Proto se nyní musíme cele zasadit za to, co
pro našeho Pána můžeme udělat.
Přijel jsem moc brzy, necítil jsem se nijak zvlášť dobře, a protože jsem byl velice unavený,
odpoledne jsem si lehl. Ani jsem nejedl, ale lehl jsem si, jak jen jsem dorazil domů a to na celé
odpoledne. Nevedlo se mi dobře. Když jsem tam ležel, modlil jsem se. Potom jsem se cítil lépe,
vstal jsem, oblékl se a šel do shromáždění.
Page 2 of 19

Nyní důvěřujeme Pánu Ježíši, že požehná dnes večer naši společnou snahu, zatímco se v celém
národě pokoušíme sjednotit tuto část Těla Ježíše Krista, pro něž mi bylo dáno právo pást Jeho ovce.
Rád bych jim dal podle nejlepšího vědomí ten nejlepší pokrm, o jakém vím. Žádostivě očekávám
hodinu, abychom se mohli všichni shromáždit na jednom místě, a mluvili o sedmi ranách, sedmi
koflících hněvu a sedmi pozounech. Všechno to spolu souvisí. Proto budeme potřebovat asi jeden
týden nebo více, abychom to probrali v jediné řadě shromáždění, jestliže to bude možné zařídit.
Myslím, že by to stačilo.
Mnozí z vás mají dalekou cestu. Před chvílí jsem viděl lidi z Tucsonu. Vidím paní
Sothmannovou. Také bratr Fred dobře dojel. Viděl jsem ho dnes ráno ve shromáždění. Mám za to,
že je to bratr Don Rudel, který sedí tam vzadu vedle něho. Raduji se z toho, že tu vidím bratra
Dona. Je tu Junior, nebo je ve svém sboru? Myslím, že v tom sboru jsou také napojeni na telefonní
přenos. Bratři, jsme velice rádi, že jste dnes večer u nás. Důvěřujeme Pánu, a tak se neobáváme
ničeho zlého, když tento život jednoho dne pomine a světlo pozemského života zeslábne a vyhasne.
Mohu vám dát zprávu, že bratr Coggins z Prescottu v Arizoně byl propuštěn z nemocnice. Jsme
za to velice vděční. Je to dobré a milé. Jsem za to velice vděční. Sestro Mercierová, tvému otci se
nyní vede již lépe. Cítil jsem po modlitbě, že bude uzdraven. Možná, že naslouchají; doufám v to.
Ale mám za to, že ano. Jsme vděční, že se našemu bratrovi vede nyní lépe a bude brzy zdráv. Za
všechny tyto věci Pánu děkujeme.
Včera měl jeden drahý bratr přání. Pravděpodobně tu dnes večer není. Jeden bratr z Kentucky mi
volal kvůli své dceři. Má milou rodinu. Dcera má být operována. Je to mladá matka, která má
rakovinu v zádech. Modlíme se, aby Bůh tuto mladou ženu osvobodil. Věřím, že On to učiní,
jestliže se jako shromáždění sjednotíme a společně se modlíme za tyto lidi. To musíme jako jednota
udělat.
Zatímco se stále více přibližuje ten den a cesta se stále více zužuje, chceme se více spolu
stmelit. Ano, musíme se stát jedním tělem. Musíme jít kupředu společně, na hříchy druhého a
naše vzájemné rozdíly zapomenout a stále úžeji a úžeji se semknout a jednomyslně se
shromáždit jako jedno srdce a jedna duše, protože vidíme, jak se ten den přibližuje. Jestliže se
nějaký bratr nebo sestra z nějakého důvodu dostane z cesty, pak nedělejte nic jiného, než
abyste se za tu dotyčnou osobu modlili, a berte vždy ohled jeden na druhého v lásce. Nikdy
nedopusťte, aby se někdo od vás vzdálil. Zůstaňte pospolu. A můžete-li, přivádějte k tomu
ještě jiné.
Bratře Neville, prosbu o modlitbu za bratra Wrighta jsem dostal. Bratr George Wright tu sedí.
Jsme rádi, že bratr a sestra Wrightovi jsou mezi námi. Až se jednoho dne vrátím, uděláme si tu
malou vzpomínkovou slavnost. Nemohl jsem tu být, když Edith zesnula, ale sestro Wrightová,
vzpomínáš si na sen, který měla asi před dvěma lety. Tehdy jsem ti řekl, že Edith již dlouho mezi
námi nebude, neboť Pán skrze ten sen naznačil, že půjde domů. Výklad toho byl, že se potká s
Bohem. Po dvou letech odešla, aby se potkala s Bohem. Nyní čeká, až její tatínek a maminka rovněž
překročí dělící linii mezi smrtelným a nesmrtelným. Bůh vám požehnej. Chtěl bych vás co nejdříve
navštívit. Bůh buď s vámi.
Domnívám se, že jsem dnes ráno zahlédl Shelby, ale nejsem si tím jist. Odtud nemohu dost
dobře vidět, protože strop je moc nízko a světlo oslňuje. Sice místnost vidím, ale lidi nerozpoznám.
Nyní se dostáváme přímo ke zvěsti. Chtěl bych číst ze 4. Moj. 19, 9 a Ef. 5, 26. Kdo by si chtěl
poznamenat ta biblická místa, může to udělat.
Nevím, jestli se to dnes nahrává. Nemohu tam nikoho vidět. Přece, teď vidím bratra Terryho v
nahrávací místnosti. Pokud by se tyto nahrávky jednou dostaly k nějakému kazateli, pak
myslete na to, že tím nemá být podceňováno vaše učení – ani to není adresováno vašemu
stádu. Tato a ostatní zvěsti, které káži, jsou adresovány mému shromáždění. Nejsou určeny
vašim sborům – jedině, že oni by to chtěli přijmout – nýbrž jen pro tyto lidi zde.
Lidé si tyto pásky kupují. Lidé z celého světa si je kupují a přehrávají. Často píší, a já je odkazuji
na jejich kazatele, jestliže patří k nějakému sboru.
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Kazateli, chci, abys věděl, že věci, které říkám, jsou určeny mému posluchačstvu. Mám na
to právo, neboť jsem ustanoven Duchem svatým, abych dával pozor na toto stádo. Běda mi,
kdybych jim neřekl to, o čem jsem přesvědčen, že je to pravda, a přináším to v souvislosti, do
které to patří! Ale není to určeno pro svět nebo pro jiné sbory – kostely. Vy dělejte, co vám
Bůh přikazuje. Já za vás nejsem odpovědný a vy nejste odpovědní za mne. Každý z nás musí
před Bohem skládat účty za svou službu. Jestliže se musím odpovídat za svou službu, pak
musím kázat tak, jak to vidím, jak mi to bylo zjeveno. To jsem tímto chtěl vysvětlit.
Nyní budeme číst ze 4. Moj. 19, 9:
Popel pak té jalovice spálené smete muž čistý a vysype jej vně za stany na místě čistém, aby byl
všechněm synům izraelským chován k vodě očištění, která bude k očištění za hřích.
Pozorujte to, voda očištění nebyla určena pro všechny, nýbrž pro shromáždění dětí Izraele. Nyní
čteme z Ef. 5, od verše 22:
Ženy mužům svým poddány buďte jako Pánu. Nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava
církve, a on je spasitel těla. A protož jako církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve
všem. Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni, …teď přichází
to, o čem bych chtěl mluvit: …aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo.
Je to malý text pro dnešní večer, jestli to tak mohu označit. Doufám, že lidé tady a u telefonu
nebudou o tom malicherně přemýšlet a myslet, že by to bylo opovážlivě míněno, i když to skoro
může skoro opovážlivě takové téma. Téma, které jsem zvolil dnes večer, totiž zní: „Filtr myslícího
člověka." Zní to velice radikálně, zvolí-li kazatel, který je silně proti kouření, téma „Filtr myslícího
člověka".
Stalo se to jednoho jitra, když jsem byl na honu veverek. Vy, kdo posloucháte telefonní přenos,
byste měli vidět tváře posluchačů po oznámení tématu „Filtr myslícího člověka". Museli byste se
smát.
Přihodilo se to tam, kde se mi zjevil jednoho jitra Anděl Páně, a veverky byly přivedeny do bytí.
Všichni si vzpomínáte, kdy to bylo. Jednou ráno před rozedněním, jsem šel honit. A přišel jsem na
vrchol hory. To bylo krátce předtím, než jsem kázal na sedm období církve. Byly asi 4 hodiny ráno,
když jsem myslel, že vyjde slunce. Neobyčejné! Viděl jsem světlo a obrátil jsem se: Tam nahoře, na
vrcholu hory stálo sedm zlatých svícnů. Nálevky byly jako duha, sestupovaly dolů, aby (svícen)
nasytily (Zach. 4, 2). Zároveň jsem slyšel hlas, který řekl: „Jehova Starého zákona, je Ježíš
Nového."
Krátce na to se nám zjevil Pán Ježíš. Byl tam a zjevil se, potom, co jsem viděl těchto sedm
zlatých svícnů. Sledujte to! Kolik si vás vzpomíná na ten text? Poznamenal jsem si ho na zadní
stranu obalu od patron, které jsem měl v brašně: „Jehova Starého zákona je Ježíš Nového." Bůh v
nebi ví, že je to pravda.
O později jsem procházel kolem toho místa, kde se mi On zjevil v souvislosti s veverkami.
Po několika měsících jsem telefonicky mluvil se svým dobrým, starým přítelem Jackem Moore,
abych se ho na něco zeptal, než jsem začal mluvit o sedmi obdobích církve. Ve Zjevení 1 se On
objevuje s bílými vlasy, které jsou popisovány jako sněhobílá vlna. Jak On mohl v pouhých 33
letech mít sněhobílé vlasy? Bratr Moore, velice milý, vzdělaný, křesťanský gentleman a učený –
jeden z nejlepších, které znám, řekl: „Bratře Branhame, to byl Ježíš ve Svém znádherněném stavu.
Tak nyní vyhlíží."
Ve mně to nevyvolalo žádné echo. Modlil jsem se dál, protože jsem neměl k první kapitole
uspokojující odpověď, až do dne, kdy jsem začal mluvit o sedmi obdobích církve. Jak mohl takto
vypadat třiatřicetiletý muž, který byl ve stejném těle vzkříšen? Apoštolé Ho poznali a věděli, kdo
On byl. Jak nyní mohl mít tam nahoře sněhobílé vousy jako osmdesátiletý nebo devadesátiletý?
Četl jsem v proroku Danieli, kde dospěl k ctihodnému Kmetovi, jehož vlasy byly bílé jako vlna.
Potom jsem toho ctihodného Starce poznal: To byl On, ten ctihodný Kmet – tentýž včera, dnes i na
věky. Pochopil jsem, že to bylo symbolické. Proč tedy bílá vlna? Potom se zdálo, že Duch svatý ke
mně hovoří o obrazu starého soudce, který jsem jednou viděl. Zkoumal jsem v dějinách a četl Bibli,
abych to zjistil. Staří soudci, například velekněz v Izraeli, museli mít bílé vlasy a bílý vous. Bílé na
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hlavě znamená, že byl nejvyšší soudní autoritou v Izraeli. Po několik staletí nosí všichni angličtí
soudci, bez ohledu na to, jak jsou mladí nebo staří, během soudního jednání bílou paruku. Má to
znázorňovat, že již neexistuje vyšší autorita v království, která by stála nad jejich výrokem. Jejich
slovo je to definitivní v království. Co řeknou, to musí platit.
