MUSÍME BÝT JEDNO
CECIL J. duCILLE
(Dubuque, Iowa, b ezen 2001)

1. Janova 3:1-3: „Pohle te, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli
nazváni Božími d tmi! Proto nás sv t nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te jsme Boží d ti, ale ješt se neukázalo, co budeme. Víme však, že
až se ukáže, budeme podobní jemu, nebo ho uvidíme tak, jak je. A každý
(každý muž, každá žena i každé dít ), kdo v n m má tuto nad ji, o iš uje
se, jako je istý on.“ (NBK)
Pak apoštol pokra uje, aby podrobn ukázal, jaká láska to je:
„Každý, kdož iní h ích, iní proti zákonu; nebo h ích jest p estoupení
zákona. A víte, že on se okázal, aby h íchy naše s al, a h íchu v n m
není.“ Všimn te si, jak se Boží myšlenky logicky rozvíjejí. Mluvíme
o Božím p emýšlení. B h íká: „NYNÍ jsme Boží d ti.“ Amen. íká, že
ješt nejsme tím, ím budeme. Takže neo ekávejte, že TE budete mít
k ídla a slavn létat nebo n co podobného, protože ješt nejste tím, ím
budete. Víme však jist , že až p ijde, budeme jako On. ímkoliv je On,
takoví budeme i my. Jak jednoduché. B h tuto myšlenku dále rozvíjí
a hovo í o tom, že kdokoliv h eší, je pod zákonem, protože h ích je
p estoupením zákona. Když se vás te zeptám, jestli h ešíte, budete
zasko eni. N kte í možná odpoví: „Možná, asi…“ Nebo n co podobného.
Ale odpov zní: „Ne.“ Neh ešíte. Pokud jste zrozeni z Boha, neh ešíte.
Pokud nejste zrozeni z Boha, h ešíte. Zdá se to být tvrdé? N jak jste
ztichli. Ale pokra ujme.
Verš 5: „A víte, že on (Ježíš Kristus) se okázal, aby h íchy naše
(vaše) s al.“ Pokud tedy máte Ježíše Krista, s al váš h ích. Pokra ujme
dál, protože ne všichni tomu rozumí. Verš 6: „Každý tedy, kdož v n m
z stává, neh eší.“ Kdokoliv z stává v Kristu, neh eší. Vysv tlím vám to.
Kdokoliv h eší… Víte, sloveso „h eší“ je v p ítomném pr b hovém ase.
Tak je to napsáno v e tin . Je tam p ítomný pr b hový as. To znamená
ten, kdo pokra uje v h íchu. Kdokoliv pokra uje dál jako h íšník, ten
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(verš 6) „nevid l ho (Ježíše – ten nevid l Jehoshuu, nevid l Boha), aniž
ho poznal“. Nezná Ho.
N kte í z vás si myslí, že je t mito verši odsuzuji. Ty verše jsou
však správn , to my vidíme špatn . To si musíme uv domit. Musíme
p ijmout, že Písmo má pravdu. Verš 7: „D átka,1…“ Všimn te si, co
íká: D átka – teknion. Nemluví te o dosp lých synech, ale o malých
d tech. A to proto, že zápasíme s h íchem. „D átka, nižádný vás nesvo .
Kdož iní (op t si všimn te p ítomného pr b hového asu) spravedlnost,
spravedlivý jest, jakož i on (B h) jest spravedlivý.“ A každý, kdo pokrauje v in ní h íchu, je nespravedlivý, amen. Ano, to se snaží íct.
Poj me dál.
„Kdož iní h ích (op t pr b hový as p ítomný), z ábla jest.“
Všimn te si, jak se k tomu postupn B h dostává. B h nep ijde
a ne ekne: „Jsi z ábla, když h ešíš.“ Ale p edkládá vám celou logickou
posloupnost. Postupn vám p edkládá celý tok myšlenek, a vy m žete
poznat, jak B h p emýšlí. „Kdož iní h ích (kdo pokra uje v in ní
h íchu), z ábla jest; nebo ábel od po átku h eší (pokra uje v in ní
h íchu). Na to jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky áblovy (tj. h ích).
Každý, kdož se narodil z Boha, h íchu ne iní; nebo sím jeho v n m
z stává, aniž m že h ešiti, nebo z Boha narozen jest. Po tomto zjevní
jsou synové Boží a synové áblovi (sv ta).“ A tady je ten rozdíl.
