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?eka života

David WilkersonJanuary 13, 2003
Prorok Ezechiel dostal neuv??itelnou vizi. Písmo ?íká, že Boží ruka p?enesla Ezechiele na vysokou horu a zjevil se
mu muž „kterýž na pohled?ní byl jako m??“ (Ezechiel 40:3). Jan popisuje podobnou vizi muže, který se mu zjevil
na ostrov? Patmos: „Jeho nohy byly podobné bronzu rozžhavenému v peci“ (Zjevení 1:15).
Ovšemže muž v obou pasážích není nikdo jiný než sám Kristus. Uvedl Ezechiele ke dve?ím Božího domu, kde dal
prorokovi úžasnou vizi. Byla to vize budoucnosti Božího lidu, zjevovala, jaké bude t?lo Kristovo, až se bude blížit
konec ?as?. Ezechiel píše:
„Potom p?ivedl mne zase ke dve?ím domu, a aj, vody vycházely od spodku prahu domu na východ; nebo p?ední
strana domu k východu byla, a vody scházely pozpodu po pravé stran? domu, po stran? polední oltá?e.“
„Když pak vycházel ten muž k východu, v jehož rukou míra, i nam??il tisíc loket, a provedl mne skrze vodu, vodu
do k?tk?. Potom nam??iv tisíc, provedl mne skrze vodu, vodu do kolenou; ješt? nam??iv tisíc, provedl mne vodou
do pasu.“
„Op?t když nam??il tisíc, byl potok, kteréhož jsem nemohl p?eb?ísti; nebo vyzdvihly se vody, vody, p?es n?ž by se
musilo plynouti, potok, kterýž by nemohl p?eb?eden býti. Tedy ?ekl mi: Vid?l-lis, synu ?lov??í?“
„P?i potoku pak poroste na b?ehu jeho po obou stranách všelijaké d?íví ovoce nesoucí, jehož list neprší, aniž
ovoce jeho p?estává, v m?sících svých nese prvotiny; nebo vody jeho z svatyn? vycházejí, protož ovoce jeho jest
ku pokrmu, a listí jeho k léka?ství“ (Ezechiel 47:1,3–6,12).
Nuže, podobenství vody v Bibli p?edstavuje tém?? vždy Božího Ducha. Tato vize zjevuje jasn? mocné vylití Ducha
svatého v posledních dnech. Vize byla tak mocná, tak ohromující v rozsahu, že ji Ezechiel nemohl pochopit.
Nedokázal ani komentovat její význam, všechno, co mohl ud?lat, bylo zapsat ji. Vlastn? d?ív než vize skon?ila, Pán
ji p?erušil a zeptal se Ezechiele: „Vid?l-lis, synu ?lov??í?“ (47:6).
B?h se v podstat? Ezechiele ptal: „Chápeš d?ležitost, velikost toho, co vidíš? Jsi schopen porozum?t prorocké
moci této vize? Víš, o ?em mluví tyto vystupující vody, jak ur?ují, oznamují zp?sob skon?ení všech v?cí? ?ekni mi,
Ezechieli, vidíš v této vizi slávu Pánova p?íchodu? Vím, že je toto zjevení pro tebe ohromující. Ale nechci, abys
minul jeho pravý význam.“
Jak jsem znovu pro?ítal tuto pasáž, Duch svatý m? zastavil na úpln? stejném verši, kde zastavil Ezechiele. A zeptal
se m? stejnou otázkou, kterou položil starozákonnímu prorokovi: „Davide, chápeš, že toto je ohromné proroctví
p?ímo od Božího tr?nu? Chápeš, jak popisuje církev v posledních dnech? Chápeš význam vystupujících vod?“
Vize musela Ezechiele naplnit úžasem. V celém Písmu to není takto specificky zmín?no, ale jsem p?esv?d?en, že
prorok nerozum?l tomu, co vid?l. Všichni starozákonní proroci m?li omezenou vizi Krista: „Amen, ?íkám vám, že
mnozí proroci a spravedliví toužili spat?it, co vy vidíte, ale nevid?li, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy
slyšte…“ (Matouš 13:17–18).
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Povšimn?te si posledních t?í slov: „Vy tedy slyšte.“ Kristus nám ?íká: „Nemi?te to. Ujist?te se, že víte, co je vám
zjevováno.“
Co p?esn? nám Pán zjevuje v této prorocké vizi?
Je to p?íchod stále vzr?stajícího vylití Ducha svatého
Zde je, co bylo ukázáno Ezechielovi: V opravdu posledních dnech bude církev Ježíše Krista mnohem slavn?jší,
mnohem vít?zn?jší než v celé její historii. Pravé Pánovo t?lo nebude slábnout a reptat. Nebude se zmenšovat v
množství ani ubývat v moci ?i duchovní autorit?. Ne, jeho církev vyjde v zá?i moci a slávy. A bude se t?šit z
nejpln?jšího zjevení Ježíše, které kdy kdo znal.
Ezechiel píše: „Podlé rozli?nosti své bude ryb jejich, jako ryb mo?e velikého, velmi mnoho“ (Ezechiel 47:10).
Rozumíš, co se tu ?íká? P?ichází t?lo v??ících, které bude plavat ve stoupajících vodách Pánovy p?ítomnosti. A
Jeho p?ítomnost mezi jeho lidem bude vzr?stat až do úplného konce.
Zarmucuje m? strašlivá snaha, které jsem si všiml mezi jistými církvemi a k?es?anskými skupinami v t?chto
?asech. Takové skupiny omezují svou Boží vizi na svou vlastní skupinu nebo dokonce na svou vlastní geografickou
oblast. ?asto je jejich postoj takový:
„My jsme nové Boží hnutí. To, co B?h d?lá v t?chto posledních dnech, za?ne práv? zde, mezi námi. A poplyne to z
tohoto t?la. Tak rad?ji p?ij? a p?ipoj se k nám, protože my jsme dostali vizi. My jsme to opravdové centrum nových
v?cí, které B?h v tomto ?ase na zemi d?lá. A On vytvá?í sít? sm??ující od nás ven.“
Nejenže je tento postoj sob?st?edný a sobecký, ale omezuje Boha. Opravdu, zabra?uje to jeho pohybu, mnoha
stejnými zp?soby to d?laly velké denominace po staletí. Takové skupiny vzbuzují dojem, že pouze ony p?edstavují
Boží hnutí na zemi. A je tragédie, že se te? historie op?t opakuje.
Skute?n? vidím, že se dnes k?ísí stará falešná doktrína. Prostoduše ?íká: „B?h má pouze jednu církev v každém
jednotlivém m?st? nebo oblasti. A tam m?že být jen jedna duchovní autorita, která v té oblasti vládne.“ Ti, kdo
rozši?ují tuto strašnou doktrínu, ozna?ují apoštoly nebo vedoucí za „vládce“ nad t?mito oblastmi. Vím o takových
apoštolech a prorocích v New York City, kte?í ustanovili sami sebe. V??í, že oni jediní tu mají autoritu nad duchovní
sférou.
Existuje ješt? jiný zp?sob, jakým se dnes snaží církev omezovat sama sebe. Je to snaha dívat se zp?t k prvotní
církvi a prvotním apoštol?m, jako by tito starodávní v??ící m?li lepší zjevení o tom, jaké by Kristovo t?lo m?lo být.
Takové skupiny investují svá studia, energii a oddanost do snahy imitovat nebo p?evzít metody prvotní církve.
Tohle je p?esn? to, co nám B?h ukazuje v Ezechielov? vizi stoupajících vod:
„I nam??il tisíc loket, a provedl mne skrze vodu, vodu do k?tk?. Potom nam??iv tisíc, provedl mne skrze vodu, vodu
do kolenou; ješt? nam??iv tisíc, provedl mne vodou do pasu“ (Ezechiel 47:3–4).
Ezechiel tu mluví o p?ibývání Ducha svatého. V posledních dnech bude vzr?stat Boží p?ítomnost mezi jeho lidem.
Skute?ný pramen a základ této ?eky je K?íž. P?esný obraz toho vidíme v následujícím verši: „Jeden z voják?
probodl jeho bok kopím a hned vyšla krev a voda“ (Jan 19:34).
Toto malé množství je množství, které Ezechiel vid?l, když se pro n?j odkrývala vize. Jak se up?en? díval na Boží
d?m, vid?l „a aj, vody vycházely od spodku prahu domu na východ… a vody scházely pozpodu po pravé stran?
domu, po stran? polední oltá?e“ (Ezechiel 47:1–2).
Tento rostoucí proud vody je obrazem Letnic, kdy byl dán Duch svatý u?edník?m. Spolu s darem Ducha svatého
dostali Kristovi následovníci zaslíbení, že On bude ?ekou života, která v nich povstane. A ta ?eka poplyne do
celého sv?ta.
„Kdo v??í ve mne, z jeho nitra pote?ou ?eky živé vody, jak praví Písmo. A to ?ekl o Duchu, kterého m?li p?ijmout
v??ící v n?ho; nebo? Duch Svatý ješt? nebyl dán, protože Ježíš ješt? nebyl oslaven“ (Jan 7:38–39).
Dovol, abych se t? zeptal: Už jsi to pochopil? Jestliže tato ?eka živé vody je Duch svatý, potom Letnice, se vší svou
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slávou a manifestací Boží p?ítomnosti, byly jen za?átkem, tenkým pramínkem. Proud vody z Božího domu bude
r?st, bude v?tší a v?tší. Bude se rozši?ovat v ší?ce, hloubce, síle, množství, moci a obnovení slávy. Historie církve
to dokazuje.
O Letnicích – úplném za?átku posledních dn? – Petr oznámil, že tato voda plyne, práv? tak, jak Pán zaslíbil. V ten
?as m?l Petr a dalších 120 u?edník? tuto vodu jen po kotníky. Ale v letech, které následovaly, rostla z tohoto
množství.
V n?kolika prvních stoletích existence církve byli Boží lidé pronásledováni. Potom, když se dostal k moci císa?
Konstantin, otev?el v?zení a solné doly a osvobodil všechny služebníky a v??ící, kte?í byli zotro?eni. Vyhlásil
k?es?anství oficiálním náboženstvím císa?ství.
Ale faktem je, že v dob? pronásledování rostla církev nejvíc. To bylo, když voda za?ala mohutn?t ve svém proudu.
Tito svatí velkolep? rostli ve své znalosti a zjevení Krista. T?šili se z vody ke kolen?m.
Martin Luther byl další nádobou, která p?ivedla t?lo Kristovo do nového proudu víry. Voda, která plynula b?hem
reformace, vystoupala Božím lidem k bedr?m, jak rostli ve v?tším zjevení K?íže a získávali hlubší v?domost
Kristovy moci a slávy.
Raduji se, když si ty dny p?edstavuji. Jak nádherné to muselo být, vid?t masy lidí, jak se dávají k?tít a p?icházejí ke
spasení vírou. Musel to být docela hezký pohled být sv?dkem toho, jak množství v??ících, plné horlivosti pro Boží
d?m, sp?chá do katedrál, aby zbo?ili modly ze d?eva a kamene, ke kterým se kdysi modlili. Te? poznali radost a
proud Božího života pro sebe.
?eka života dosáhne nejvyššího bodu p?ed p?íchodem Pána
Bylo to p?edpov?zeno ve vizi, kterou m?l Ezechiel. B?h vzal proroka na úžasný výlet. Hospodin nesl m??ící ty? a
odm??il 1000 lokt?, asi t?etinu míle. V této vzdálenosti za?al Hospodin s Ezechielem chodit vodou. Proud v ten
okamžik sahal ke kotník?m.
Ezechiel sv?d?í: „Provedl mne skrze vodu“ (Ezechiel 47:3). A Hospodin dál proroka vybízel, aby šel kup?edu,
hloub?ji a dále do vody. Po dalších 1000 loktech jim sahala voda ke kolen?m. A stále stoupala.
Vidíš, co se tu d?je? Ezechiel krá?el do budoucnosti, p?ímo do našeho ?asu. K?es?ané dnes žijí v záv?re?ných
1000 loktech ?eky z této vize. Jsme opravdu v posledním m??ení vody. A Ezechiel ?íká, že když vstoupil na kraj
této míry, byla pro n?j voda p?íliš hluboká, p?íliš nep?ekonatelná. „Op?t když nam??il tisíc, byl potok, kteréhož
jsem nemohl p?eb?ísti; nebo vyzdvihly se vody, vody, p?es n?ž by se musilo plynouti“ (47:5). V podstat? nám ?íká:
„M?l jsem vodu nad hlavu.“
Dovedu si jen p?edstavit údiv tohoto muže, když se ho Hospodin ptal: „Ezechieli, co je tímhle mo?em, které se
zvedlo? Jestliže ta ?eka všude kolem je život a moc vzk?íšení, kdo jsou ti, kdo budou tak požehnaní, aby plavali v
takové sláv??“
Možná jsi zažíval hojn? Ježíšovu p?ítomnost. Možná jsi nadšen, uchvácen svým sou?asným zjevením o n?m.
P?esto ti ?íkám, nevid?l jsi nic ve srovnání se vzr?stem, který p?ichází na spravedlivé. Kristus otev?e naše o?i a
nádhern? se objeví uprost?ed nás. Zjeví nám sám sebe, vylije na nás tolik svého života, kolik m?žeme snést, aniž
bychom již byli v oslavených t?lech.
Prorok Izaiáš zahlédl tu samou ?eku, která se objevila v Ezechielov? vizi. Ale Izaiáš vid?l ješt? víc. Podle proroka
bude mít Boží lid v posledních dnech velkou ochranu proti všem satanským útok?m:
„Proto že velikomocný Hospodin jest nám na míst? tom ?ekami tok? širokých, po n?mž nep?jde lodí s vesly, aniž
bárka veliká po n?m p?echázeti bude“ (Izaiáš 33:21). Izaiáš tu mluví o vále?ných lodích pohán?ných veslováním
otrok?. Poskytuje nám obraz nep?ítele, ?ábla, jak se pokouší zahájit útok na všechny, kdo plavou ve velkých
vodách. A je to obraz úplného zmatku.
Satan št?ká rozkazy na svou posádku: „Ut?sn?te palubní jícny. Napn?te plachty. Upevn?te st?žn?.“ Ale nic
nefunguje. On a jeho démoni?tí námo?níci nedokážou ani vytáhnout plachty, aby uvedli do chodu svou vále?nou
lo?. Prozatím sedí všichni otro?tí vesla?i v naprostém zmatku.
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B?h to pro nás v t?chto pasážích ?iní k?iš?álov? jasné: jeho živé vody jsou hranice pro Satana. Jak sv?d?í
žalmista: „Necha? se zahanbí a zapý?í ti, kte?íž hledají duše mé; zp?t a? jsou obráceni a zahanbeni ti, kte?íž mi
zlé obmýšlejí… a and?l Hospodin?v rozptylujž je… a and?l Hospodin?v stihej je“ (Žalm 35:4–6).
P?ichází ?as, kdy bude nebývalé množství oživeno z duchovní smrti
„Kamkoli p?ijde ?eka, všechno oživne“ (Ezechiel 47:9).
Když se Ezechiel vrátil na b?eh ?eky, p?ekvapen? se zastavil. Když se ohlédnul, vid?l „mnoho strom?“ na obou
b?ezích ?eky. Tyto stromy získaly život z proudících vod. Plodily listy, které nikdy nevadly, a jejich ovoce p?ineslo
nádherné uzdravení. Život vyrážel všude z t?chto vysoko se ty?ících a ovoce nesoucích strom?.
Tato Boží ?eka p?inese život, kamkoli p?ijde. P?esto v t?chto posledních dnech uvidíme také odpovídající povode?
smrti:

AIDS se stal oceánem zkázy našich ?as?, Mrtvým mo?em moderních dn?. Mnozí umírají na tuto strašnou
nemoc.\
Láska mnohých také zem?e. Podle Ježíše „láska mnohých vychladne“ (Matouš 24:12).
Pavel p?idává, že p?ijdou posm?va?i, kte?í budou zesm?š?ovat poselství o Kristov? brzkém návratu. Zabijí
nad?jné, dychtivé o?ekávání jeho zjevení ostatních svatých. Jejich výsm?ch zp?sobí, že morálka vym?e a
rozmnoží se h?ích.
Falešní proroci rozší?í doktrínu smrti: „Zlí lidé a podvodníci však budou postupovat stále k horšímu – sv?dci
i svád?ní“ (2. Timoteovi 3:13). Již te? se rozší?ila duchovní smrt v odpadlé církvi.
P?esto, uprost?ed vší smrti a zkázy vidíme happening, slyším Pánovo proroctví, jak h?mí v mé duši: „Moje ?eka se
zvedne. A všechno ožije, kamkoli má ?eka poplyne.“
Jen p?ed n?kolika málo lety to vypadalo, jako by církev v ?ín? umírala. Nep?ítel zahnal v??ící do ilegality a po léta
nebylo slyšet z této zem? jediné slovo o Božím hnutí. Západní k?es?ané nem?li ani potuchy, zda církev v ?ín? to
všechno p?ežila.
Ale, díky Bohu, ?eka se nemohla zastavit. Stoupala celou dobu, kdy jsme my, obyvatelé Západu, žili v nejistot? o
osud našich ?ínských bratr? a sester. Dnes víme, že miliony v??ících tam plavou v Boží ?ece života. Jak Pán
prohlásil: „Všechno oživne, kamkoli p?ijde moje ?eka.“
Tato ?eka proudí jako p?ílivová vlna východní Evropou. Kdo by si jen p?ed patnácti lety dokázal p?edstavit, že
bude kdy voln? a otev?en? proudit skrze Rumunsko, Polsko, Ma?arsko, Východní N?mecko, ?eskoslovensko,
dokonce v bašt? Ruska? Život v Kristu povstává ve všech t?chto národech a i v dalších po celém sv?t?.
Po teroristických útocích 11. zá?í 2001 uvažovalo mnoho obyvatel New Yorku o vyst?hování z tohoto m?sta. Ale
Duch svatý tu vykopal hlubokou studnu proudící vody a ?eka vystupuje výše a výše. Ježíš zjevuje svou svatost od
jednoho konce tohoto mohutného m?sta na druhý.
Divadelní ?tvr? nem?že nevpustit Boží ?eku na své území. Wall Street nem?že zatajit její stoupající p?íliv. Radikální
homosexuálové ji nemohou nevpustit do Greenwich Village. Zastánci potrat? ji nemohou zastavit, aby neproudila
do srdcí rozrušených t?hotných žen. City Hall nedokáže zpomalit její stoupání. Rabíni a mullahové nemohou
nevpustit ?eku do svých synagog a chrám?. ?eka stoupá, stoupá a kamkoli te?e, tam všechno oživuje.
Dovol, abych se t? zeptal: Co tvá domácnost? Usadil se ve tvé rodin? zmatek? Sleduješ smrtelné b?sn?ní mezi
svými milovanými? Zdá se ti všechno beznad?jné? Drž se tohoto zaslíbení našeho požehnaného Pána: „Oni
budou uzdraveni a kamkoliv p?ijde ?eka, všechno ožije.“
Nevím, jak toho všeho Pán docílí. Ale jestliže On ?íká, že se ?eka zvedne a p?inese život všemu, ?eho se dotkne,
v??ím Mu. Ostatn? B?h p?es noc zp?sobil krach komunismu – nejnep?ekonateln?jší celosv?tové hnutí minulého
století – v Rusku, východní Evrop? a Východním N?mecku. Nedokáže to ostatní také?
Uprost?ed všeho uzdravení a probuzení budou n?kte?í opomenuti
Ti, kte?í budou vynecháni z této skv?lé ?eky probuzení, budu „vydáni soli.“ „Bahna a louže jeho, kteréž se
neopraví, soli oddány budou“ (Ezechiel 47:11).
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Ezechiel popisuje blátivé louže, plné špíny a bahna. Jak ?eka p?etéká p?es tyto bažiny, nejsou uzdravovány.
Nakonec je ?eka úpln? mine, zanechá je tak suché, že se zm?ní v s?l.
Ve Starém zákon? je s?l symbolem vzpoury a neplodnosti. Slané mo?ály, které tu Ezechiel popisuje, p?edstavují ty
z Božího lidu, kte?í jsou procít?ní ale nezm?n?ní. Takoví lidé možná roní slzy nad h?íchem a smrtí, ale nepodrobí
se Božímu slovu, aby usilovali o jeho život. Možná ?iní sliby a rozhodnutí zm?nit se, ale nedodrží je. Izaiáš to
potvrzuje, když píše: „Bezbožní pak budou jako mo?e zbou?ené, když se spokojiti nem?že, a jehož vody vymítají
ne?istotu a bláto“ (Izaiáš 57:20).
Nemylte se, tito lidé otev?en? vyznávají, že jsou k?es?ané. A p?ekypují zbožnými výtkami. Duch svatý propátrává
hlubiny jejich duší a p?emlouvá je. Ale z?stávají nezm?n?ni. Stáli v jeho ?ece života, ale nedovolili, aby se dotkla
jejich nejvnit?n?jší bytosti.
Následkem toho z nich Ježíš?v život neproudí. Spíše z jejich b?icha plyne vytrvalý proud odporn? špinavého
evangelia, falešné, pokrytecké pochlebování, lži a p?ekrucování. Takoví lidé nejsou dárci života. Naopak, všechno
kolem nich je spojeno s rozbroji a ho?kostí. P?evalují se v sebelítosti. Neustále si st?žují a zpochyb?ují Boží dílo v
ostatních. P?edstírají život, ale bo?í se do špíny. Jsou to duchovní pad?lky, ší?í všude kolem sebe smrt.
Podle Petrových slov: „Jsou to studny bez vody“ (2. Petr 2:17). A podle Ezechiele byl nad nimi vynesen rozsudek
smrti: „Budou vydáni soli.“ Je to prokletí neplodnosti, odsouzení k životu bez ovoce, k existenci absolutní
neužite?nosti. P?esto se stále ješt? drží ve své vzpou?e, plní zni?ující pýchy.
Je tragédie, že B?h odkloní svou ?eku života, aby proudila úpln? mimo n?. Nakonec oslepnou, stanou se necitliví k
nebezpe?í, do kterého se dostali. A když se od nich Duch svatý vzdálí, z?stávají podvedeni, volají: „Pokoj, pokoj,“
když všude kolem nich dopadá zkáza.
Ezechiel nemohl uv??it, když byl sv?dkem t?chto ložisek smrti. Vid?l život, jak vyráží na všech stranách, kdekoli
?eka proudí, ale tato ložiska smrti z?stávají sterilní a vyschlostí bledá.
Ptám se t?, jak by mohl n?jaký následovník Krista p?ijít do takového stavu? Jak by se mohl n?jaký služebník stát
tak jalovým, suchým a izolovaným od jeho ?eky, která dává život? Petr vysv?tluje:
„Jdou za t?lem. Jsou sebev?domí, domýšliví, pali?atí. Vzpouzejí se vší Bohem ustanovené autorit?. Mluví zle o
v?cech, o kterých nic nev?dí. Jsou zapleteni do sv?tských záležitostí a jsou jimi p?emoženi. A odvracejí se od
všech svatých p?ikázání, které jim byly kdysi vydány“ (viz 2. Petr 2:10–21).
Pro m? je na této tragédii nejsmutn?jší to, že v?tšina t?chto suchých studní byla kdysi fontánami živé vody. V jednu
chvíli jejich životy vyza?ovaly zdraví a požehnání. Ale te? chrlí ho?kost, záš?, nenávist a smrt.
Drahý svatý, naléhám na tebe: jestliže ses zapletl do tvrdošíjné ho?kosti, zatímco všude kolem tebe proudí ?eka,
nesmíš v ní setrvat. Nech? rad?ji B?h naplní tvé nitro živou vodou. Nejsi si toho v?dom, ale povode? probuzení
našeho Pána jde svou cestou. A nezastaví se, aby posloužila n?jakému t?lu.
Takže, chápeš d?ležitost vize, kterou dostal Ezechiel? Starozákonní proroci to nemohli vid?t. Ale skrze Ducha
svatého nám B?h dává o?i, abychom spat?ili jeho mimo?ádnou velikost. Proto slyš: voda života p?ichází!
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