Pak jsem viděl, proč tam stál s bílými vlasy, přestože byl mladý Muž: ON byl úplně nejvyšší
Autoritou; On byl Slovo. Proto ty bílé vlasy.
Později, po těch kázáních, jsem odešel na západ. Tam se zjevili andělé Páně, když mělo být
otevřeno sedm pečetí, a pak vystoupili vzhůru. My jsme tady ten obraz ukázali. Je to známé v celé
zemi. ON se v tom nacházel s bílými vlasy jako nejvyšší Autorita. ON je Hlava církve; On je Hlava
Těla. Neexistuje nic, co by se Mu mohlo rovnat. ON sám stvořil všechny věci. Stvořil je pro Sebe.
Bez Něho není stvořeno nic. ON vlastní veškerou autoritu v nebi i na zemi. Všechno patří Jemu. V
Něm bydlí plnost Božství tělesně. Slovo bylo Bůh a přijalo masitou podobu mezi námi. Byl to On,
kdo zjevil prorokům a moudrým celé tajemství celkového spásného plánu, o němž mluvil. Byl to
On sám, kdo má bílé vlasy a má tu nejvyšší autoritu.
Toho rána jsem se na té hoře zastavil. Zdálo se, jakoby tam veverky zanechaly stopy. Posadil
jsem se. Byl jsem tam jen chvíli, když se vedle mne pohnul keř. Mezi keři se objevil velký, silný
muž, s dvouhlavňovou puškou. K smrti jsem se lekl a přikrčil jsem se. Bál jsem se pohnout, protože
jsem se bál, aby mne nezasáhl. Křoví se pohybovalo a já seděl úplně tiše.
Vzhůru do kopce běžela veverka a on vypálil s obou hlavní, ale netrefil ji. Veverka utekla přes
kopec. Myslel jsem si: „Teď rychle odtud pryč, dokud ještě doznívá ozvěna výstřelu." Teď nemá
nabitou pušku. Běžel jsem s kopce dolů, ale chlapík střelil přímo přede mne. Tak jsem změnil směr
a šel dolů jinou cestou. Zazněl výstřel z pušky dvaadvacítky. Kulky létaly nade mnou. Říkal jsem si:
„Jsi ve strašné situaci."
Tak jsem se obrátil a šel dolů podél řeky. Myslel jsem: „Půjdu dolů a schovám se, dokud oni
neskončí. Pak zase budu moci vyjít." Na cestě napravo moji pozornost upoutala prázdná krabička od
cigaret, která tam ležela. Jeden z nich ji tam odhodil, když pronásledovali veverky, které běžely do
křoví. Nezvedl jsem tu krabičku, jen jsem se na ni díval.
Nezvedl jsem ji proto,že nesnáším ten smrad. Hleděl jsem na ni; pocházela z jisté továrny na
cigarety, jejíž jméno nechci zmiňovat. Ale vy ji jistě znáte. Bylo tam napsáno: „Filtr myslícího a
chuť kouřícího člověka." Díval jsem se na to a myslel: „Filtr myslícího člověka!" Myslel jsem si:
„Kdyby ten člověk myslel, pak by nekouřil. Jak to jen může být, ,filtr myslícího člověka‘? Myslící
člověk vůbec nekouří!"
Tehdy jsem myslel: „Jak je to svůdné!" Továrny na tabák patří Američanům. Ó, kdybychom žili
odpovědně našemu státnímu zřízení, potom bychom pracovali, abychom si vzájemně pomáhali –
jestliže bychom měli cítění jeden pro druhého. Ale jak je všechno pokrytecké! Důvod, proč jméno té
továrny nevyslovím, je, že musím o tom říci něco špatného. Jak pokrytecký může někdo být, aby
vydělal peníze.
Myslící člověk vůbec nekouří, ale Američané na to naletí. Mají za to, že je to báječné.
Vidíte, můžete se ptát, chcete-li například, vědců. Řeknou vám, že neexistuje kouř bez téru.
Vznik i toho sebemenšího kouře je podmíněn térem. Nemáte-li tér, není kouř. Není to vůbec možné.
Potom taháte jen za suché stéblo. Ale jakmile vdechujete kouř, vtáhnete skrze nikotin také rakovinu.
Kdybyste byli se mnou před dvěma roky na světové výstavě, když Yul Brynner a jiní tam něco
předváděli, viděli byste, že vzali cigaretu, do něčeho ji strčili a potřeli tím kousek mramoru. Lékař
vzal tampón, nikotin setřel a natřel ho na záda bílé krysy. Pak ji dal do klece. Každý sedmý den ji
vytáhli ven: nikotin z jediné cigarety způsobil, že krysa byla plná rakoviny. Nemohla ani běhat. On
řekl: „Víte, tvrdí se, že je možné to zachytit filtrem. Ale" dodal, „takový filtr vůbec neexistuje.
Kdyby nějaký filtr zachytil nikotin, pak by zachytil i kouř", řekl, „neboť k tomu, aby vznikl kouř, je
potřebí téru, a je to právě tér, který způsobuje rakovinu!"
Potom ji protáhl vodou a řekl: „Někdy míníte, že se to dá spláchnout. Vůbec nezáleží na tom,
jaký tah s cigaretou uděláte. Říká se: ,Já to nešlukuji.‘" Oni drží kouř v ústech a zase ho vyfouknou.
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Provedl další pokus a ukázal, že to stále ještě vyvolává rakovinu. Přesto se to dostane do
průdušnice. Je jedno, co děláte, stále ještě to je smrtelné.
Jestliže o tom přemýšlíme, továrna, eventuálně člověk tak podvádí vlastní lid! Je to jako mezi
supy, kde jeden sežere druhého. Kvůli
zisku prodávají zemi a mladým mužům, kteří jdou pro ně
na frontu, smrt. A pak se prodává taková věc pod předstíráním falešné skutečnosti: „Filtr myslícího
člověka a chuť kouřícího člověka". Potřebují kouř, aby dostali chuť. To vám řekne každý kuřák.
Lidé na to naletí. Přijímají to. Je to jen k tomu, aby vás ještě více podvedli. Vidíte, je to od ďábla.
O váš život se nestarají, je jim jedno, co se s vámi stane. Prodají vám to a ještě přihlížejí, jak
umíráte, jen když dostanou své peníze.
Právě tak je to s politikou a válkou. O válkách nemám valné mínění. Nevěřím, že někdy nějaká
válka byla nutná. Věřím, že ta veliká civilizace, která se podřídila pod Jeho panování, nikdy válku
neprožije, jakmile nastane království Boží. Žádný národ nepozdvihne zbraň proti druhému. Všichni
budou žít v míru – věčném míru.
Tento druh civilizace přináší války. Oč civilizovanější jsme, o to více válek máme. Jeden se
snaží být pokročilejší než druhý a oč jsme pokročilejší, o to více válek se nastává.
Vidíte, v této civilizované společnosti se dělá reklama něčemu takovému. Má vás navést, abyste
kupovali ještě více cigaret. Když člověk kouří, pak je v tom muži či ženě démon nikotinu. Věřím, že
je od ďábla. Aby cigareta tohoto démona nikotinu uspokojila, že by vás opustil a déle nemučil,
potřebovali byste tři cigarety místo jedné, když kouříte cigaretu s filtrem, která propustí jen třetinu
nikotinu. Pak to musí být tři cigarety místo jedné.
Hleďte, je to jen klam, reklamní trik, kterým se snaží prodat více cigaret. Tak mohou prodat více,
než kdyby nechali někoho vykouřit jen čistý tabák v dýmce nebo cigaretě. Vidíte, je to od ďábla.
Stál jsem tam, díval jsem se na to a přemýšlel o tom, jaký je to přece podvod. Tehdy mě něco
napadlo. Znovu jsem se sehnul a prohlédl si to ještě jednou. Zdálo se, jakoby ke mně něco mluvilo:
„Ten slogan je ale dobrý: ,Filtr myslícího muže, chuť kouřícího muže.‘", a přišlo mi na mysl, že jak
je to v přirozeném s tabákem, je ten podvod běžný v kostelech.
Došlo to tak daleko, že celý svět je velký podvod a již se neví, co je pravda a správné. Vidíte,
dokonce v politice, v sociálním úseku, ve škole – všude je podvod.
Před několika dny mi vyprávěl jeden mladý muž, že byl nedávno v armádním stanovém táboře,
kde přejeli mladého vojáka tankem. Jeho plíce, žaludek, nebo co všechno, byly rozmačkány. Byl
dopraven do nemocnice. Tam byli tři, čtyři lékaři. Museli se postavit do řady. Dva nebo tři vojáci
drželi svého zraněného kamaráda zpříma, který sotva dýchal. Pokaždé, když se nadechl, bodlo jej
žebro do plic. To vyvolalo vnitřní krvácení. Tohoto mladého muže nechali čekat v řadě, a ošetřili
nejprve ty, které možná jen bolelo v uchu.
Zatímco tam čekal, přišel nějaký poručík s malým dítětem, které mělo vyrážku na ruce. Lékař ty
ostatní nechal stát a ošetřil dítě poručíka. A ten mladý muž byl smrtelně zraněn! Tady to máte!
Kdyby tento poručík měl pravé cítění pro svého bratra, který tam stál v řadě, pak by řekl: „Dítě
může počkat, vezměte rychle dovnitř toho muže a pomozte mu."
Jenže každý chce ukázat svoji autoritu. Ne všichni jsou takoví, ne, ne všichni. Ale je jich mnoho.
Je jich mnoho, kteří jsou takoví. Ten muž nemyslel na nic jiného, než na svého vlastního hocha,
který měl vyrážku na ruce. Avšak na toho ubožáka, který byl tankem rozmačkán, nemyslel vůbec.
Tento hoch by mu mohl jednoho dne na frontě zachránit život. Oni se nezastaví, aby přemýšleli.
Myslí jen sami na sebe. „Filtr myslícího člověka."
Díval jsem se na to a myslel: „Podobně je to s denominacemi dneška, s kostely/sbory, které
máme." Každá má vlastní filtr. Mají vlastní druh filtru. Propouštějí, co chtějí, a nevpustí, co
nechtějí. Svým vlastním filtrem filtrují dovnitř a ven. Nechali toho ze světa vniknout tolik, aby byli
uspokojeni nevěřící, kteří se tam nalézají. Přijímají je, nehledě na to, co jsou, jen když mají peníze
nebo jsou vysoce postaveni. Ale jedno musíte mít na paměti: Do církve Boží se nedostanete tímto
druhem a způsobem. Nemíním tím denominaci, nýbrž skutečně pravou Boží církev.
Jak je tomu dnes s továrnami na tabák, tak mají lidé, kteří chodí do věhlasných kostelů a
denominací, chuť, a ta chuť odpovídá trendu světa. Každá denominace má svůj vlastní filtr. Filtrují
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všechny pravé křesťany, kteří při kázání ještě říkají „Amen", a zavedou dovnitř všechny zmalované
Jezábely země s krátce ostříhanými vlasy, jen když jsou populární: „Přijde k nám filmová hvězda
tak a tak, významná osobnost." To je filtr, který užívají. „Prezident naší denominace je pan tak a
tak." Nebo „ten poručík patři k naší denominaci." Vidíte, jaký filtr používají? Je to světský filtr pro
světské lidi.
Přesně vědí, co ti lidé chtějí. Jestliže mají obdržet, co by chtěli, pak musí mít zvláštní filtr a dost
ze světa při mluvení vpustit dovnitř, aby jejich světská chuť byla uspokojena. „Filtr myslícího muže,
chuť kouřícího muže – filtr nábožného světa a chuť světského člověka."
Oni chtějí být nábožní. Mají za to, že musí být nábožní, protože mají duši.
Když jsme přišli do této země, našli jsme tu Indiány jako uctívače slunce atd. Proč? Protože jsou
lidé. Jdeme-li do nejhlubších afrických pralesů, zjistíme, že ti domorodci něco uctívají. Proč?
Protože jsou lidmi. Musí něco uctívat.
Je jedno, jak velice člověk padl, přesto ví, že někde něco je. ale má tolik světské chuti, že
nemůže použít správný filtr. On potřebuje vlastnoručně vyrobený filtr. Všichni si dělají své vlastní
filtry.
Každá továrna na cigarety vychvaluje svoji značku; jakou má vlastnost: „Pravý filtr, ten nejlepší.
Všechno špičkové." A podobně. Je řečeno: „Ta chuť spočívá uvnitř na začátku." Ó má dobroto! „Na
začátku!" Co je ale na druhém konci? Jistě ne myslící muž anebo žena! Ale to oni tvrdí a prostě tím
ty lidi podvádí.
Zjišťujeme, že lidé našich dnů mají zvláštní chuť. Proč muž kouří cigarety? Aby uspokojil chuť.
Proč kouří žena? Aby uspokojila chuť.
Jestliže nějaký sbor nebo náboženská skupina vyhmátne, čím ty lidi dostane dovnitř, použijí jistý
filtr, aby poskytli člověku chuť, kterou chce mít. Jestliže chuť cigarety není taková, jakou si někdo
přeje, pak ji nechce, a jestliže některé náboženství neodpovídá jejich chuti, pak ho nechtějí. Je to tak
jasné, jak jen může být.
Ženy v šortkách, s krátkými vlasy, nalíčenými obličeji a sexy oblečením; to mají rády, to se jim
líbí.
Poslední neděli ráno jsem hovořil o „kruhu" v „kruhu", vlastně o duši v nitru ducha, a že duch,
který se nalézá mezi duší a tělem, může být absolutně pomazán Duchem svatým. Pochopili jste to
všichni?
Bylo to pokračování zvěsti „Bůh tohoto zlého období" a „Pomazaní posledních dnů". Vnější,
prostřední a vnitřní „kruh". První „kruh" jsou smysly těla; v druhém „kruhu" smysly ducha: vlastní
vůle, žádost, atd. Ten vnitřní ale je duše. Duše je předurčena. Duch může být pomazaný tak, že
se tělo, to vnější podřídí duchu. „Ale duše, která hřeší, má zemřít." Duše, která Slovo Boží,
jehož částí je, v nevíře odmítá, je věčně mrtvá – vždycky tak byla.
Já věřím ve věčnou smrt, právě tak ve věčné nebe; ale nevěřím ve věčné peklo. Něco takového
jako věčné peklo neexistuje. Existuje věčná smrt pro lidi.
Mnozí nábožní lidé dnešního světa již vždycky byli mrtví.
Žena s krátkými vlasy a nalíčeným obličejem, žijící v radovánkách, je již za času života mrtvá.
To říká Bible. Vidíte, může být nábožná, ale nikdy nebyla zachráněná. Měla vnější citové prožití.
Může zpívat v chóru anebo tancovat v Duchu; možná, že mluví v jazycích a užívá dary Ducha;
jestliže ale ve své duši, v nitru, není dcerou Boží, pak je ztracena, úplně jedno, co dělá.
Izrael byl, když se podíváme na to vnější, velice duchovní a cele naplněn dobrotou Boží. Měli
bázeň před Bohem atd., ale to se nepočítalo. Jejich nitro nebylo schopno poznat Slovo.
Jestliže jste ale narozeni z Ducha Božího, potom jste synové Boží, vždycky jste byli syny
Božími a budete. Neexistuje možnost, abyste od toho byli odděleni, protože máte věčný život.
„Věčný" znamená, že nikdy nezačal a nikdy neskončil.
Ó, jaká milost Boží, že On nám dal porozumění pro tak velké tajemství! Pavel, který v dopise
Efezským domlouvá manželům a manželkám, k tomu krátce píše: „Toto je veliké tajemství", že
ženy se mají chovat ke svým mužům uctivě. Věřím, to je druhé místo v Bibli, kde je ženě přikázáno
mít svého muže v uctivosti. Ona má mít před svým mužem bázeň. Manžel by pak měl vést před
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ženou takový život, že mu jeho žena projevuje uctivost jako synu Božímu. Jestliže takový život
nevede, pak mu také nebude žádnou uctivost prokazovat, protože ona ví, co on je. Jestliže je ale
mužem, který je poctivý a slušný ke své ženě, a před svou rodinou je skutečným služebníkem
Božím, pak ty ženy, děti – všichni ho mají respektovat jako služebníka Božího.
Pozorujte, ženy by chtěly krátké vlasy, šortky a líčit se. Chtějí bikiny a všechny věci, které jsou
dnes v módě. Chtějí dělat to všechno, a přitom chodit do sboru. Vidíte, jejich duch je pomazán, ale
ne jejich duše.
Chtějí být křesťankami, chtěly by ale dál dělat tyto věci. Pastor říká, že je to v pořádku, když to
děláte: „Můžete být členkami. Vaše jméno může být zapsáno do naší sborové knihy. To je dobré.",
pak jí tím dá denominační filtr, aby učinil zadost chuti světské ženy. Ona miluje svět; má ráda jeho
chuť. On má pro ni filtr, ale ona je daleko vzdálena od toho, být myslící ženou. Tady to máte! Tak
jsem přišel na toto téma.
Ne, ona myslící ženou není. Kdyby přemýšlela, věděla by, že to nebude kostel nebo sbor, kdo
nad ní Jitřního dne vyřkne rozsudek. Ten kostel/sbor ji nyní posuzuje na základě členství, její
věrnosti k tomu společenství, eventuálně jednotě, ke které patří. Nyní je jimi posuzována na základě
toho všeho. Ale onoho Jitřního dne ji bude soudit Bůh. Tedy přece nepřemýšlí! Právě tak je to s
mužem, který kouří. Miluje tak velice cigaretu, že nikotin omámil jeho schopnost myslet.Vším tím,
co by žena chtěla, je její rozum tak otupělý, že dělá věci, které jsou v očích Božích ohavné. Ona to
chce dělat, neboť to uspokojuje chuť světské ženy. Užívá světský kostelní filtr, který jí všechno
dovolí a v ničem jí nebrání.
Poznáváme, že to je pravda. Kazatel říká: „To je v pořádku. My ženy, které to dělají,
neodsuzujeme. Je to v pořádku." Je to dost hříchu, který projde jeho filtrem. Dokazuje to, že prošli
teologickým filtrem. Proto také mají teologickou chuť. Mají teologickou chuť. To jistě Božím
filtrem neprošlo. Ne!
Jestliže tedy existuje teologický filtr pro teologickou denominaci, sborový filtr pro „sborově
myslící" a cigaretový filtr pro „kuřácky myslícího", potom musí existovat také pravý filtr pro
skutečně správně myslícího. Bůh má filtr, je to jeho Slovo. Je to čistič, neboť je to voda očištění za
hřích. To je chuť myslícího a svatého člověka.
Jestliže člověk prochází skrze světský filtr, má světskou chuť. A jako továrna na cigarety, také on
získá více členů svému sboru, profiltruje-li je svým filtrem. Říkáte: „Do sboru chodí více žen, než
mužů." To může být. Je ovšem pravda, že tam jdou a mohou dělat, co by chtěly. Potom ona může jít
všude. Prošla sborovým filtrem. Kdyby prošla Božím filtrem, vyšla by ven změněná. Nemohla by
projít filtrem Božím s vlasy krátce ostříhanými, to by prostě nešlo.
Tohle může být pro některé hořké. Jestliže ale začne procházet filtrem Božím, a je tam řečeno, že
si nemá stříhat vlasy, co je potom? Ona přejde na druhou stranu. Je psáno, že je to hřích a nepoctivé,
když žena tohle dělá. Jestliže to chce, potom říká Pavel: „Ať si tedy vlasy ostříhá." „Má si je nechat
ostříhat!" Dále je řečeno: „Je-li ale pro ženu ohyzdné, vlasy si stříhat anebo si je nechat oholit, tak
se má zahalit." Dlouhé vlasy jsou jí dány k zakrytí – ne klobouk, mé dámy. Vlasy má jako závoj, tak
to říká Bible. Je to znamení toho, že jste Pánu posvěceny. Dlouhé vlasy jsou pro ženu znamením
toho, že je posvěcená Pánu.
Víme že to souhlasí. My si myslíme, když tzv. myslící člověk světa kouří a má svou chuť, měl by
mít dost rozumu, aby věděl, že z tabáku vdechuje tér. Ale to ho vede jen k tomu, aby si kupoval
ještě více cigaret.
Sborový filtr zachytí jen členství a takové věci. Propouští je skrz a přesto patří ke sboru, získá se
více členů. Co by se stalo, kdybychom dnes večer šli do sboru, který nepropustí skrz filtr nic, než
pravého, ze Slova Božího narozeného křesťana? Pak by dnes večer bylo mnoho kázání řečeno jen
čtyřem zdem. To je pravda. Potom by prošli skrze filtr.
Mám-li v srdci žádost, pak tuto: „Ó Bože, vezmi mne skrz Svůj
filtr!" A doufám, že každý,
kdo mi naslouchá, má stejnou žádost. David řekl: „Zkus mne, Pane a zkoumej mne a hleď, je-li ve
mně něco zlého. Pak to ode mne vezmi." Já bych chtěl Boží filtr. Je úplně jedno, co dělá svět, co
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dělá sbor, chtěl bych být myslícím člověkem a přemýšlet o tom, před kým budu jednoho dne stát u
soudu.
Sledujte to, továrna na tabák to dělá, aby prodali více cigaret; sbor to dělá, aby získal více členů.
Žena s krátkými vlasy a šortkami by byla v Božím filtru zachycena. Nemohla by s krátkými vlasy
proniknout, protože Bible říká, že to není správné. Zneucťuje svoji hlavu, když to dělá. To bychom
měli vědět. Ale přes sbor nebo kostel a přes všechny ostatní projde, jakoby to bylo v pořádku.
Když tady někdy stojím, nechtěl bych nikoho urazit. Nehovořím o nikom osobně, ale proti hříchu
ve sboru. To můžete dosvědčit. Neřekl jsem: „Paní tak a tak a pan tak a tak, kazatel tak a tak." Ne!
Říkám: „Hřích je hřích." Ať jde o moji rodinu, o mně nebo kohokoliv, je to přesto hřích. Není to
jednotlivec, nemluvím proti jednotlivcům, mluvím proti hříchu. Ať jde o mne nebo kohokoliv
jiného, jakmile začnete procházet filtrem Božím, každý hřích vás zadrží.
Žena, která chce krátké vlasy, šortky a líčidla, projde letničním filtrem tak lehce, jako paštika.
Nic na tom není – ona jde smrti vstříc. Říká: „Vždyť na tom není nic zlého." „Miluje-li kdo svět,
nepřebývá v něm láska Boží."
Skrze tohoto ducha může do své duše zatáhnout věci, které nejsou od Boha, nýbrž jsou proti
Slovu Božímu; jestliže je to chuť její duše. Skrze tu chuť se to může stát. Může se to stát skrze
rozum: „Vždyť to není nic zlého. Přece mám vkus. Mám cit. Považuji to za správné." Odtamtud to
přijde do její duše, je-li její duše tohoto druhu. Dokazuje to, že nepřichází přes filtr Boží. Jestliže
má ostříhané vlasy, make-up, nosí šortky a kalhoty jako muži, jakkoli se i nazývají, jestliže se za
tyto věci přimlouvá, eventuálně je dělá a žije pro svět, bude zadržena. Neprojde, ne! Hned na
začátku bude zadržena.
Vidíte, muž hledí na její krásné, červené rty, na nalíčený obličej, šortky nebo bikiny, nebo cokoli
nosí. Opravdu myslící muž se na ni vůbec nepodívá. Muž, který je jen členem sboru, na ni bude
hledět a obdivovat ji. Ale já se nestarám o to, jak vypadá na pohledění, myslící muž hlavu odvrátí.
Proč? Protože prošel Božím filtrem. Ví, pakli na ni pohledí s žádostí, zcizoložil ve svém srdci.
Nemyslí, že je hezká. Možná, že se říká: „Není to pěkná věc?" Ne pro něho! Pro myslícího muže je
to nestydatě vyhlížející, ubohá Jezábel. Syn Boží na ni hledí pln studu, že patří ke stejné rodině jako
ona. „Jak může být mou sestrou a takto jednat?"
Ona prochází filtrem a on přišel přes jiný. On si nebude myslet, že je hezká, vůbec ne. To není
krása pro opravdového muže Božího.
Myslete na to, jednou, než se stala filtrem krev Ježíše Krista, jak to budeme několik minut blíže
probírat, viděli synové Boží krásu lidských dcer a brali si z nich ženy. Bůh na to nikdy nezapomněl.
Během putování Izraele se to stalo opět. A Bůh na to nikdy nezapomněl. Všichni zahynuli. „Filtr
myslícího člověka."
Když jsem jednoho večera šel odtud ze shromáždění, tam vzadu za kaplí stál mladý „Ricky".
Bylo to asi před třemi, čtyřmi lety. Řekl mi: „Ty to říkáš, protože už jsi starý." Mínil: „Já vidím, že
vypadají dobře."
Odpověděl jsem: „To si umím představit." To se na něm dalo poznat. Řekl jsem: „Chtěl bych ti
něco říci. Kolik je ti let?"
„Třicet."
Opětoval jsem: „Již když mi bylo o patnáct let méně než tobě dnes, smýšlel jsem tak, jako nyní."
To souhlasí. Vždycky je to špinavé. „Filtr myslícího člověka."
Pozorujte, jestliže by on a jeho smýšlení bylo skrze Slovo Boží – filtr Boží – filtrováno, pak na ni
hledět nebude. Pak si nebude myslet, že je hezká, nýbrž že je to Jezábel. Bude myslet na to, že za
těmito červenými rty jsou jedovaté zuby, kterými byl uštknut. Bible říká: „Její dům je cesta do
pekla; a muž tam vchází jako býk na zabití." Filtr myslícího člověka existuje!
Čeho si žádáte? Když žena takto oblečená žena jde po ulici a vy muži, se za ní otáčíte a civíte na
ni, pak neužíváte filtr myslícího muže. Neboť když to děláte, dopouštíte se cizoložství, protože ten
„filtr" říká: „Kdo na vdanou ženu s žádostí pohlédne, již s ní zcizoložil ve svém srdci." Odvraťte se,
myslící muži! Jděte od ní! Ona není hezká, je to had. To souhlasí. Vine se tak, jedná tak a uštkne
jako had. Držte se od ní dál!
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Ó ano, Slovo Boží je filtr myslícího muže. To ví každý. Vaše duše je filtrována Slovem Božím.
Jestliže myslící muž prochází Božím filtrem, dostane chuť svatého muže. To souhlasí. Projdete-li
filtrem Božím, potom je vaše chuť chutí myslícího muže. Obdržíte skrze to spravedlivého muže.
Poznáváme, že jako stinný obraz se to stalo při Izraeli, ale jen při církvi Izraelitů. Z toho důvodu
říkám toto: Jestliže kazatelé s něčím, co je řečeno, nesouhlasí, pak vědí, že toto je určeno jen mému
shromáždění, které mi dal Pán, abych jim kázal.
Chtěl bych, abyste si doma přečetli 4. Moj. 19, máte-li trochu více času. Pozorujte, když Izrael
hřešil, museli přivést červenou krávu bez vady, na kterou ještě nikdy nebylo vloženo jho. To
znamená, že ještě nebyla zapřažena a kromě toho musela být červená. Červená barva je barvou
smíření. Víte, že je vědecky dokázáno, hledíme-li skrze červenou na červenou, vidíme bílou?
Hleďte skrze červenou na červenou, pak uvidíte bílou. ON hledí na vás skrze červenou krev Pána
Ježíše, potom jsou naše hříchy zběleny jako sníh. Ta mladá kráva byla zabita navečer za celé
shromáždění Izraele, potom kropili její krví sedmkrát směrem ke vchodu stánku úmluvy. To je
stinný obraz na sedm období církve; na základě krve.
Potom bylo její tělo spáleno. „Všechno, kůže, maso, krev společně s obsahem vnitřností bude
spáleno." (v. 5) Všechno bylo najednou spáleno. Pak jeden muž, který byl čistý, musel sebrat popel
a vynést mimo tábor na čisté místo. Kdyby byl Izrael jen poznal ten stinný obraz! Slovo Boží nesmí
být užíváno špinavýma rukama nevíry. Musí to být čistý muž, a je-li čistý, musel projít skrz filtr
Boží. Čistý muž s čistýma rukama! Popel musel být uložen na čisté místo, ne tam, kde jsou Jezábely
a Rickies, které se potulují s ženatými muži nebo vdanými ženami, zahazují se s každým druhem
nečistoty, chodí tancovat a na party, nosí šortky, mají krátké vlasy, atd. které si ale přesto říkají
křesťané a účastní se Večeře Páně. Popel musí být uchován na čistém místě a čistýma rukama s ním
zacházet.
Když Izrael hřešil a své přestoupení uznali, pak byli pokropeni vodou očištění, která byla
připravena z popelu té krávy. Byl to prostředek ke zbavení se hříchu.
Dejte pozor. Tady je to, na čem záleží: Než mohl Izrael přijít do společenství a k modlitbě, musel
být nejprve tou očišťující vodou pokropen – ospravedlněn skrze víru. Víra přichází ze slyšení Slova.
Oni se mohli opět vrátit do tábora, poté, co bylo tou krví sedmkrát kropeno. Bylo to na znamení
toho, že něco zemřelo za jejich hříchy a předešlo je. Skrze slyšení slova, očišťující vodu byli
očištěni – odděleni a potom přijati do společenství.
Jediné místo, kde Bůh se potkal s člověkem, bylo pod tímto nařízením. Nikde jinde se s ním
nepotkal. Musel se podřídit tomuto nařízení. Bůh se potkal s Izraelem jen na jediném místě. Také
dnes se s námi Bůh potkává na jediném místě: v Ježíši Kristu. ON je Slovo – voda očištění. Jeho
krev byla za všechny v sedmi obdobích církve prolita. Skrze Ducha svatého potom vejdeme do
obecenství, které je dáno jen církvi. Ó, jak je veliký!
Nyní si probereme Ef. 5, 26. Zde je psáno o očišťování skrze vodní koupel Slova – očišťující
vodě. Co to způsobí? – Potom je tedy Slovo Boží filtrem Božím – vodou oddělení. „… očištěni
obmytím vody skrze slovo" – filtr Boží.
Do Krista se nedostanete skrze sborový filtr. Nevejdete filtrem denominace nebo vyznání víry.
Existuje jen jeden filtr, kterým můžete vejít do tohoto svatého místa, to je očištění skrze vodní
koupel Slova. Slovo Boží je filtrem myslícího člověka.
Sbor vás tu bude posuzovat, a sice podle toho, zda jste dobrým nebo špatným členem. Když
zemřete, pak vám vystrojí pěkný pohřeb, vlajky stáhnou na půl žerdi, pošlou veliké věnce a udělají
pro vás všechno možné. Musí-li se však vaše duše potkat s Bohem, pak záleží na tom, aby měla
věčný život. A má-li věčný život, pak je částí Slova! Tak, jako nemohu zapřít své vlastní oči, ruce,
nohy, prsty na nohou nebo kteroukoli část mého těla, tak nemůže muž nebo žena, kteří jsou částí
Slova Božího, zapřít ani jedinou část Božího Slova. Proto jste vy, ženy, převrácené, věříte-li, že
můžete mít krátké vlasy a přesto přijít do přítomnosti Boží! Chápete to? Jste převrácené. Nemohly
jste projít skrz filtr Boží, kde jsme vodní koupelí Slova očištěni. Až potom máte obecenství. Sice si
myslíte, že jste prošly, ale to nemůže být, jestliže jste neprošly skrze Slovo. Záleží na každé tečce,
na každém nejmenším Božím slově. „Člověk nežije samotně z chleba, nýbrž z každého slova
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Božího." Skrze toto filtrační zařízení musíte projít. Potom dostanete chuť spravedlivého člověka,
neboť potom touží; po něčem, co ho očistí.
Slovo Boží je filtr myslícího člověka, a dává mu chuť spravedlivého člověka. Víme, že to
souhlasí. Vyfiltruje to všechen hřích nevíry. Žádná nevíra neprojde, jestliže procházíte tímto filtrem,
neboť je to ta chuť opravdově věřícího.
Pravý věřící chce v každém případě stát správně. Nechce jednoduše říkat: „Patřím k této sociální
vrstvě. Patřím k tomuto sboru, největšímu ve městě." Je mu jedno, je-li to nějaká misie na rohu
ulice nebo dřevěná kůlna kdovíkde – myslící člověk ví, že se musí potkat s Bohem. Nehledě na to,
co říká sbor nebo někdo jiný, musí to vystihnout podmínky Boží a podmínky Boží jsou v Jeho
Slově.
Říká se: „Ano, Boží Slovo!" Jistě, všichni věří, že to je Boží Slovo, ale můžete se jím nechat
profiltrovat? Jak potom můžete propustit ženu s krátkými vlasy? Jak to můžete udělat? Jak můžete
nechat projít muže, který se chce držet určitého učení? To není chuť myslícího člověka. Ne. Myslící
člověk bude dvakrát přemýšlet, nežli se do něčeho takového vrhne.
Dejte pozor, Slovo se nemůže samo zapřít. Buďto jste uspokojeni, nebo ještě máte žádost. Jaká
je to žádost? Proč jste toho tak velice žádostivi? Protože hluboko ve vaší duši leželo předurčené
semeno, totiž věčný život. Bylo to tam již odvždy; vždycky to tam bylo. „Všichni, které Mi dal
Otec, přijdou ke Mně. Nikdo z nich nebude ztracen."
„Chuť myslícího člověka." Myslící člověk slyší slovo Boží: „Mé ovce slyší Můj hlas. Cizímu
nebudou následovat," protože hluboko v nich je život. Život se spojuje s životem; hřích se spojuje s
hříchem. Hřích je tak pokrytecký, že ona si myslí, že je zachráněná, ačkoli vůbec zachráněná není.
Je to největší pokrytectví.
Členové sboru chtějí filtr denominace, aby mohli mít vlastní žádost a přesto je na ně pohlíženo
jako na nábožné lidi. Potom je slýcháme říkat: „Ó, ten je velice nábožný."
Když jsem cestoval po Africe, bavily se některé děti o rokenrolových písních, které zpívají Elvis
Presley, Pat Boone, Ricky Nelson a ti ostatní. A já jsem řekl: „Jsou to odpadlíci."
Jedna dívka mínila: „Proč? Je přece tak nábožný!"
Odpověděl jsem: „Jidáš byl také takový. Jidáš dostal jen třicet stříbrných; Elvis Presley má
mnoho miliónů dolarů. Oba prodali své právo prvorozenství." Já jsem řekl: „Oni nejsou vůbec nic,
jsou tím nejhorším dluhem, který na sebe národ uvalil." Jsou právě tak podvodní, jako cigaretový
filtr. Denominace takové členy přijímají. Pro ně by měl platit zákaz zpívání nábožných písní. Mělo
by to být pro ně trestné. Ale to všechno se stalo velikou hromadou pokrytectví. Tak na tom dnes
jsou. Pravý filtr pro duši říká: „Miluje-li někdo svět, pak v něm láska Boží nepřebývá."
Nemůžete říci, že světský rokenrol je od Boha! Rokenrol je ze světa. Všechny tyto tance a oplzlé,
špinavé věci jsou z tohoto světa. To všechno je ze světa. Nemůžete říkat, že krátké vlasy žen jsou od
Boha. Bible říká, že nejsou, patří to tedy k špíně světa. Jestliže i jen málo ze světa milujete, potom
ve vás láska Boží není.
Co vás táhne? Je to něco ve vašem nitru. Duše táhne to, co do sebe přijímáte. Skrze to vnější a
skrze ducha do vaší duše. Jestliže duše miluje svět, je mrtvá. Nezajímá mne, jak velice je to vnější
pomazané a jak spravedlivě se to navenek projevuje. Hluboko uvnitř je mrtvá. „Kdo miluje svět a
věci světa, v něm láska Boží nepřebývá", úplně jedno, jak je kdo nábožný.
Pravý filtr vyjme všechny tyto věci a nevpustí do skutečně pravé duše nic jiného než pravdivost
Boží, to Slovo.
Oni jsou jako Ezau, navenek v pořádku. Ezau byl navenek nábožný. Pokud šlo o nábožnost, jevil
se nábožnější než Jákob. Zdál se být lepším člověkem než Jákob. Ale v nitru byl jiný. Navenek byl
nábožný. Ale jeho myšlenky nebyly filtrované. Práva prvorozeného si moc necenil. Nevěřil, že by
právo prvorozeného mělo tak velký význam, jak Bůh řekl. Jednou řekl: „Mám hlad. Jaký má pro
mne význam právo prvorozenství? Chceš-li, můžeš to mít." Ó, vidíte to? „Chodím do sboru. Jsem
dobrý jako ty. Moje denominace je jedna z největších na světě. Patří k ní má matka i můj otec. Můj
kazatel je vzdělaný. Má takový a takový titul." atd. To nás o to více vzdaluje od Boha. To není filtr
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myslícího člověka. Kdyby to tak bylo, jak potom přece mohl být Petr tím, čím byl, když neuměl ani
své jméno správně napsat? Ale on měl filtr myslícího člověka.
Ezau nevěřil, že právo prvorozeného znamená to, co o tom řekl Bůh, že by to znamenalo rozdíl
mezi životem a smrtí. Také Eva a Jidáš prodali své právo prvorozeného, aby uspokojili chuť po
poznání civilizace. Přesně za tohle prodala Eva své právo prvorozenství. Prodala to za trochu chuti
po vědě, za trochu chuti světského poznání, za lepší sbor, za vyšší společenskou úroveň. Tak by se
to nazývalo dnes. Jidáš své právo prvorozenství prodal za třicet stříbrných, jen aby měl o pár dolarů
víc. „Sbor támhle mi může zaplatit více. Proto budu kázat tam." „Kdybych byl kazatelem, potom
…"
Oni říkají: „Bratře Branhame, věříme, že ta zvěst je pravdivá, ale nemůžeme ji přijmout.
Kdybychom to udělali, kde bychom potom kázali?" Svět, bratře, je tvým polem působnosti. Jistě.
„Žádný z těch bratrů by mě nepodpořil." Od žádného bratra podporu neočekávám. Vím, že za
mnou stojí Ježíš Kristus, protože On řekl, že to udělá.
Slovo Boží profiltruje pravé právo prvorozenství, krev, ale všechno světské, kostelní,
denominační a sektářské zadrží. Školení, pokrok, kostel, denominace, systémy a hřích každého
druhu nejsou filtrem propuštěny, jestliže myslící člověk užije filtr, který je filtrem myslícího
člověka v očích Božích.
Nezůstane nic, protáhne-li člověk svůj život Božím filtrem. Hleďte, váš život byl nejprve
dokonale ovládán hříchem, neboť jste se narodili v hříchu, v nespravedlnosti utvářeni, přišli jste na
tento svět jako lháři. Nyní řeknu něco, co říkává bratr McCully. Naslouchejte!
Přišli jste na tento svět, byli jste narozeni v hříchu, neměli jste žádnou šanci, i kdybyste nasadili
všechny síly. Byli jste narozeni v hříchu, utvořeni v nespravedlnosti, přišli jste na svět a byli jste
lháři, měli jste v duchu žádost po hříchu, milovali jste hřích, protože jste v něm byli narozeni.
Neměli jste šanci. Nyní to ale přijde: Hluboko ve vašem nitru bylo ale něco, co vás začalo táhnout.
Poznali jste, že něco vám říká, že někde existuje Bůh, a četli jste Jeho Slovo. Potom jste šli do sboru
a přijali jste jejich názor, když vám řekli, že jsou lepší. To jste ale nepoužili filtr myslícího muže.
Vezměte přece filtr Boží, který je filtrem myslícího člověka, neboť „všechny jiné filtry vezmou za
své, ale Jeho ne." Jestliže vezmete filtr Boží a svůj život a umírání, ten filtr myslícího muže
protáhnete filtrem Božím, nezůstane nic jiného než Duch svatý. Chcete-li důkaz Ducha svatého,
tady je: Pokud vaše duše souhlasí se Slovem Božím v každém ohledu, je to důkaz toho, že váš
život skrze filtr myslícího člověka – filtr Boží – prošel.
Je to skutečně filtr Boží? ON řekl, že budeme očištěni vodní koupelí Slova. Bůh dal v zahradě
Eden Adamovi a Evě filtr a řekl: „Nevtahujte dovnitř nic jiného." Ale satan tam prolomil a řekl:
„Ach, maličko neuškodí."
Jenom jediná kapka navíc stačila, aby celé lidstvo bylo vydáno smrti všanc. Více není potřebí,
než jednou dostat chuť na nikotin, a již si nemohou pomoci.
Jestliže nezbylo již nic jiného než Duch svatý, je to důkaz toho, žehluboko ve vás leželo
předurčené semeno, které ve vás vyvolalo hlad po Bohu. „Všichni, které Mi Otec dal, abych je
spasil, zemřeli se Mnou na Golgatě, se Mnou byli vzkříšení – všichni, které Mi dal, přijdou ke Mně.
Budou zasazeni do Těla, ať noha, nos, ústa nebo cokoli, přijdou ke Mně, když přijde jejich čas a
budou začleněni."
To je pravé filtrování. Potom je všechen hřích světa a láska ke světu mrtvá, a duše je živa jen z
jednoho. Zde je to. Pamatujte si to, nezapomeňte to! Vy, kdo posloucháte skrze přenos, zapamatujte
si to dobře. Jestliže se myslící člověk zamyslí nad tím, před kým musí stát a co je Boží Slovo –
když o tom začne uvažovat a nechá to do sebe proniknout, pak se dovnitř nemůže dostat nic
jiného než Duch svatý. Co je to? Je to zárodek, semeno Slova, které ve vás bylo do samého
začátku. Vy jste byli v Bohu již na počátku, nyní jste tady a vtahujete do sebe život semene.
To semeno je ve vašem srdci prostřednictvím předurčení. Haleluja! To semeno již leží uvnitř.
Na základě Božího předzvědění a předurčení. Jestliže On táhne, nemůže táhnout skrze nic
jiného než skrze Slovo. Potom dostane chuť myslícího, spravedlivého, posvěceného člověka,
který pozná Bibli a že Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes a na věky. Co potom vejde do toho
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nejhlubšího nitra, ke Slovu, které je v srdci: „V srdci svém skládám tvé slovo, abych nehřešil
proti tobě" (Ž. 119, 11)? Co se stane, když něco chce proniknout tímto Slovem? Slovem
pronikne jen jediné a sice Duch svatý. Duch svatý je to jediné, co pronikne Slovem. Filtr
myslícího člověka dá svatému člověku chuť.
Potom on ochutnal nebeské věci. Má v srdci Slovo. Vidí, že se to před ním uskutečnilo. Jeho celá
duše je do toho zahalena a svět a všechny věci kolem něho jsou mrtvé.
Náboženský filtr myslícího člověka. Nyní mám na mysli filtrující náboženství. Filtr myslícího
člověka, který mu dává chuť svatého člověka, potom jeho chuť uspokojí. Pozná, že Ježíš Kristus je
včera, dnes a na věky tentýž. To je ono! Vidíme, jak před námi koná tytéž věci, které konal. To
uspokojí myšlenky a chuť svatého člověka.
Pak ví, že přešel ze smrti do života. Již nemiluje svět, nýbrž touží po tom, aby Slovo se potvrdilo
a prokázalo. Čeká na to v každém období, neboť je posvěcený člověk a má žádost vidět Boha. Jiní
jen chtějí vstoupit do sboru, tento člověk ale, chce vidět Boha. On Ho nevidí v řadě ustanovení víry;
nevidí Ho ve velikých krásných varhanách, katedrálách, mohutných křížích nebo popředních
učencích s otočeným límcem. Nevidí Ho v teologovi, vidí Ho v potvrzení Jeho Slova.
Vidíte, co mám na mysli? Filtr myslícího člověka! Člověka, který by chtěl obstát v přítomnosti
Boží. Co byl filtr Boží? Jeho Slovo! „V tom dni, ve kterém z toho budeš jíst, musíš zemřít."
Nestarám se o to, co se děje venku; vy Slovo nepřestupujte. Očištěni vodní koupelí Slova – filtr
myslícího člověka. Ne skrze denominaci, vyznání, nějaký sbor nebo katedrálu, nýbrž skrze filtr
myslícího člověka. Neboť budete souzeni skrze Slovo. Myslící člověk tak bude smýšlet. Bláznivý
člověk, který má světskou chuť, přijme nějakou náhražku; ale proč náhražku, když je tu to pravé?
Jen o tom okamžik přemýšlejte! Žena s krátkými vlasy a namalovanými rty mluví v jazycích a
sbor se stále ještě drží toho, že je to důkaz Ducha svatého.
Anebo kazatel, který přichází ze semináře či biblické školy, užívá trojiční křest nebo uzavírá
mezi ustanovením nebo denominací a Slovem Božím kompromisy. Je to filtr myslícího člověka? Já
to tak nevidím, bratře! Je blázen, kdo tak jedná. To souhlasí! Můžete si představit, že místo použití
Slova Božího jako filtru pro svoji duši, dovolí, aby byl nacpán ustanoveními víry nějaké
denominace? Místo, aby Slovo Boží vzal jako filtr! Pak je úplně znečištěn a dovolí, že mu naočkují
lidské učení, dělá věci, které by skoro vyvolené svedli, a Slovu, jež by mohl ve své vlastní duši
živit, nevěnuje žádnou pozornost, pokud je v ní ovšem obsaženo něco, co by mohlo být živeno. Ale
pochopte toto: Jestliže to předurčené semeno není uvnitř, pak to dovnitř nepronikne. Neboť on
táhne jen to, čeho si žádá.
Jestliže chce kuřák chuť cigarety, pak mu nemůžete podat hůl nebo říci: „Cucej si palec." Kdyby
si měl opravdu cucat palec, brzy by řekl: „To je hloupost." Proč? Má chuť na nikotin. Není tedy
myslící člověk.
Říká-li někdo: „Nemám na to chuť, jen bych si chtěl trochu užít světa. Chci si vychutnat tabák.
Ale závislý na tom nejsem." Dejte mu cumlat spínací špendlík. Jistě, nechte mu ho cucat.
Když řekne: „Na to nemám chuť," proč to tedy cumlá? Protože máte žádost po chuti tabáku.
Jestliže cucáte učení nějakého sboru, a vy ženy stále ještě máte krátké vlasy, zmalovaný obličej a
jste sexy oblečené, a vy muži se za nimi otáčíte a všemi ostatními věcmi a chováte se tak, jak to
děláte – co je to potom? Co ve vás je? Stále ještě je ve vás svět. A vy tuto chuť potřebujete. Vy z
toho sajete z důvodu chuti.
„Mohu jít do tohoto sboru; tam nikdy o takových věcech nemluví. O tomhle se ani nezmiňují,
nehovoří o tamtom. Žádná z těchto věcí se neprobírá. Náš kazatel je velmi velkorysý. Takové věci
se u nás neříkají." Co je to? Potřebujete chuť světa a proto z toho sajete.
Myslící žena něco takového nepřijme. Ví, že musí být svatá. Jediné, co skrze Slovo Boží
dostanete, je Duch svatý, obživující síla. Tím je samotné Slovo, které je ve vás, obživeno, aby Ježíš
Kristus byl oznámen v období, ve kterém žijete. Haleluja! Bratře, jestli to není pravda, pak nevím,
co je pravda. Pak jsem přišel o rozum, jestli tohle není pravda.
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Je to jedině předurčené Slovo, které je ve vašem nitru a táhne. Ono vyvrhne svět ven; nechce ho.
Jestliže to ale přijde do styku se Slovem, začne to táhnout, a jestliže to projde skrze Slovo, pak to
nemůže být nic jiného než Duch svatý, který Slovo obživuje.
Filtr myslících, věřících lidí je Slovo, a ukojí to svatou chuť v srdci. „Filtr myslícího člověka a
chuť svatého člověka." Ó, v čem to jen jsme!
Ale místo, aby pro duši užili filtru Božího, dovolí satanovi, aby je podváděl ustanoveními víry
nebo denominacemi. To je totéž, jako když jsou kuřáci podváděni továrnami na tabák. Dostanete
jen více členů, jinak nic.
Za několik minut skončím. Ale chtěl bych ještě toto říci: Slepá Laodiceo! Jak můžeme být tak
slepí! Slepá Laodiceo, ty vedeš slepé tohoto období pod falešným úmyslem, pod falešnými
vyznáními víry, pod falešnými dogmaty, pod převrácenými denominacemi, skrze falešné knihy s
vyznáními víry. Ó slepá Ladiceo, vedeš slepé, a jdete společně směrem do jámy.
Vyměň dnes večer svůj filtr, kazateli. Nevtahuj ten denominační nikotin z dogmat a ustanovení
do svého systému. Ježíš řekl: „Jestliže někdo slovo odejme nebo přidá …" Nestydíš se sám před
sebou, když říkáš svému shromáždění, že je správné, když muži a ženy dělají všechny tyto věci,
pokud jen zůstávají věrni této věci a zachovávají ustanovení?
Ježíš označil farizee za slepé. Jako Ježíš provolal: „Slepí farizeové", tak volá Duch svatý dnes
večer v mém srdci: „Slepá Laodiceo, jak často ti chtěl dát Bůh probuzení! Ale nyní přišel tvůj čas.
Nyní je pozdě. Jak sis z lidí, které Bůh k tobě poslal, dělala posměšky a vysmívala se! Ale nyní
přišel tvůj čas. Ó Spojené státy, Spojené státy, Bůh vás chtěl svolat jako slepice kuřátka, ale vy jste
nechtěli." Tento hlas se nyní nese od pobřeží k pobřeží, od severu k jihu, od východu na západ. Jak
vás chtěl Bůh shromáždit! Ale nechtěli jste. Nyní přišel váš čas.
Národy se rozbíjí; svět se rozpadá. Jednoho dne se území o délce 1500 mil a široké 400 mil
propadne do hlubin, a sice podél této velké trhliny. Jednoho dne se to stane. Zátopová vlna pronikne
až ke státu Kentucky. Když k tomu dojde, bude svět otřesen, že se v něm všechno zhroutí.
Ó, skryj mne ve skále spásy. Věj nade mnou, Pane. Duchu živého Boha, věj nade mnou. Pomoz
mi vzít filtr Boží a žít pod ním, Pane. Nech mé plíce a duši každý den vdechovat čerstvý závan
Ducha svatého, abych nehřešil proti Tobě, Pane. Věj nade mnou, Duchu svatý, věj nade mnou.
Vsaď Slovo Boží do mého srdce a daruj rozhodnutí, abych se od toho neodvrátil napravo nebo
nalevo, nýbrž skutečně žil podle toho po všechny dny mého života. Ó Bože a Otče, pošli Ducha
svatého života na mne a obživ mi tato slova, abych mohl Ježíše Krista zvěstovat před těmi, kdo jsou
kolem mne a měl výhled po uskutečnění. To je má modlitba.
Ó! Pohleďte, co dnes dělají ve sborech. Protahují lidi denominačním filtrem do ekumenického
koncilu. Proč? Protože jim to dává to, čeho si žádají: organizaci. Mají chuť na organizaci. To budou
dělat.
Co udělali po každém probuzení, které jim Bůh poslal? Zorganizovali se. Souhlasí to? Tak si
udělali vlastní filtr, neboť mají velkorysou chuť. Nyní jim Bůh dává to, čeho si žádají. ON jim to
dává. Budou přímo zataženi do ekumenického koncilu. Potom dostanou organizační chuť. Musí ji
dostat.
Ó Laodicenská církvi, nenech se jejich podvodem v tomto období svést. Letniční, kteří jste vešli
do Laodicie a stali jste se částí Laodicie, – metodistické, baptistické, presbyteriánské sbory jsou tak
jako tak mrtvé – všechno je to již jen rituál. Letniční, kteří ještě alespoň můžete říci tu a tam
„Amen", předvádíte na pódiu spoustu muziky, všude tančí ženy s krátce střiženými vlasy, a věříte
dokonce v Boží uzdravování. Jak často vás chtěl Bůh zavést zpět, ale přijali jste jiný, denominační
filtr. Jak často vás chtěl Bůh přijmout!
Jak to bylo svůdné! V Mat. 24, 24 říká Ježíš, že dokonce vyvolení by byli svedeni, kdyby to bylo
možné. Tak jako Eva, která jen jednu nebo dvě věci pominula a nepřijala, jste i vy tak blízko.
Protože jste zorganizováni, nemůžete to přijmout. Více k tomu není potřebí. Pak můžete vzít i to
ostatní, neboť kdo přestoupí tím nejmenším, provinil se proti celému zákonu.
Letniční, letniční, dovolte filtru Božímu proniknout svým myšlením, nepropadejte
denominačnímu snu, potom přijdete s chutí svatého muže, pravým křtem Ducha svatého.
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Dokážete si představit, že by muž, který své ženě dovolí stříhat si vlasy, nosit šortky nebo dlouhé
kalhoty, řekne, že prošel filtrem myslícího muže? Dovedete si představit, že by muž udělal něco
takového?
Můžete si představit, že kazatel stojí na pódiu, protože je dobře zaplacen shromážděním a
poklepávají mu po ramenech a oslovují ho „Doktore", „bratře", a „reverende", vezmou ho na
všechny možné party, společným koupelím a na pláž? Můžete si představit, že takový muž si může
nárokovat, že prošel filtrem myslícího člověka?
Když se na pódio postaví ženy, jejichž sukně nesahají ani ke kolenům a jsou tak přiléhavé, že
každý tvar a pohyb je zdůrazněn, skrze vrchní oblečení je možné vidět i spodní prádlo, je to právě
tak zlé, jako kdybyste měly šortky nebo bikiny. Letniční, vy slepí laodicenští kazatelé, nevím, jak
dlouho s vámi bude mít Bůh trpělivost. Nechť je vám Bůh pro vaši slepotu milostiv. ON má dnes
oční mast, aby vám otevřel oči, abyste viděli.
Jak jsem řekl dnes ráno, nacházíme se v závěru období vidění. Nad tím již další orgán není.
Nosem můžete cítit, rty můžete mluvit, rukama můžete hmatat, nohama chodíte, ale po očích již nic
není.
Poslední část Malachiáše se naplňuje. Má být světlo v čas večera.
Ó, putujte ve světle!
My putujeme ve světle …
Projdi tím, bratře, a vyjdeš s chutí svatého muže, s Duchem svatým.
Ženy, vzdejte se svého moderního názoru na oblečení atd., než vyjdete na ulici, kde vás takto
vidí muži. Vy mladé ženy, starší ženy, uvažujte, než v tak úzkých šatech, které všechno vpředu a
vzadu zdůrazní, vyjdete na ulici. Nejsem kritický, jsem váš bratr. Stojím mezi živými a mrtvými a
velice dobře vím, co říkám. Dříve než vyjdete ven, myslete na to, že tělo je posvěcená nádoba,
posvěcené stvoření, které vám Bůh dal. Nechte své smýšlení projít filtrem myslící ženy, než se takto
oblečené vydáte na ulici. Myslete na to, že s každým, kdo na vás pohlédne s žádostí, jste se
dopustily cizoložství. Mysli na to, sestro.
Bratře, dej své smýšlení do filtru myslícího muže, než se otočíš, abys ses za ní ještě jednou
podíval, potom z toho vyjdeš s chutí svatého muže, a učiníš, co je správné.
Pozorujte to: Jestliže své myšlenky necháte projít filtrem myslící ženy, vyjdete z toho s
oblečením posvěcené ženy. To souhlasí. Ty bratře, z toho vyjdeš s pohledem posvěceného muže.
Nuže, je to jen příklad. Nechte všechno, co děláte, projít filtrem Slova a zjistěte, je-li to správné
nebo převrácené.
Vyjdete z toho v oblečení posvěcené ženy, s dlouhými vlasy, slušným oblečením a jemným a
pokorným duchem. Již se nebudete rozčilovat a hádat, nebudete svárlivé a křičet, nýbrž budete mít
tichého a jemného ducha, což je veliký poklad od Boha. Tak to říká Bible.
Chtěl bych posluchačům v celé zemi dát otázku. Za několik minut skončíme.
Dnes večer chceme svoji žádost přezkoušet. Podle toho můžeme zjistit, skrze jaký druh filtru jste
sáli. Všichni se sami chceme zkusit, tady a v celém národě. Přezkoušejte svoji žádost, co skutečně v
životě chcete. Zkuste, za co bojujete. Zkuste, proč jste tady, zkuste, proč chodíte do sboru. Je dobré,
chodíme-li do sboru, ale nechoďte jen prostě k bohoslužbě. To vás nezachrání. Zkušujte se nyní po
několik minut. Ptejte se: „Jaké je mé usilování. Skrze jaký filtr procházím?" Jestliže nechcete
souhlasit se Slovem Božím a vaše duše to nedělá, pak něco nesouhlasí, neboť vaše chuť naznačuje,
jaký druh života je ve vás. Jestliže je svatý, rozumný, poctivý, pak se to projeví takto i navenek.
Když ne, pak máte jinou chuť, kterou přijímáte. To přesně souhlasí. Jestliže je tou chutí Slovo Boží
a vůle Boží, potom víte, co je ve vás a co po této chuti žádá. Je to důkaz toho, že jste částí Slova.
Slovo je ve vás a přijímá Slovo do sebe.
Kudy je to taženo? Skrze Slovo, neboť jste částí života Ježíše Krista v tomto období. A je-li ve
vás Slovo, potom Duch, který ve vás Slovo obživuje, může být tažen jen skrze Slovo. Slovo
samotné k životu nepřijde. Proto je řečeno: „Všichni, které Mi dal Otec, ke Mně přijdou … a Já, až
budu ze země vyzdvižen, je k Sobě potáhnu."
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Část života Ježíše Krista, která je v tomto světě, byla předurčena a položena do srdce. Každý
člověk, který je dnes skutečně znovuzrozený křesťan, ví, že od dětství v něm bylo něco, co
hladovělo po Bohu. Vstoupili jste do sboru a pokoušeli jste se o všechno možné. To vás však
neuspokojilo. Co to bylo? To Slovo to bylo. Hledali jste ten filtr, a jednoho dne se před vámi
rozsvítil. Tehdy jste poznali Ježíše Krista, téhož včera, dnes a až na věky. To uspokojilo tu chuť.
Neboť ten život ve vás sál. Vidíte, život ve vás saje – určuje, jakou žádost máte. Nemůžete
proniknout, tudy nebo támhle se protáhnout, musíte najít správný filtr, neboť jste myslící osobou.
Jste-li myslící člověk, potom jste byli již před ustanovením světa předurčeni a filtrováni.
Jestliže tohle poslouchá kazatel některé denominace, naději se, že použije filtr myslícího muže, i
když je kazatelem v nějaké denominaci. Potom odhodí to denominační balení, které neomylně
pomine, protože je to lidské slovo, a přijme filtrované Slovo Boží, které nemůže nikdy selhat a
nikdy nepomine. Bude to odpovídat chuti svatého člověka. Bude jako Jákob a obětuje svět, jeho
chuť na denominaci a každou světskou poctu. I kdybyste byli knězem, kardinálem, okresním
předsedou nebo kazatelem velikého kostela, pak všechno, co existuje, obětujete. Nebudete jako
Ezau, který se stal částí světa, nýbrž jako Jákob vydáte všechno, abyste dosáhli právo prvorozenství
– filtr myslícího člověka, protože vám dává chuť svatého člověka. On vás uspokojí a s tou věčnou
chutí posvětí svatou Boží dobrotou.
Myslete na to, satan prorazil první otvor do smýšlení, do myšlenek Evy, aby propustila chuť jeho
moudrosti a poznání.
Přemýšlejte o tom. Dostávám se k závěru. Satan nejprve prorazil otvor, neboť ona předtím mohla
přijímat jen Slovo. Byl to Duch skrze Slovo Boží, neboť ona řekla: „Pokud dýcháme přes tento filtr,
nikdy nezemřeme, ale nadechneme-li se tamhle odtud, zemřeme."
Satan ale řekl: „Vždyť vy nic nevíte. Jakmile ale z toho maličko okusíte, získáte poznání; budete
jako Bůh. Vidíš, On ví, co je správné a co převrácené, ale vy ne. Jestliže z toho ale trochu ochutnáš,
…" A ona mu dovolila prorazit do toho otvor – jen malinký otvor!
Chápete nyní, proč to říkám? Ptají se mne: „Proč ženy neučíš, jak by mohly obdržet dary a
takové věci?"
Odpověděl jsem: „Jak je můžeme učit algebru, jestliže neumí abecedu?" Postačil malý otvor.
Přijali světskou moudrost, a stalo se tohle všechno. Smrt se zmocnila celého lidstva; protože chtěli
ochutnat moudrost.
Podívejte se na ten filtr. Nepochybně tím byla vyjádřena její chuť. Její chuť byla po světě; to
obdržela. Tak je to také dnes. Milují svět a věci světa; mají sice formu pobožnosti, ale zapírají tu
sílu. Satan je nechá mluvit v jazycích, jásat a konat pobožná shromáždění s uzdravováním. On je
nechá všechny tyto věci dělat.
Ježíš řekl: „Mnozí v onen den přijdou a řeknou: Pane, Pane, zdali jsme ve Tvém jménu
nevymítali ďábly a nevykonávali veliké skutky?" ON odpoví: „Odstupte ode Mne, vy činitelé
nepravosti. JÁ jsem vás nikdy nepoznal." Jestli jste nadále sáli skrze starý filtr světa, poté, co vám
bylo předloženo Slovo, ukazuje to, jakou chuť máte v srdci.
Holubi nemohou jíst nic zkaženého. Nemohou to jíst, protože nemají žlučník. Vrána může zobat
semena jako holub, ale také zkažené věci, protože je pokrytec. Holub je ale utvořen tak, jako žádný
jiný pták. Proto se Bůh sám představil jako holub, když přišel z nebe dolů. On nemůže snést zápach
zkaženého. To není žádný sup. Nemá žlučník. Nemohl by to strávit. Kdyby to snědl, zemřel by.
Holub se také nikdy nemusí koupat. Tělo holuba vylučuje olej, který ho udržuje čistým. Je to život,
který je v tom holubovi; produkuje v něm olej, který udržuje peří čisté. Tak je to s křesťanem. Je v
něm život, který ho zachovává čistým. Je to filtrované.
Sledujte to. Podívejte se na ten filtr, pak jistě můžete z toho, co dnes dělají, poznat, jakou mají
chuť.
Podívejte se na moderní kostel. Hleďte na jejich filtr. Můžete pozorovat, co milují. Vidíte, co
mají. Lásku? Co milují? Miss Laodicii, která jde vstříc soudu Božímu! Tak to je! Láska
kostela/sboru dneška platí Laodicii: veliké organizaci, velikému zařízení, obrovské, populární věci,
dobře oblečeným, vysoce vzdělaným lidem, plným moudrosti, plným ďáblů a naletěli na podvod, že
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jsou Kristovým kostelem. Tady se hodí jen jedno slovo, a sice „antikrist", neboť jsou prakticky proti
všemu, co Kristus učil. Tak je to! Berou jen tolik, aby se tak mohli nazývat.
Jestliže vy, dnes večer tady a vy v celé zemi, kam tato zvěst dojde, jste myslící lidé, bude vaše
chuť biblická a ne podle nějaké denominace, neboť budete souzeni skrze Bibli – Slovo, skrze něž
vás prosím, abyste své duše filtrovali. Kdo z toho jedno slovo odmítne a nenechá tím svou duši
projít, bude odmítnut. Neboť člověk není živ jen chlebem, nýbrž každým slovem vycházejícím z úst
Božích.
Do vás, kteří jste předurčeni, to bude vloženo. Když na vás Pán dýchne, pak Jeho Duch toto
slovo učiní živou realitou. Potom poznáte, že Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.
Opusťte světské denominace, to náboženské balení. Nechte to ležet jako ten obal od cigaret v
lese. Nechte je shnít a zetlít, neboť je to převrácený filtr. Přijměte slovo Kristovo, které každému,
kdo to přijme, podá chuť věčného života a zachová.
Jestliže jste předurčeni, pak to Slovo uvidíte. Neexistuje možnost, aby to zůstalo před vámi
skryto. Díváte se tam a řeknete: „Je to jednoduše tak jasné. Já to vidím. Tady to je. Přímo na to
hledím. Vidím to. Tady to je. Slovo." Každé slovo bývá slovo za slovem vyžito. Potom je to ta chuť
věčného života, kterou byste chtěli. Jestliže to vdechnete – co může skrze ten filtr přijít dovnitř? Nic
jiného než Duch. Nic ze světa, žádná nevíra. Je to filtr Boží. Jestliže dýcháte skrze něj, pak nemůže
projít nic jiného než Duch svatý.
Nyní máte důkaz Ducha svatého, chuť svatého muže a svaté ženy. Chtějí žít; mají věčný život.
Protože jim bylo toto slovo obživeno, žijí. Filtr myslícího člověka a chuť svatého člověka.
Nepřijímejte svět, tím že se necháte podvést, jak to provádějí továrny na cigarety, vezměte pravý
filtr myslícího člověka. Filtrujte to, co dýcháte, pokrm, který jíte. Vdechujte všechno, co jste, skrze
Slovo Boží, potom budete mít chuť svatého člověka. To jej zplodí, neboť On je tentýž včera, dnes a
na věky.
Nevím, zda my to jsme nebo ne; věřím sice, že to jsme, pokud bychom to ale nebyli, pak je
někde na světě někdo, kdo je částí Těla Kristova. Žije jedině ze Slova Božího, každého slova, které
zaznívá z úst Božích pro období, ve kterém nyní žijeme.
Nemohu pochopit, že denominace tato jasná slova Bible, která vypovídají, co se má dít, nemohou
poznat. Žijeme nyní přesně v tomto čase, a nevidím, že by to mohlo být něco jiného než toto.
Církvi, jsem si toho vědom, že jednou s vámi budu muset stát před soudem. Nechť se nikdy
nestane, že bych vám o tom řekl něco převráceného jen proto, abych se stal populární. To bych
nechtěl. Kdyby mělo být podle mého, podle mých lidských přání, vzal bych svou pušku, šel do lesů,
postavil si tam srub a zbytek svého života kladl pasti. Stárnu, jsem unavený, vyčerpaný a
opotřebovaný. Ale nemohu přestat. Něco ve mně je, co mne popohání. Běda mi, neřeknu-li pravdu,
celou pravdu. Běda mi, nestojím-li tady, dokud budu dýchat. Musím to dělat, bez ohledu na to, jak
to řekne někdo jiný. Já se budu odpovídat před Bohem.
Upřímně věřím, že věci, které kážeme, jsou pravda. Ne proto, že to káži já. Ne, můj bratře, ne.
Bůh zná mé srdce. Seděl bych raději mezi posluchači a vyslechl pomazané kázání. Oč jednodušší by
to pro mne bylo! Určitě! Neboť bych měl věčný život právě tak jako ten, kdo stojí na pódiu. Měl
bych na tom podíl jako on. Prostě bych vešel do nebe, měl bych stejné výhody. Jak by to pro mě
bylo jednoduché sedět tam! Pak bych nemusel snášet všechny rány a zranění. Jak by to bylo prosté!
Takto ale nespím celé noci anebo usnu jen na dvě hodiny, protože po nocích zápasím s věcmi, o
které jde. Jak by bylo pro mě snadné, vzít ráno pušku anebo udici a jít na lov nebo na ryby! Jak by
to bylo jednoduché! Ale bratře, tohle je můj los. A nechť mi Bůh pomáhá, abych nikdy neuhýbal
před odpovědností, nýbrž abych tu věrně a upřímně stál a předkládal vám filtr myslícího člověka,
který vám dá chuť svatého člověka.
Filtr myslícího člověka je voda očištění. Je to prostředek ke zbavení se hříchu. Je to Slovo Boží.
A uspokojí to chuť v srdci myslícího člověka – muže, který ví, že musí stát před Bohem a bude
muset za každé slovo Bible skládat účet. Nechť nám Bůh pomůže toho dosáhnout, jestliže nyní
skloníme své hlavy.

Page 17 of 19

Drahý Bože, zase uplynula jedna, ano, skoro dvě hodiny. Hodinové ručičky oběhly ciferník
dokola, zvěst nyní vejde do dějin; je přijata do té Knihy. Nyní za to budeme muset skládat účty.
Ještě je každý pohyb, který uděláme, každé slovo, které vyslovíme, každá myšlenka, která projde
naším smýšlením, natáčena a bude to natáčeno tak dlouho, až bude náš život u konce. Pak se
budeme muset ve dni soudu zodpovídat.
Ó Bože, Ty velký Stvořiteli nebes a země, kterému věříme, modlím se za lidi této doby. Společně
s nimi se modlím také za sebe, Pane Ježíši, abys jim předložil Svůj filtr. Pokud jsem řekl něco
rouhavého, pak si to v srdci neuvědomuji. Prosím, abys mi odpustil, jestliže to nebylo správné, užít
takového tématu k přinesení Tvého Slova.
Ale, Pane, myslel jsem na to, že jsi tam v lese ke mně mluvil. TY víš, že to bylo toho jitra. Prostě
mi to nešlo z mysli. Přijal jsem to jako od Tebe. Nuže, ó Bože a Otče, již jsem to vyslovil a modlím
se k Tobě, aby tomu bylo tak, jak jsem to mínil, že totiž myslící člověk, pokud může vůbec
přemýšlet, ví, že jednou bude muset stát v přítomnosti Boží, aby nevpustil do své duše nic, co by ho
znečišťovalo a bylo to v protikladu ke Slovu Božímu.
Otče, víme, že jsem to porovnání s denominacemi dneška neprovedl, abych se lišil, Pane. TY mě
budeš jednoho dne soudit podle mého srdce. Prosím, ó Bože, neboť víš, že se to nestalo proto,
abych byl jiný, nýbrž, že to bylo poctivě myšleno. Snažím se být upřímný, protože jsem si vědom
toho, že mi jsou od jednoho pobřeží ke druhému všichni, které jsi vykoupil Svou krví, svěřeni.
Mnozí z nich té zprávě uvěřili.
Ó Bože nebes, nechť z nich ani jeden není ztracen. Na každého z nich kladu nárok a předkládám
jim filtr této hodiny, tu očišťující vodu, krev Ježíše Krista, masitým tělem učiněné Slovo. Dej to,
Pane. Nechť Duch svatý každé zaslíbení vlije do naší duše a nechť my v tomto čase očí, vidění, ve
večerním světle, jsme živými reprezentanty Ježíše Krista. Předáváme Ti všechno ve jménu Ježíše
Krista. Amen.
Milujete Ho? Věříte tomu? Jestliže jsem někde něco při srovnávání s filtrem myslícího člověka
chybně vyjádřil, pak to neumím lépe říci. Nemám žádné vzdělání. Musím říci jednoduše to, co mi
bylo dáno. Když jsem ji tam viděl ležet, myslel jsem: „Jaký pokrytecký nápis!" Něco řeklo: „Právě
tak jako sbor."
Filtr myslícího člověka. Ó, v tom je obsaženo mnohem více. Myslící člověk by si z toho potřebu
neudělal. Určitě ne! Kuřák si to žádá. Jednoduše ji musí mít, aby uspokojil svoji chuť. Ale opravdu
myslící člověk ví, že jeho duše se musí zjevit před soudem, a nechá svoji chuť filtrovat skrze Slovo
Boží. „Všichni, které Mi Otec dal, přijdou ke Mně." Budou žít z každého slova, které vychází z úst
Božích. To je očišťující voda, která nás očišťuje od hříchu. Neboť přichází-li to ze Slova,
poznáváme, že je hřích tomu nevěřit, proto tomu věříme a jdeme kupředu. Je to oddělení od hříchu.
Milujete Ho?
Miluji Jej (Zvedněme k Němu své ruce)
Miluji Jej.
Neboť On nejprve miloval mne a
vykoupil mi plnou spásu na Golgatě.
Co On řekl? „Podle toho všichni poznají, že jste Mými učedníky, máte-li mezi sebou lásku."
Podejme si nyní ruce navzájem, zatímco ještě jednou zpíváme a říkáme: „Miluji také tebe, bratře."
Miluji Jej
Miluji Jej …
Co říkáte filtru myslícího člověka? Jestliže půjdete zítra na ulici a setkáte se s nevěřícími, bratře,
sestro, máte potom filtr myslícího člověka? Když proti vám někdo něco řekne, máte filtr myslícího
člověka? Odplaťte zlé dobrým, modlete se za ty, kteří jsou vůči vám nepřátelští a za ty, kteří vás
pronásledují. Potom dýcháte skrze filtr myslícího člověka.
Milujete-li jenom ty, kteří milují vás, jimž jsme nyní podali ruku jako milovaní v Pánu, to je sice
dobré – ale můžete milovat i ty, kteří nejsou hodni lásky? To je filtr myslícího člověka. To je Duch
Kristův ve vás, jestliže milujete ty, kteří vás nemilují. Potom vám bude dána odplata Boží. Děláte-li
to ale jen proto, že je to vaše povinnost, pak ještě nemáte filtr myslícího muže. Potom se nacházíte
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teprve v tom druhém „kruhu". Jestliže ho ale můžete ze srdce milovat, dýcháte skrze filtr myslícího
člověka. Chuť svatého člověka je uspokojena, protože víte, že jste každému od srdce odpustili, a
sice všechno, bez ohledu na to, co se přihodilo. Není On nádherný?
… neboť On mne nejprve miloval
a vykoupil mi plnou spásu
na Golgatě.
My putujeme ve světle,
v tom nádherném světle …
Drahý Bože, rádi Ti zpíváme, neboť tím jako celý sbor vyjadřujeme, co pociťujeme, a že vnitřně
jsme pohnuti, protože jsi na nás dechl Slovo života. Jsme tak vděční, Pane, přijmi nás, zatímco
zpíváme. Prosím, Pane. Je to naše žádost být filtrováni Slovem Božím a každý den putovat ve
světle, ve světle evangelia.
Naplň láskou každý den naší cesty …
Dej to, Pane. Požehnej nás nyní společně. Nechť je Tvá milost a milosrdenství s námi. Uzdrav
nemocné a trpící v celé zemi.
Děkujeme Ti dnes večer, že jsi bratra Cogginse uzdravil, že mohl opustit nemocnici a jít domů.
Dík buď Tobě za všechny věci, které jsi učinil a že máme sílu a cítíme se nyní posilněni.
Děkujeme za tuto krátkou, nesouvislou zvěst dnes večer, Pane. Nemohl jsem ji tak správně
přinést, ale prosím, Pane, abys to lidem správně vyložil, aby poznali a viděli, co je tím míněno.
Přijmi za to čest, Pane, a nechť my, pokud nic jiného, máme pro to porozumění, které máme skrze
chléb Božího Slova, jejž Bůh sám filtroval pro Své děti. Toto je očištěné shromáždění, a není to pro
nikoho jiného, jen pro Tvé vyvolené. Jako voda očištění z popelu červené krávy byla určena pro
církev Izraelitů, tak víme, Otče, že ten chléb je jen pro ovce. „Nebylo by správné vzít chléb dětem a
hodit ho psům", řekl Ježíš. Ta žena na to odpověděla: „Ano, Pane, tak to je, ale jsem připravena
spokojit se s drobky." Tak to cítíme dnes večer, Pane. Chtěli bychom všechno, co nám můžeš dát,
Otče, neboť hladovíme a žízníme mít více od Tebe.
Dej, aby náš hlad byl ukojen a naše žádost zjevena, Otče, neboť bychom chtěli mít žádost
spravedlivého člověka. Spravedlivý člověk byl Ježíš Kristus, a Jeho žádostí bylo, činit vůli Otce,
což bylo Slovo Boží. Daruj nám to, Otče. Prosíme o to v Jeho jménu. Amen.
Povstaňme, zatímco zpíváme závěrečnou píseň.
Jak sladké Jezu jméno Tvé …
Nechť je Bůh s vámi v celé zemi, kam se tato zvěst dnes večer dostala, když nyní končíme
modlitbou. Doufám, že jste při poslechu měli takovou radost jako já při kázání. Důvěřuji, že Bůh to
položí do vašich srdcí, dá vám k tomu správný výklad.
Vy, kdo jste tady ve shromáždění a jejichž kapesníky zde leží; já jsem své ruce na ně položil.
Modlím se, aby Bůh každého z vás uzdravil, aby nikdo mezi námi nezůstal nemocný a abyste viděli,
jak náš Bůh odpovídá na modlitby. Jsme shromážděni a On řekl: „Jestliže se lid, jenž se nazývá
Mým jménem, shromáždí a modlí se, vyslyším je z nebe." ON to zaslíbil.
My nejsme rozděleni, jsme jedna osoba. Jsme všichni jedno v Ježíši Kristu. Každý se modlí za
každého. Vy se modlíte za mne a já za vás. Bůh vás požehnej, až se zase uvidíme.
Spoléhám na to, že vy, kteří bydlíte blízko, přijdete do kaple a poctíte návštěvou našeho dobrého
pastora, bratra Neville. On, bratr Mann a ti milí lidé tady v kapli, vám pomohou.
Jestliže bydlíte blízko bratra Juniora Jacksona nebo jiného bratra, v New Yorku či jiných místech
země, kdekoli konají svá shromáždění, ať v Arizoně nebo Kalifornii, navštivte tyto sbory, jste-li
tam. Modlíme se, abyste zase přišli, a nechť je vám kazatel nápomocný, abyste se dozvěděli více o
Pánu Ježíši.
Bůh vám požehnej, zatímco zpíváme:
Jak sladké Jezu jméno Tvé …
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