Vláda Syna Člověka
(David Eells)

"Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni."
(1.Kor.15:22)
"Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří
přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho
jednoho, Ježíše Krista." (Ř.5:17)
Prvnímu Adamovi a jeho dětem byla dána vláda nad zemí, ale on jí ztratil. Druhému
Adamovi a jeho dětem byla také dána vláda nad zemí a on jí neztratil, ale mnoho jeho
dětí nepřijímá vírou tu vládu, kterou nám Pán dal. Pán ustanovil, že jeho lid bude kralovat
v životě. Není to díky naší velké schopnosti, moci, moudrosti, ani ne bezhříšnosti, ale
skrze to co Ježíš udělal na kříži. Je nádherné si to uvědomit a myslím, že nikdo z nás si
ještě neuvědomuje rozsah vlády danou nám Bohem a ani si ji nemůžeme uvědomit,
pokud nenapneme naší víru a nebudeme ji cvičit. Máme k dispozici tu autoritu a moc,
kterou měl Ježíš! Ve Zjevení 5:10 se píše, "učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a
budou kralovat na zemi." To neznamená, až po návratu Ježíše. Přesný překlad je v
přítomném čase "a kralují na zemi" (Numerický N.Z.). Máme autoritu vládnout, tak jako
vládl Ježíš, protože On žije v nás skrze ducha a slovo, které přijímáme do srdce. Čím více
Jeho slova a ducha přijmeme tím více může žít skrze nás, protože on je Slovo.
Ježíš praktikoval vládu v jeho království. Někteří by rádi vládu, kterou měli Farizejové.
Takovou, která glorifikuje člověka. Procházíme mnoha zkouškami, abychom usmrtili
naše tělo - starého člověka. To je důvod proč byl stvořen svět, abychom byli posvěceni.
Svět usmrcuje starého člověka, tělesnost. Zatímco nás okolní svět duchovně přibíjí na náš
kříž, tak máme vládnout. Ježíš praktikoval Boží vládu, ale neodporoval zlému a
nastavoval druhou tvář.
Někteří lidé říkají, že Ježíš měl takovou moc protože byl Syn Boha, ale to není to co
sám Ježíš říkal. Ježíš byl Syn Boha (duchovní člověk) přebývající vně a zmocňující
Syna člověka (přirozený člověk - Řím.1:3). Proč se Ježíš vždy nazýval Synem člověka?
Nový Zákon neexistoval, když Ježíš zvěstoval Boží spasení. Ježíš vždy jednal tak, aby
naplnil S.Z. Židé určitě věděli o čem mluví protože znali termín "syn člověka" z S.Z. V
Janovi 5:27 o sobě Ježíš řekl, "a dal mu pravomoc konat soud, protože je Syn člověka."
Ježíš neměl autoritu konat soud, protože byl syn Boha; měl tu autoritu protože je synem
člověka. Bůh dal autoritu člověku konat soud na zemi. Tak praví Písmo. Ježíš se obracel
na své učedníky a říkal jim slova jako, "cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi,
a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi," a "dal jsem vám pravomoc i
nad veškerou silou Nepřítele" a "všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit,
dostanete," a "budete-li mít víru jako zrno hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud
tam‘, a přejde; a nic vám nebude nemožné." To je ten druh autority, kterou Ježíš předal
svým učedníkům. Důvod proč mají (máme) tuto autoritu není ten, že jsme synové Boží,
ale proto, že jsme synové člověka. Jak to? Jelikož Bůh dal tu autoritu člověku.
Podívejme se do Židům 2:5-8, "Bůh nepodřídil andělům budoucí svět, o kterém
mluvíme. Kdosi někde slavnostně dosvědčil: ‚Co je člověk, že na něj pamatuješ, nebo

syn člověka, že jej navštěvuješ? Nakrátko jsi ho postavil níže než anděly, slávou a ctí
jsi ho ověnčil a ustanovil jsi ho nad dílem svých rukou. Všechno jsi poddal pod jeho
nohy.‘ Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno."
Ježíš nám ukázal jak to vypadá, když je svět poddán synu člověka a vyzývá nás,
abychom následovaly jeho příklad. Adam se nechal oklamat a svou Bohem danou
autoritu ztratil. Bůh původně svěřil autoritu Adamovi ale jeden z andělů, Satan, si ji
uzurpoval pro sebe
V Genesis 1:26 čteme, "I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši
podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a
nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke
svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a
řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji." Adam a jeho děti měli
panovat nad celou zemí. Adam tu vládu ztratil pro sebe i pro jeho děti. On se jí přímo
vzdal. V Římanům 6:16 se píše, "Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k
poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky." Adam skrze Evu poslech Satana a stal
se jeho otrokem, otrokem hříchu. První Adam selhal, ale druhý ne. V Kristu jsme znovu
získali vládu nad zemí. Všichni si myslí, že Ježíš dělal velké, zázračné skutky, protože
byl Syn Boha (v trojičním pojetí dokonce Bůh Syn). Bůh ale dal tuto autoritu synu
člověka. Ježíš předával stejnou autoritu svým učedníkům, kteří byli syny člověka a syny
Boha. Nebyli narozeni Boží synové, ale museli být znovuzrozeni synové Boha. Již od
počátku dal Bůh vládu svým synům, člověku, aby ji mohli předávat dále svým synům.
Člověk měl být králem na zemi a být zástupcem Boha (byl stvořen k Božímu obrazu)
celému stvoření. Z Boží milosti jsem poručil autům, pračkám, ledničkám, sekačkám atd.,
aby opět fungovala a stalo se tak. Věci které vyrábí člověk jsou všechny vyrobeny z
Božích prvků.
V 1.Kor.15:21-22 se píše, "Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také
vzkříšení mrtvých. Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni
obživeni." Když Adam zemřel símě lidstva bylo v něm a proto zemřeli všichni. Když
zemřel Ježíš a byl vzkříšen všechno símě Božích synů bylo v něm, protože on je slovem
Božím a slovo Boží bylo to co vyšel rozsévač zasít. Slovo, semeno, je zde sperma.
Semeno všech jeho dětí bylo v něm, když byl vzkříšen. Každý kdo přebývá v Kristu je
vzkříšen nad hřích, protože ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘ To co nyní zjišťujeme je,
kdo byl vyvolen v něm před založením světa. Jeho děti jsou jeho semeno, slovo. Pokud
jsme v Kristu tak jsme tím slovem v těle. Jsme Kristovo tělo a byla nám svěřena veškerá
vláda nad zemí. "Tím tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo
poddáno." Jsou lidé Boží, kteří se naučili praktikovat Kristovu vládu nad mnoha věcmi.
To co se již začíná dít a bude se dít více je, že v tomto posledním čase budou Boží lidé
vstupovat do větší vlády a moci a o to více, jak to okolnosti budou vyžadovat. "Učinil jsi
je králi a kněžími našemu Bohu; a kralují na zemi." (Zj.5:10) (V našich překladech
většinou převedeno na čas budoucí). Ježíš nám nepřišel ukázat co může dělat Syn Boží;
byl nám příkladem toho co může dělat člověk s Božím slovem a Duchem uvnitř. Dal nám
příklad jak praktikovat Boží vládu na zemi a dal nám stejnou autoritu jakou jemu dal Bůh
Otec. Pokud to nevíme a nevěříme tomu, tak nikdy nenapneme naší víru, abychom do
toho vstoupili. Ježíš neřekl svým učedníkům "požádejte mne abych to udělal," on poslal
své učedníky a dal jim autoritu, aby to dělali sami. "Tak jako Otec poslal mne, tak já
posílám vás." "Jděte tedy a čiňte učedníky" (Mt.28:19) "Uzdravujte nemocné,

probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony -- zadarmo jste přijali,
zadarmo dejte." (Mt.10:8) Jako učedníci máme být poslušni všech příkazů, které nám
Ježíš dal. To je naše autorita od Pána. Velké poslání nám bylo dáno hned od začátku.
Bůh poddal Synu (a tedy i nám) všechno, "Všechno jsi poddal pod jeho nohy.‘ Tím
tedy, že mu poddal všechno, neponechal nic, co by mu nebylo poddáno. Nyní však
ještě nevidíme, že je mu všechno poddáno." (Židům 5:8). On řekl, že už je to poddáno
jenom ještě nevidíme, že by se to dělo. Je v tom rozdíl. Pokud rozumíš své autoritě a
začneš praktikovat svou autoritu, tak uvidíš, jak se něco začíná dít. Tu velkou vládu,
kterou nám Bůh svěřil vidíme pouze v útržcích. Pokud začnou křestané praktikovat jim
svěřenou autoritu a vládu, kterou byli korunováni, tak uvidíme Boží království více a
více. Brzy to lidé začnou brát vážně a začnou napínat svou víru k věcem které před tím
nikdy nedělali. Brzy bude ještě mnohem více lidí v pustině, kde budou v pozici
nedostatku základních potřeb. Také se dostanou do situace, kde budou mít společenství
s učedníky s jinými zkušenostmi. To je to místo, kde Bůh zničí náboženství
(křesťanskost). Ta vláda nastane, protože bude jednoduše velká potřeba. Ale nemusíme
čekat. Vláda už nám byla svěřena. Začněme ji teď praktikovat ve všech oblastech
našeho života. Bůh chce, abychom používali Jím svěřenou vládu k Jeho oslavě. V
Janovi 15:7, 8 je psáno, "Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás,
požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné
ovoce a stanete se mými učedníky." Nezapomínejme, že od prvního verše Římanům
páté kapitoly vidíme, že to není díky naší dokonalosti, ale proto, že jsme učedníky
Krista. Nikdo kdo začíná praktikovat Kristovu vládu není dokonalý. Jsme synové Boha
skrze Boha Otce a synové člověka skrze Adama. Bůh dal vládu Adamovi, který ji dal
Satanovi. Ježíš ji pak vzal zpět od Ďábla a dal ji nám. Začněme praktikovat tu vládu,
kterou nám dal. Nemáme žádnou autoritu mimo Boha; naše autorita přichází skrze
Ježíše Krista.
Křestané po celém světě praktikují Boží vládu mnohými způsoby a stejné a ještě větší
zázraky se dějí nyní jako za doby Ježíše. Praktikujeme vládu nikoliv modlitbou, ale
příkazem, tak jako Ježíš a jeho učedníci. Oni se nikdy neptali Boha jestli by uzdravil,
vysvobodil, atd... ale přikázali a stalo se, protože věděli, že Bůh to zaslíbil Jeho lidu
smlouvy. "Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v
Kristu Ježíši." (Fp.4:19) "Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a
vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje,
bude to mít." (Mk.11:23). Z Boží milosti jsem poručil, aby se člověku vrátil zrak, aby
odešla rakovina, démoni ven, mrtví vzkříšeni, aby byla opravena technika, aby se bouře
utišili, abych měl plnou nádrž, atd, atd. Ale nebyl jsem to já kdo to udělal, ale Kristus
žijící ve mně.
Ježíš přišel, aby obnovil naši vládu. Ježíš byl povýšen "vysoko nad každou vládu i
autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto
věku, ale i v budoucím." (Ef.1:21). Náš duchovní otec má tuto autoritu a on ji dal svým
dětem. "A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je
jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje." V Janovi 15:7, 8 čteme,
"Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se

vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými
učedníky." Učedníci jsou ti kteří nesou ovoce v oblasti zodpovězených modliteb,
protože v nich přebývá slovo. Musíme být vyučeni a porozumět, že máme tuto vládu,
protože v nás přebývá slovo. Tato vláda začíná tady a pokračuje na věčnost. Začíná to
na zemi, která je pro nás takovou tréninkovou přípravou na tuto vládu. Zde nás Pán učí,
jak být králi nad jeho stvořením. V 1.Kor.6 je psáno, "Proč se někdo z vás odvažuje,
když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími místo před svatými?
Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět, nejste hodni soudit maličkosti?
Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života! Když tedy máte
soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají
vážnost? To říkám k vaší hanbě." Když máme autoritu soudit anděli v budoucím životě
o kolik více máme autoritu soudit věci v tomto životě? Když se modlíme "Přijď tvé
království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi," znamená to, že máme přinášet
jeho království dolů na zem. Je psáno, že při poslední polnici se království tohoto světa
stala královstvím našeho Pána a Spasitele. Skrze koho to Bůh učinil? Bible dává kredit
svatým. Například v Danielovi 7:26,27, "Zasedne však soud a vládu mu odejmou.
Bude zničen a úplně zahlazen, zatímco království a vláda i velikost všech království
pod nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího."
Jako poslední Adam, předával Ježíš svou autoritu svým učedníkům, „Amen, pravím
vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude
již rozvázáno v nebi.“ (Mt:18:18) „A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li
věřit, dostanete.“ (Mt.21:22). Mohl Bůh svěřit takovou autoritu lidem? Není to
nebezpečné? Vůbec ne. Většina křesťanů nevložila dostatek slova do svého srdce, aby
věřila těmto zaslíbením. „Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo.“
(Ř.10:17). Člověk musí mít obnovenou mysl, aby tomu věřil. Pokud má obnovenou mysl
Kristovu, tak je zcela spolehlivý. „Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás,
požádejte, oč chcete, a stane se vám.“ (Jan 15:7). Když jsem byl pouze křesťanské
nemluvně miloval jsem slovo a byl jsem přesvědčen, že je to všechno pravda. Dříve než
se ke mně dostali náboženští lidé, tak už jsem začal praktikovat slovo a už mně nemohli
zastavit. Již jsem poznal Boží moc. Takže nemusíte být v Pánu léta, aby jste praktikovaly
víru. Pouze musíte být přesvědčeni, že to co čtete je slovo zcela věrného Boha. Také se
držte stranou těch, kteří už jsou v Pánu léta a stále nevěří těmto zaslíbením. „Budou mít
vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. Od takových se odvracej.“ (2.Tim.3:5)
Ta duchovní vláda, kterou Ježíš praktikoval a předával svým učedníkům se ještě zvětší na
konci věku z toho důvodu, že nahradí i světskou vládu. Ježíš nechával Farizejům
světskou vládu nad lidmi. On praktikoval vládu nad prokletím a královstvím Satana a
ničil skutky Ďábla všude kam vkročil. Oni neměli žádnou takovou autoritu. Oni měli
pouze fyzickou, sekulární autoritu a on měl duchovní autoritu. Na konci tohoto věku
převezmeme autoritu i nad sekulární vládou. Jejich království se již mohutně otřásá v
základech a brzy padne. My budeme mít všechnu autoritu v Kristu a budeme s ním
vládnout tisíc let a to bude pouze začátek! Musíme ale nechat ukřižovat našeho tělesného
člověka. Ďábel a všechny jeho překážky jsou tu proto, aby ukřižovali našeho tělesného
člověka a my byli posvěceni pro život s Bohem. Nyní jsme na konci věku, kdy nám bude
předána všechna autorita. Skrze Ježíše byla obnovena autorita, kterou Adam ztratil. Právě

teď potřebujeme praktikovat tu autoritu, protože bude narůstat až do konce, kdy uvidíme
úplnou vládu. Království šelmy bude zničeno. Dva svědkové budou sesílat oheň na Boží
nepřátele a uzavírat oblohu, aby nepršelo. Od teď až do konce uvidíme duchovní autoritu
a fyzickou autoritu narůstat a tento svět se stane Božím královstvím a On se ujme vlády.
Bůh řídí vše i nyní, ale zatím prostřednictvím pohanských vlád. Blíží se čas, kdy již bude
vládnout přímo prostřednictvím svých synů.
Podívejme se do proroka Micheáše 4:5-13. „Každý národ chodí ve jménu svého boha,
ale my budeme chodit ve jménu Jahve, našeho Boha, navěky a navždy. V onen den, je
Boží výrok, posbírám kulhavou a shromáždím zapuzenou, tu, s níž jsem jednal zle.
Proměním kulhavou v ostatek, vyhnanou v mocný národ. A Jahve nad nimi bude
kralovat na hoře Sijón od nynějška až navěky. A ty, věži stáda, kopci dcery sijónské, k
tobě přijde, vrátí se prvotní vláda, království jeruzalémské dcery. Jeruzalém bude opět
centrum světové vlády. Proč nyní tak křičíš? Což v tobě není král? Cožpak zahynul tvůj
rádce, že se tě zmocnily porodní bolesti jako rodičky? Boží lid očividně nežije podle
autority, která mu byla svěřena. Svíjej se bolestí a křič jako rodička, dcero sijónská,
neboť nyní vyjdeš z města, budeš přebývat na poli a přijdeš až do Babylona. I když byla
Sionu svěřena vláda, ztratili ji a byli odvedeni do Babylona, zrovna tak jako Boží odpadlí
lid dnes. Křestané byli zajati odpadlím náboženstvím, které je Babylon. Tam budeš
zachráněna, tam tě Jahve vykoupí z ruky tvých nepřátel. Bůh nyní zachranuje svůj lid z
Babylona, z rukou odpadlého náboženství. Nyní se proti tobě shromáždily mnohé
národy, které říkají: Ať je znesvěcen, ať se naše oči vynadívají na Sijón. Oni však
neznají Boží úmysly, nerozumějí jeho plánu, že je shromáždil jako snopy na humno.
Povstaň a mlať, dcero sijónská, neboť tvé rohy proměním v železo, tvá kopyta
proměním v bronz a rozdrtíš mnohé národy. Jejich nekalý zisk pro Boha zasvětím
zkáze a jejich majetek pro Pána celé země.” Bůh shromáždí šelmu proti Sijonu a pak
poručí Svému lidu, aby zničil království šelmy. Království šelmy jsou všichni lidé na
zemi, kteří nevyznávají, dle 1. Janův 4, „Ježíše Krista jenž přišel v těle (tj. jako člověk).
To je ten duch Antikrista.“ Ve světe jsou pouze dvě království. Království Boží a
království Šelmy. Ježíš řekl, že jsou pouze dva lidé na poli (světě) a to je Kristus a
Antikristus. Na celé zemi jsou pouze dva zástupní lidé. Bůh nám říká, že Sion bude
praktikovat Boží vládu a zničí všechny národy, které se proti němu postaví. My
potřebujeme začít praktikovat tu vládu teď.
Bůh nám svěřil tu autoritu i když zatím nejsme dokonalý. Adam nebyl dokonalý. Byl
duchovním dítětem, nevěděl mnoho věcí, ale Bůh mu svěřil vládu. Můžete být ještě
malým dítětem v Bohu, nemusíte toho moc vědět a přesto je tato vláda vaše. Pamatujme
ale, že hřích je překážkou této autoritě, protože nemáme smělý přístup k Bohu pokud je v
našem životě nevyznaný hřích.
Dobrým příkladem toho je Samson, který byl zasvěcen Bohu a Bůh mu svěřil vládu a
moc. Jeho dlouhé vlasy byli znamením, že je podřízen Bohu, tak jako v N.Z. jsou dlouhé
vlasy ženy znamením, že je podřízena muži. On ztratil jemu svěřenou vládu, protože se
nechal svést, přemluvit, a položil svou hlavu do klína nevěstky. Poučením toho příběhu je
nenechte nevěstku ovlivnit vaší hlavu, mysl, protože jinak ztratíte moc a autoritu a
nakonec můžete ztratit i život. Náboženské systémy člověka, Babylona, vzali Božím

lidem jejich moc. V zajetí Filištínů Samson činil pokání a jeho vlasy znovu začali růst.
Jeho vláda se mu vrátila a on i ve smrti porazil Filištíny.
Americký prorok Rick Joyner byl v roce 1999 ve vizi vzat k Pánu a Adamovi. Bůh mu
dal mluvit s Adamem. Adam je nyní v nebeském království jako plně zjevený syn Boží.
V knize „the Call“ Rick popisuje svůj rozhovor s Adamem.
„Jsem Adam a Bůh mi dal autoritu nad zemí. Ale já jsem ji dal zlému tím, že jsem
poslechl zlo. On nyní vládne na mém místě. Země byla svěřena člověku, ale ten zlý ji
vzal. Autorita, kterou jsem ztratil byla obnovena na kříži. Ježíš Kristus je poslední Adam
a brzy vezme svou vládu a bude kralovat. Bude vládnout skrze lidi, protože On dal zemi
lidem. Ti kteří žijí v tvém čase připraví zemi pro jeho vládu.“ „Prosím řekni mi více,“
řekl jsem trochu překvapen, že vidím Adama. „Jak se na něj máme připravit?“ „Láska“
řekl. „Musíte milovat jeden druhého, musíte milovat zemi a musíte milovat život. Můj
hřích uvolnil smrt, která nyní teče jako řeky na zemi. Vaše láska uvolní řeky života. Život
Syna Božího brzy pohltí smrt, která byla uvolněna mou neposlušností. Není to pouze žití,
které musíte milovat, ale život. Smrt je vaším nepřítelem. Jste povoláni být posly života.
Když Boží lidé začnou milovat, tak On je použije k seslání svých soudů. Jeho soudy jsou
žádostivé. Celý svět sténá, jak čeká na Jeho soudy a když přijdou tak se naučí
spravedlnosti. To co chce udělat udělá skrze své lidi a Jeho lidi budou jako Elijáš v
posledních dnech. Jejich slova uzavřou nebesa nebo uvolní déšt. Budou mít tuto autoritu,
protože budou milovat a ti kteří milují budou jedno s ním. Znám odpovědnost autority
díky velké autoritě, která mi byla svěřena. Já jsem odpovědný za to, co se stalo na zemi.
Bůh mě ale zahrnul svou milostí a Boží velká spása brzy pohltí mou chybu. Pokoj bude
odnat ze země, ale vy jste povoláni, aby jste ho pomohli obnovit. Pokoj vládne v nebi a
vy jste povoláni, aby jste přinesli nebe na zem. Ti, kteří přebývají v Boží přítomnosti
znají pokoj a budou rozsévat pokoj. Země se bude třást a chvět. Časy soužení větší než
kdy před tím se začnou přelívat přes zemi jako veliké mořské vlny, ale ti kteří ho znají se
nebudou strachovat. Budou stát před běsněním moře a poručí mu, aby utichlo a moře
utichne. Jeho sláva bude nejdříve zjevena jeho lidu a pak skrze ně. I stvoření ho rozpozná
v jeho lidu a bude je poslouchat, tak jako jeho. To je autorita, kterou jsem měl a která
bude znovu vrácena člověku. Já jsem použil svou autoritu k proměně ráje v pustinu; Pán
použije svou autoritu, aby proměnil pustinu v ráj. To je ta autorita, kterou dává svým
lidem. Když je ta autorita používána spravedlivě, tak uvolňuje život. Dávejte pozor, jak
používáte tu autoritu. Autorita znamená odpovědnost. Také ji můžete použít špatně, ale
pokud milujete tak se to nestane. Jak ví celé nebe, láska nikdy neselže. Vše co bylo
zaseto musí být sklizeno... křestané vyjdou v moci kříže s nabídkou milosti pro všechny.
Ti, kteří odmítnou milost Boha odmítly život. Neposlušnost přinesla smrt a poslušnost
přinese život. Když jsem chodil z Bohem, tak mě učil svým cestám. Jak jsem s ním
chodil, tak jsem ho začal znát. Musíte chodit s Bohem a učit se Jeho cestám. Vaše
autorita je Jeho autorita a musíte být jedno s ním, aby jste ji mohli používat. Zbraně Jeho
armády nejsou tělesné, jsou duchovní a mnohem účinější, než jakékoliv pozemské
zbraně. Vaše nejmocnější zbraně jsou pravda a láska. I poslední soud destrukce je Boží
láska a milost. Když je odmítnuta pravda vyslovena v lásce, tak byla zvolena smrt.
Porozumíte duchu, který vám dal, aby přinesl život a nikoliv smrt. Je i čas přenechat lidi,
aby sklízeli to co zasévali, ale musíte dělat vše v poslušnosti. Ježíš přišel, aby dal život a
nechce, aby kdokoliv zahynul a to musí být i vaše touha. Z toho důvodu musíte milovat i

své nepřátele, pokud vám má být svěřena autorita, kterou chce dát svému lidu. Nastal čas,
aby se naplnilo to co je psáno. Jeho lidé se modlily za více času a On jim ho dal. Málo z
nich, ale ten čas využili moudře. Máte ještě krátký čas, ale brzy již nebude možné to dále
oddálit. Blízko je čas, kdy čas samotný se bude zdát zrychlený. Jak je psáno, 'až přijde tak
přijde rychle'. Vy se ale nemáte bát toho času. Pokud máte bázeň před Bohem, tak se
nemusíte bát ničeho co přichází na zemi. Vše co se právě má stát je proto, aby Jeho
moudrost mohla přetrvat na zemi, tak jako je v nebi. Všechno to zlo, které bylo zaseto do
člověka bude nyní sklizeno a to dobré co On zasel bude také sklizeno. Dobro je silnější
než zlo. Láska je silnější než smrt. Ježíš chodil po zemi, aby zničil dílo ďábla a on
dokončí to co započal.“
Všichni bychom měli někde začít. (Už jsme samozřejmě měli začít). Je pro nás velice
jednoduché spoléhat se na svět a jeho způsoby jednání, ale je nezbytné vykročit a
praktikovat naší víru. „Spravedlivý bude žít z víry.“ Měli bychom se naučit dělat věci
vírou, byt' pouze z důvodu, abychom rostli v Boží autoritě. Pokud nevidíš autoritu o které
jsem mluvil, když jsem mluvil o vládě, která byla svěřena Adamovi, nevadí, věřte
zaslíbením Ježíše. „Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme radostnou důvěru k
Bohu a oč bychom žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a
činíme to, co se jemu líbí.” (1.J.3:21) Vidíte, že pokud nesloužíte Bohu vaše vlastní srdce
vás bude odsuzovat tak, že nebudete mít víru praktikovat jeho vládu. On zde nemluví k
dokonalým lidem, ale očekává, že budeme učedníci. Ježíš řekl, „Kdo vítězí, tomu dám
usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho
trůn.“ (Zj.3:21) Duchovně vzato, člověk který má autoritu sedí na tom trůnu s Ježíšem.
My máme autoritu, kterou nám Ježíš, abychom vládli „oni vládnou na zemi.“ On nás
korunoval slávou a ctí a my musíme někde začít tu naší autoritu používat. Nejlépe začít
na něčem na čem příliš nezáleží a od malých kroků víry dělat větší. Každý úspěch je
odrazovým můstkem pro další úspěch. Potřebujeme zjistit, že když Ježíš řekl, že budeme
uzdravovat a vymítat démony, tak to myslel úplně vážně. Ježíš neřekl, že dává tu autoritu
pouze lidem, kteří mají „dar uzdravování“. Ta autorita je pro kohokoliv, kdo má víru a
touhu zažívat Boží moc. Je mnoho Božích lidí, kteří vykonali (Bůh skrze ně vykonal)
takové věci, že kdyby nám o tom řekli, tak bychom jim asi nevěřili. Nechod'te podle toho
co vidíte, ale chod'te vírou. Moc Boží, která je a bude zjevena skrze Jeho svaté, je silnější
než jakékoliv zbraně na celém světě, i nukleární.