Mluvíme o „ in ní“ h íchu. V e tin slovo „ iní“ znamená… Pro
íkám v e tin ? Protože pracujeme se dv ma jazyky. Musíme se zabývat
textem napsaným v e tin . Ve skute nosti bratr Jan nemluvil ecky,
natož pak anglicky. Janovým mate ským jazykem byla hebrejština. Je
jasné, že n kdo musel p eložit, co Jan ekl, do e tiny a pak n kdo jiný
z e tiny do angli tiny. Proto se musíme vrátit do originálu. B h si použil
dva jazyky, které byly nejmocn jšími jazyky k tomu, aby vyjád ily Boha.
Latina nedokázala vystihnout Boha. Kdybyste znovu p eložili Bibli do
latiny, nedokázala by Boha dob e vyjád it. V e tin je tedy slovo „ iní“
v inném rodu. Víte, co to znamená inný rod? Pom že vám, když se
podíváte trochu na mluvnici. Vezm me sloveso v inném rod – jdu. To
znamená, že musím vyvinout n jaké úsilí, abych šel. Jdu. Mluvím. Ská u.
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To je inný rod. A pokud je zde použito sloveso v inném rod , pak to
znamená, že ve skute nosti musím úmysln páchat h ích. Ale ti, kdo jsou
zrozeni z Boha, nepáchají aktivn h ích. Neplánují ho. Oni upadají do
h íchu. D lají chyby, klopýtají. Proto apoštol íká: „D átka.“ Víte, malé
d ti jdou, klopýtnou, upadnou a zase vstanou. D átka. B h íká: „Má
d átka.“ Je dobré, abyste v d li, že ti, kdo chodí kolem a páchají h ích,
jsou z ábla. Je dobré, abyste v d li, že synové Boží nechodí úmysln
páchat h ích. Amen. Avšak pozor, ne ekl jsem, že neh eší. Ne ekl jsem,
že neh eší, protože oni do h íchu upadají. Necht jí to ud lat, ale n jak to
prost ud lají. Což sv d í o tom, že jsou neopatrní a lehkovážní. Ale jak
synové Boží rostou, sílí, p estávají klopýtat a p estávají padat. Víte však,
co je zvláštní? Jak pak zase stárnou, za ínají klopýtat a znovu padat,
lámou si žebra a podobn . Takže nikdy nesmíte zestárnout. Nezestárn te.
Myslím tím v Bohu! Podle toho, emu v ím, nesmíte zestárnout.
Chvála Pánu.
Takže hovo íme o lásce, o Boží lásce. B h mi za al mluvit o své
lásce a o lásce, kterou máme jedni k druhým. Vy mne znáte. A já chci,
abyste mne dob e znali. Protože když k vám takto mluvím, mluvím na
základ daru Ducha. Ne proto, že jsem nadstandardn svatý, ne proto, že
bych byl nadmíru dobrý nebo tak podobn . I když jsem m l dost asu na
to, abych zkusil stát se dobrým, ne? Amen? Sedmdesát osm let. Tento rok
už 79 a p íští 80! Bude ze mne osmdesátník! Amen! Protože jsem chodil
ve Slovu tak dlouho, m l jsem toho dosáhnout víc než vy. Ale když se
tady na vás tak dívám, uv domuji si, že jste mnohem lepší, než jsem
býval já. Zní vám to p íjemn ? Jste lepší, v te mi. Nechci, aby vám to
stouplo do hlavy, ale jste ti nejlepší lidé, které znám. Amen. Každý z vás.
Mám vás moc rád, protože B h má rád m , a já si vzpomínám, že když
jsem byl tak starý jako vy, nebyl jsem dobrý. Kou il jsem, pil jsem
a chodil po hospodách. A eho jsem se nemohl zbavit, byly rva ky. Prost
jsem si nedokázal pomoci. Když mi n kdo n co ekl, bylo to, jako kdybych v hlav ucítil k e , a pak jsem se rozzu il jako ábel. Dokázal jsem
zu it tiše a p itom jsem se snažil toho lov ka zni it. Když jsem pak
skon il, bylo mi to líto, bylo mi to strašn líto. T eba i dva týdny jsem
m l deprese. Bylo mi to prost hrozn moc líto. Bylo mi líto, co jsem to
provedl. Cht l jsem se zm nit, ale nikdy jsem nev d l, jak. Málem jsem
zabil vlastního bratra. Bylo nás sedm a rvali jsme se každý den. Každý
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den jsme se museli porvat. Skoro to vypadalo, jako bychom bez rva ky
neum li žít ani jeden den. Bylo to v nás, bylo to sou ástí naší duše. Víte,
je mi líto lidí, které vídám ve v znicích. Protože my sami jsme v nich
dávno mohli sed t. Amen. Ale B h s námi m l n jakou zvláštní milost.
Pamatuji si na den, kdy se ábel rozhodl, že mne dostane. Sed l
jsem venku na naší terase… – a pamatujte, že mluvím o Boží lásce. Chci,
abyste v d li, že bez Boží lásky bych tady dnes nesloužil v Duchu Pán .
Byla ned le odpoledne, sed l jsem v bílé košili na terase a etl si. (Miluji
tení.) Bylo mi moc dob e, když vtom do vrat vb hl chlapec a k i el:
„Venku zabíjejí tvýho bráchu!“ V tom moment jsem byl ztracen. V d l
jsem, že a to byl kdokoliv, kdo napadl mého bratra, za chvíli bude mrtev.
Rozhlédl jsem se po zbrani a nic jsem nemohl najít, byl tam jen kus
železné trubky. ábel ji tam pro mne nachystal. Tiše tam na mne ekala.
Na konci byla zahnutá jako držadlo, takže jste ji mohli opravdu pevn
držet a využít pln její sílu. Vyb hl jsem ze vrat. A když jsem vybíhal,
proti mn b žel muž. Zastavil jsem se a couvl zpátky. V d l jsem, že je
mrtvým mužem, protože ábel mi za al ukazovat, jak s ním mám naložit.
Ud lal jsem tou ty í náznak a on se na mne vrhl. Uv domte si, že jsem už
nap ed vid l, jak se to stane. V d l jsem, jak se na m vrhne, jak ho pak
dostanu a p etáhnu ho po hlav . P esn tak se to potom stalo. Až na to, že
B h také n co ud lal. Když jsem ud lal výpad a on se snažil krýt, upadl.
Ob ma rukama jsem se rozmáchl, abych mu zasadil smrtelnou ránu. Když
mi ruce let ly dol , ekl jsem: „Bože, jestli jsi B h, jen Ty mi te m žeš
pomoci. Protože už nemohu jinak, než ho zabít.“ Bylo to šílenství. Už
jsem to nedokázal zastavit. Nem l jsem nad sebou žádnou moc. Musel
jsem ho zabít a v d l jsem to. M l jsem v sob takové šílenství, že když
jsem se dostal do bitky, deset chlap m neudrželo. Takový to byl ve mn
ábel, rodinný duch. Taková byla moje rodina. Víte, jak Afri ané mezi
sebou neustále bojují? Když je vidím, íkám: „Ó, m j Bože.“ Odtamtud
my, duCillové, pocházíme. Francouzi a Afri ané. M j d de ek byl Francouz a ostatní byli Afri ané. A když se spojili, zplodili jen vraždy, vraždy
a vraždy.
B h Všemohoucí se postavil za mne. (Brat e, prosím, mohl by ses
sem postavit?) B h se postavil za mne. (Te se, prosím, oto .) Pak mne
takhle vyzdvihl a já se cítil jako ve víru. F ! A když jsem se
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vzpamatoval, stál jsem na druhém konci ulice! Byl jsem z té rva ky p enesen Duchem. Ten muž tam stále ješt ležel na zemi. Když nedostal
ránu, za al se rozhlížet a nemohl m najít. Lidé se za ali sbíhat a k i et:
„Vražda! Vražda!“ Víte, Kingston je velké m sto a tehdy to byla nejobydlen jší ást z celé oblasti West Indies. Lidé se sbíhali a za chvíli jich
tam bylo plno. Nikdo si nevšiml, že tam nejsem! Dodnes nerozumím
tomu, co vid li. Chápete? Vid l jsem, že stojím na jednom konci ulice
a dívám se na dav lidí shromážd ný na prot jším konci ulice. Koukám na
toho chlapa, jak tam leží, koukám, jak m hledají, a nikdo z nich m
nevidí. Zašel jsem na dv r p ítele, co bydlel na konci té ulice, a z stal
jsem tam tak dlouho, dokud rozruch neutichl. Toho dne jsem dostal lekci.
Zjistil jsem, že m B h miluje víc, než v bec dokážu pojmout. Amen?
Protože m zachránil. Nezachránil život toho chlapa, ale m j. Ano.
Zachránil m p ed vraždou toho muže a zvláštní bylo, že jsem ztratil všechen hn v a vztek. Když jsem se d ív rozhn val, vydrželo mi to pak
v tšinou n kolik týdn . Toho dne jsem pozbyl hn vu a ten duch odešel.
Ano, ten ábelský duch odešel, ANO! A dovolte mi ješt chvíli vypráv t.
Jednou, dva roky p ed touto událostí, m m j bratr vyprovokoval.
Vzal jsem ostrou ma etu a rozmáchl se, že mu setnu hlavu. Když jsem se
ohnal, rychle se sehnul a ma eta se za ala do d ev ného sloupu na terase.
Nemohl jsem ji dostat ven. Dokážete si p edstavit, co to bylo za ránu?
Ma eta vlítla do d eva a já ji nemohl vyrvat. Ve sloupku na terase tam po
ní z stala p kná díra. Pokaždé, když jsem pak vyšel ze dve í a uvid l tu
díru, ekl jsem: „Bože, tenhle duch mé t lo už nikdy používat nebude.“
V te, když jsem u inil toto rozhodnutí…
Víte, já byl h íšník, byl jsem h íšník, co mi pam sahá. Jako malý
kluk, bylo mi tak dvanáct let, jsem jednou na shromážd ní šel dop edu
k oltá i a modlil se k Bohu, protože jsem cítil Božího Ducha. Byl tam
tehdy kazatel z Anglie, n co se mne dotklo, ale víte, byla to baptistická
církev a oni nev ili ve spasení a ve spoustu jiných v cí, takže jsem po
tom zvl el.
U inil jsem rozhodnutí, že nedovolím žádnému démonovi, aby si
používal moje t lo. A as b žel. Jednou za mnou bratr zase p išel
a provokoval: „Bojuj, chlape, poj !“ Za al do m bušit, a já stál a nehnul
se. Stál jsem tam na míst , zpocený od hlavy až k pat . M l jsem na sob
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erný oblek, bílou košili, všechno bylo úpln mokré. Nehnul jsem se a ten
démon mne opustil. To už bylo podruhé, co m opustil. Opustil m , a dva
roky jsem se nepral. Když vezmete v úvahu, že mluvíme o lov ku, který
byl zvyklý rvát se každý den, a pak se dva roky s nikým neporve a už
nemá ani touhu se rvát, musíte uznat, že to ud lal B h. Tyto dva roky pak
ukon il onen ve er, kdy jsem si pokojn sed l na terase a jeden kriminálník poslal druhého kriminálníka, aby napadl Franka, mého bratra. Frank
m l dobré nohy, tak utekl. Já vyb hl ze vrat, abych se s tím chlapem
st etl, a to je p íb h, který jsem vám vypráv l.
Brat i, „láska Boží je v tší, než jazyk i pero mohou vypravit“.2
Halelujah. Když vidím, jak mne B h miluje, stydím se za sebe, stydím se
za to, jak já miluji vás. Protože když si uv domíme, co pro nás B h d lá,
musíme pochopit, že totéž chce, abychom my d lali pro Jeho d ti. Vím,
že B h, Ježíš Kristus, za vás prolil svou krev a že Jeho zám rem je, abychom byli jedno. Pokud nejsme jedno, prohráli jsme, pamatujte. V te mi.
Pokud nebudeme jedno, prohráli jsme.
Víte, co s námi B h d lá, abychom se stali jedno? Vzpomínáte, jak
jsem vám v era ve er kázal o tom, jak chodit v Pánu? Krok za krokem.
Tak to B h vymyslel. Když za ínáme, jen se plazíme. Když potkám
bratra a zeptám se: „Brat e Pastý i, jak se máš?“ A on na to: „Jen se plazím.“ Tak ho povzbudím a eknu: „Brat e, plaz se dál! Neustávej a plaz se
dál!“
B h dal krev Ježíše Krista, což je Jeho Krev, aby nás spojila. Pak
nám dal rodiny. Byl jsem divoký jako k . Víte, nem l jsem chu se
ženit, usadit se, mít ženu. