
Království v celé své slávě 
- Alan Vincent - 

 

str. 6 a 7 

…Když budeme procházet Novým zákonem, zjistíme, že to nikdy nebylo evangelium 

o odpuštění hříchů. Je to evangelium království … Přišel jsem k vám, abych kázal 

evangelium království. Nepřišel jsem kázat odpuštění hříchů. … 

Tímto tvrzením pan Alan Vincent zpochybnil snad to nejdůležitější na celém Božím plánu, 

totiž odpuštění hříchů skrze kříž celému lidstvu. Evangelium je dle Mt 24:14 evangelium 

království, ale bez odpuštění do království nevejdeme! Je to jako tvrzení, že Ježíš není 

Spasitel ale je Král. Evangelium je dle mnohých veršů v první řadě o milosti a odpuštění 

hříchů. Uvádím některé verše: …neboť to je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé 

na odpuštění hříchů Mt 26:28, … dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů Lk 

1:77, … a v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům počínaje od 

Jeruzaléma. Lk 24:47. Dále vrše Mt 1:21, 6:14-15, 9:2-6, Sk 2:38 a další. 

 

str. 6 

…Co děláš se svými penězi? … „Jsou to moje peníze, mohu si se svými penězi dělat, 

co chci.“ Ne, nemůžeš, jsou to jeho peníze. 

Jsou věci v životě člověka nad kterými by měl mít vládu Ježíš, ale jsou také věci kde 

máme svobodnou vůli! Někdo ze zástupu mu řekl: "Mistře, řekni mému bratru, ať se se mnou 

rozdělí o dědictví!" On mu však řekl: "Člověče, kdo mě nad vámi ustanovil soudcem nebo 

děličem?" Lk 12:13-14 

 

str. 7 

…Pokud Bůh nemůže dělat skrze vás divy a zázraky, pokud Bůh nemůže skrze vás 

vymítat démony, nekážete evangelium království. … 

Ne každý má ten dar činit divy a zázraky viz 1.Kor 12:27-30. I já jsem uvěřil na základě 

kázání evangelia - ale zázraky, divy nebo vymítání u toho nikdo nečinil! 

 

str. 13 

…Strávil tři a půl roku tím, že zaváděl království a několik hodin tím, že na kříži 

platil za hříchy. Celou naši službu jsme věnovali těm několika hodinám na kříži a 

zapomněli jsme na tři a půl roku přípravy království. 

Opět je nutno říct, že celým evangeliem nás provází (nejen) odpuštění a střed celého 

křesťanského života je kříž, tj. víra v oběť na kříži – v jeho krev! Sám apoštol Pavel káže 

Krista ukřižovaného viz. 1.Kor 1:23, 2:2. 

 

str. 17 

…Skrze skutečnou harmonii a jednotu dvou lidí můžete změnit svět. … 

Nemyslím si, že se někomu tohle podaří! Násilí a zla bude ve světě stále více a více – viz 

proroctví Krista o budoucích časech. Apoštolů bylo dohromady s Pavlem třináct, ale svět 

podstatně nezměnili! 

 

str. 19 

…A já miluji tebe stejným způsobem, jakým miluji Otce. 

Zde se ptám, zda tento výrok myslel autor vážně či jen jako nadsázku. V každém případě 

máme milovat Boha – jak Otce i Syna mnohokrát více než kohokoliv jiného! Pokud má být 

Bůh u nás na prvním místě, musíme ho také milovat více než vše ostatní. 

 



str. 32 a 34 

…Prvním králem nebyl David, ale muž jménem Saul. Nebyla to Boží volba, ale lidská 

volba. Bůh dovolil, aby šli vlastní cestou a naučili se tak několik lekcí. … Když ho (Saula) 

lidé povolali za krále, přišel a podřídil se … Jen několik dní poté, co byl Saul odmítnut, 

posílá Bůh Samuele, aby našel Boží volbu pro krále, která byla jiná než volba lidí. … 

Saul nebyl povolán lidmi za krále (sice lidé chtěli krále jako okolní národy), ale Bůh si 

Saula povolal sám – viz 1.S 9:14-17, 10:1. Jak u Saula tak i u Davida – v obou případech Bůh 

poslal Samuele, aby je pomazal za krále! 

 

str. 34/35 

…Bůh je s nimi, i když momentálně nemají žádné budovy ani finance, protože, jsou 

zatím outsideři. … 

Jsou to peníze a hmotný majetek, který rozhoduje před Bohem o tom kdo je outsider? 

Nebyl to právě apoštol Pavel, který žil jako chudý člověk a který se živil vlastní prací? Pavel 

píše, že v Kristu dovede trpět nouzi – viz Fp 4:12-13. A sám Ježíš – vyrostl v chudé rodině, 

živil se jako tesař a v době svého působení vlastně také neměl žádný majetek. Ježíš mu tedy 

řekl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu." 

Lk 9:58 

 

str. 40 

…Napsal knihy jako „Boží pronásledování“ (správně: Následování Boha) a „Kořeny 

spravedlnosti“. Bez těchto knih nemůžete žít. … 

Zřejmě myšleno s nadsázkou; pravda je taková, že bez Bible nemůžeme žít. A co třeba 

křesťané kteří žili před napsání těchto knih? Zřejmě nežili tím správným životem o)! 

 

str. 43 

…Ti, kteří se nedostali do této úrovně víry, šli do Mojžíšova svatostánku a přijímali 

požehnání. Ti, kteří dokázali mít takovou víru, šli do svatostánku Davidova a užívali si 

Boží přítomnosti. … …Nakonec byl naprosto svobodný od Mojžíšových tradic a 

Mojžíšova zákona. 

Znamená to snad, že ti co přišli do Davidova svatostánku byli volní od zákona Mojžíšova a 

pro ostatní zákon platil? Mojžíšův zákon (Desatero - Ex 31:18 a Kniha zákona - Ex 24:4-8) 

byl celý platný až do kříže, kde Ježíš naplnil (ukončil) ten soupis ustanovení viz Kol 2:14. 

Protož nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého, a ostříhati smlouvy mé, budete 

mi lid zvláštní mimo všecky lidi, ačkoli má jest všecka země. A vy budete mi království kněžské 

a národ svatý. (Ex 19:3-8) 

 

str. 46 a 48 

…Jan Křtitel tuto bitvu nevyhrál, ale prohrál. … Jan Křtitel nebyl nikdy schopen 

demonstrovat Boží věčný život na zemi. … A nakonec, místo toho, aby porazil temné 

démonické mocnosti své doby, nechal se jimi porazit. Zemřel ve zklamání a do určité 

míry zemřel v porážce. … 

Mám to chápat tak, že všichni Boží věřící (SZ proroci, Štěpán, Pavel, většina z dvanácti a 

mnoho dalších v římském impériu) kteří zemřeli pro Boha, nebyli dostatečně vybaveni do 

bitvy? Jak autor chápe poslání Jana Křtitele? Jan měl naprosto jedinečné poslání: A ty, dítě, 

budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánovou tváří připravit jeho cesty, 

dát jeho lidu poznat spasení v odpuštění jejich hříchů (Lk 1:76-77). Jan neprohrál žádnou 

bitvu, ale splnil vše, co Bůh po něm žádal! 

 

str. 48 



…Chodit týden po světě a nevidět nic nadpřirozeného znamená, že něco není 

v pořádku s vámi a ve vašem vztahu s Bohem. … 

Já jsem za těch tři a půl roku coby věřící několik zázraků viděl, ale určitě nikoliv 

v takových krátkých časových intervalech! Pochybuji, že by většina lidí z našeho sboru 

včetně vedení byla svědkem něčeho nadpřirozeného každý týden. Věřím však, že mohou být 

někteří lidé (apoštolové, evangelisté, …) v jejichž životech jsou zázraky velmi časté. 

 

str. 48 

…Protože Bůh je fanatikem, co se týče těchto věcí, budu fanatikem i já. … 

Bylo by k věci, aby lidé občas vážili slova, zvláště když mluví přímo o Bohu; Bůh totiž 

nemůže být fanatik, to dá rozum! Fanatikem je člověk který považuje svou vůli za Boží vůli a 

podle toho také (bez znalosti skutečné Boží vůle) jedná. Pokud ukáži takovému člověku, že 

jeho názor nebo chování je v rozporu s Biblí a on to nebude respektovat a dál bude neustále 

trvat na svém, že je to jako v pořádku, tak to teprve bude fanatik! Něco jiného je, když jsem 

pro Boha horlivý nebo nadšený! 

 

str. 51 

…Místo toho se těší na kříž, na křest utrpení, … 

Pokud Ježíš prosil Otce, aby od něho odejmul ten kalich který má pít (Lk 22:42), tak si 

opravdu nemyslím, že by se na kalich a na kříž těšil! Udělal to především z lásky k Otci a pak 

také z lásky k nám hříšníkům. 

 

str. 53 

„…Budu jako rodící žena, budu v agónii, v porodních bolestech a narodí se něco 

nového.“ Na kříži byl Ježíš jako žena, která rodí něco nového. … 

Autor se odkazuje na verš Jan 16:21. Po přečtení veršů Jan 16:20-22 se domnívám, že 

autor nesprávně vystihl tato Ježíšova slova. Ježíš chtěl potěšit učedníky a tak uvedl příklad o 

rodící ženě: tak jako ona má bolest, tak i vy budete mít bolest a tak jako ona ihned zapomene 

na bolest a bude se radovat s nově narozeným dítětem, tak i vy zapomenete na svou bolest a 

budete se radovat když se poté společně uvidíme. Autor však toto místo vysvětluje tak, že by 

se na kříži mělo narodit něco nového, zcela nové stvoření člověka, viz níže. 

 

str. 53 a 55/56 

…V den vzkříšení přišel na svět nový člověk, dospělý, který neměl nic společného 

s tím člověkem, který zemřel na kříži. … To, co vyšlo z hrobu, nebylo tělo, protože tělo 

zmizelo. Místo toho to byl zcela nový člověk, který nepatřil k žádné genealogii, který se 

nenarodil Marii, nebyl Židem, nebyl nakažen hříchem a nikdy nebyl součástí Adamova 

pokolení. … Musíte vidět, že ten, který vyšel z hrobu, je Pánem z nebe bez jakéhokoliv 

rodokmenu. … 

S tímto učením jsem se opravdu ještě nikdy nesetkal. S ničím takovým nesouhlasím, 

protože: Ježíš sám mluví po vzkříšení o svém těle jako o tom, které měl na kříži: Pohleďte na 

mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a 

kosti, jako vidíte, že já mám. (Lk 24:39) Zde se ptám, jestliže měl jiné tělo, kde se vzaly ty 

rány po hřebech a kopí? Pokud měl jiné tělo, kdo a proč tyto rány udělal? Snad jiné 

ukřižování? Také verše Jan 20:20 a 27-28. A dále, tvrzení, že Ježíš po svém vzkříšení nemá 

rodokmen a není již Židem, vyvrací sám Ježíš (samozřejmě již vzkříšený) slovy: …Já jsem 

ten kořen a rod Davidův, jasná a jitřní hvězda. (Zj 22:16) Ježíš Kristus byl počat z Ducha 

svatého a tím předešel dědičnému hříchu, ale jeho tělo bylo poznamenáno hříchem (Řím 8:3); 

po vzkříšení měl Ježíš to samé tělo, avšak naprosto svaté a hříchem neporušené! S tímto 

oslaveném těle se také posadil po nanebevstoupení po pravici svého Otce. Jeho lidská složka 



nepřestala a trvá nadále – jako Syn člověka je nazýván jak před ukřižováním, tak i po 

nanebevstoupení viz Mt 17:22-23, 20:18-19 a Sk 7:55-56, Mt 24:30, 39, 44. 

 

str. 54 a 55 

…Jako poslední Adam tady na zemi nikdy nic takového neřekl, protože této úrovně 

vlády ještě nebylo dosaženo. … Na zemi tu moc (odstranění démonických mocností nad 

městem) neměl. Ale jako vzkříšený Kristus měl moc … 

Ježíš měl moc nejen po vzkříšení, ale i před tím; Jan Křtitel říká, že Otec dal vše do jeho 

rukou viz Jan 3:34-35. Ježíš dále dává moc nad všemi démony dvanácti učedníkům a později 

moc na veškerou sílu nepřítele sedmdesáti: Lk 9:1, 10:17-20. 

 

str. 55 a 57 

…Většina překladů přenáší realitu vzkříšení do budoucnosti. Nejedná se o 

budoucnost. Je to teď. … (autor hovoří o 6. kapitole v listu Římanům, přesněji o pátém 

verši,) …nýbrž je tak skutečné (naše vzkříšení) jako vzkříšení Ježíše. 

Tím, že člověk přijme do srdce Ježíše za svého Pána a Spasitele, stává se novým 

člověkem, tj. znovuzrodí se. Zde se jedná o duchovní skutečnost, nikoliv fyzickou! Vzkříšení 

se však týká našich fyzických těl. Vzkříšení nastane naráz, v jednom okamžiku, těsně před 

příchodem našeho Pána. Drtivá většina věřících bude nejprve vzkříšena a ti, kteří se dočkají 

toho dne, ti budou proměněni (1.Kor 15:51-53 a 1.Tes 4:15-18). Vzkříšení je samozřejmě 

otázka budoucnosti, nikoliv přítomnosti, jak učí pan Alan Vincent. V Řím 6:12 Pavel vyzívá 

věřící, aby v jejich smrtelných tělech nevládl hřích! Jednak vzkříšené tělo není smrtelné tělo 

a jednak v 6. kapitole mluví o duchovním vzkříšení, tj. o novém životě s Pánem. Apoštol 

Pavel vyvrací tohle učení jasně v Tim 2:18: …kteří zbloudili od pravdy, když říkají, že již 

nastalo vzkříšení, a převracejí víru některých lidí. A dále veršem v Fil 3:20-21: … Naše 

občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten 

promění tělo naší poníženosti, aby bylo podobné tělu jeho slávy… Apoštol Jan potvrzuje, že 

vzkříšení svatých nastane těsně před tisíciletým královstvím na zemi. …A ožili a kralovali s 

Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první 

vzkříšení. (Zj 20:4-5) 

 

str. 58 a 59 

…Bůh řekl: „Podívej se na Junias, ženu která byla apoštolem.“ 

Zajímavé je zamyšlení, proč Bůh neobsadil ženy na místa dvanácti apoštolů. Na jedné 

straně Bůh – alespoň dle autora – láme svázanost judaismu tím, že povolává ženy do všech 

mocných služebnostech z Efezským 4 a na druhé straně Bůh – dle Bible – nechává Pavla 

napsat, aby ženy na shromážděních mlčely a zakazuje jim učit (1.Kor 14:34 a 1.Tim 2:12). 

Pokud by Bůh opravdu chtěl zlomit svázanost judaismu, těžko by nechal Pavla napsat tyhle 

věty! A byla to vůbec žena? V NBK je verš Řím 16:7 takto: …Pozdravte Andronika a Junia, 

mé příbuzné a spoluvězně, kteří jsou významní mezi apoštoly, kteří také byli v Kristu přede 

mnou. Podle mě Junius (nebo jiné jméno: Genius-pozdravujte Genia) nebude žena ale muž! 

Ne pokaždé, když někdo řekne: „Bůh mi řekl“ nebo „Duch mi zjevil“, musí být tohle zjevení 

skutečně od Boha! Mnohdy jsou tato zjevení v rozporu s Božím slovem; setkal jsem se např. 

s Mormonem, který mi řekl, že mu Duch svatý zjevil v srdci, že kniha Mormon je skutečně 

od Boha! Věřím, že výše uvedené verše platí v církvi i nadále! Jestliže někdo popře verš 

1.Kor 14:34 a zdůvodní to tím, že je to místní a časově omezené nařízení, tak může 

zpochybnit i další nařízení ve verších 26-40! Zdůvodnění verše 1.Tim 2:12 je v následujících 

dvou verších; analogicky: pokud zpochybním tento verš, můžu zpochybnit i to, že žena padla 

do hříchu jako první… 

 



str. 59 

…Místo toho nosili (pohané) dlouhé vlasy, zvláštní oblečení, všude měli náušnice, ale 

byli naprosto nadšeni z Ježíše. To vzbudilo okamžitou reakci, což vedlo k prvnímu 

koncilu v Jeruzalémě. 

Je pravdou, že křesťané jsou svobodní od mnohých příkazů a zákazů které dostali Židé od 

Boha skrze Mojžíše, avšak neznamená to, že tato volnost povede pohany k „anarchii“! Pavel 

v Gal 5:13 varuje pohany, aby se jim ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Pohané již 

nepotřebovali mít více svobody, ale tím, že se stali křesťany, tak se spíše měli učit 

poslušnosti! Jeruzalémský koncil nebyl svolán kvůli stylu odívání pohanů, ale kvůli obřízkám 

viz Sk 15:1-29! Nedovedu si moc představit jak bych reagoval, kdyby mi někdo svědčil o 

Ježíši s náušnicemi které by měl všude o).  

 

str. 61 a 63 

…Bůh je tak spravedlivý, že musí být spravedlivý dokonce i když jedná s ďáblem. 

Jelikož dal svět do rukou lidí, legie andělů … nemohou bez lidského přičinění jednat. … 

Bůh, který je skutečně na tvé straně, ti neodpoví proto, že tě miluje, ale musí ti 

odpovědět proto, že je to právně spravedlivé. … Pokud by se Daniel přestal modlit, 

žádný rozsudek by nemohl být vydán. … Gabriel opouští bitvu a říká: „Danieli, modli se 

dál! Nepřestávej se modlit! Tvoje modlitby opravňují naše aktivity na nebi, aby se 

naplnilo Boží slovo.“ … 

Připadá mně, že tato spravedlnost (jak ji formuluje pan Alan Vincent) vůči ďáblu se stává 

pro Boha omezující! Bůh je samozřejmě spravedlivý, ale jak se konečně rozhoduje, tak to 

záleží především na jeho vůli a ne na lidech nebo dokonce na ďáblu! Vždyť v modlitbě 

říkáme: …staň se tvoje vůle! Bůh samozřejmě vyslyší modlitby svých věřících a mnoho jejich 

proseb splní, pokud jsou v souladu s jeho vůlí, ale On je ta svrchovaná autorita. Na jedné 

straně si Abrahám vymodlil záchranu Lota, na druhou stranu však Bůh rozhodl, že Mojžíš 

nevejde do země zaslíbené, i přesto, že ho o to prosil. Také apoštol Pavel třikrát marně prosil 

Boha, aby od něho odňal onen trn v těle. Kristus je samozřejmě svrchovaným Pánem jak nad 

lidmi, tak i nad satanem a jeho démony viz Kol 2:10! Nevěřím, že by Bůh potřeboval určité 

množství modliteb aby mohl něco vykonat a pokud by tyto modlitby neměl, pak by musel 

ustoupit požadavkům ďábla! Svatí andělé pak nejednají na základě našich modliteb, ale jsou 

poslušní pouze příkazům Boha! Bůh by samozřejmě bez Danielovy modlitby konal a Gabriel 

určitě nic takového neřekl; je to až směšné, jak může dlouhodobě věřící člověk něco takového 

vymyslet! Říkám, že Bůh je rád, když k němu směřují naše prosby – a rád je vyslyší, ale není 

v konání závislí na našich modlitbách! 

 

str. 62 a 67 

…Uvolnili jsme George Bushe jako Božího muže pro národ, ale stále máme další Boží 

muže ve státě Texas. … Přijíždí tam všichni vojáci americké armády, aby dostali 

základní výcvik. Za posledních několik měsíců se více než dva tisíce z nich obrátilo. … 

Nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti mocnostem duchovní bezbožnosti na nebeských 

místech. 

Náš boj je opravdu duchovní boj, nikoliv fyzický proti tělu a krvi viz Ef 6:12. V Božím 

království se věřící lidé chovají předně dle příkazů Pána Ježíše Krista; o způsobu života 

v království Ježíš hovořil především v kázání na hoře. Jedním z velkých přikázání bylo také 

milování svých nepřátel, žehnání těm kteří vás proklínají, konání dobra těm, kteří vás 

nenávidí a modlení se za ty, kteří vás pomlouvají a pronásledují. Na základě těchto veršů se 

ptám: Jsou američtí vojáci skutečně věřící lidé, jak se píše v Božím slově? Teď myslím právě 

ty vojáky, kteří válčí v různých zemích, zabíjí tu jak nepřítele tak i civilisty? Viděl jsem 

v televizi záběry z Iráku: modlitby vojáků se zbraní na zádech kteří právě měli Večeři Páně a 



zároveň mrtvé irácké vojáky a mnoho civilistů. Jakou modlitbu se asi modlil pilot bombardéru 

který za chvíli shodí pár tun smrti na irácká města? Copak ti vojáci neznají tato Ježíšova 

přikázání o milování nepřátel? Tohle je boj proti tělu a krvi a tento boj nemá nic společného 

s bojem o kterém hovořil apoštol Pavel! Nevěřím, že by skutečný křesťan vedl válku se zbraní 

v ruce. Také prezident George Bush: sice pořádá v Bílém domě modlitební skupinky, ale 

právě on stojí za válkou nejen v Iráku. Proč tedy pan Alan Vincent vzpomíná George Bushe 

jako Božího muže? 
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…A prvním povoláním pro církev je zabrat brány. … Chci zmínit tyto druhy bran: 

média, vzdělávací systém, politický systém, právní systém, náboženský systém, finanční 

systém, kulturu města. Když se podíváme na tento seznam, které z nich jsou silně 

ovládány ďáblem a kolik z nich ovládá v tuto chvíli církev? … 

V žádném případě nesouhlasím s tím, že by církev měla moc v těchto (nebo alespoň ve 

většině) řečených bodech! Církev je vyvolený svatý lid, který by neměl zasahovat do 

světských záležitostí! Křesťan, jenž věří Slovu Božímu, je na tomto světě poutníkem, jehož 

vlast i vláda jsou v nebi, ne tedy na zemi v rámci jakéhosi státu: Naše občanství je ovšem v 

nebesích, odkud také očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. (Fil 3:20) Netáhněte jho s 

nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s 

temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? (2.Kor 6,14-15) 

Poslední verš je snad nejvýstižnější: Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem 

je nepřátelství s Bohem? Kdokoli si tedy umíní být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. 

(Jk 4:4) 

 


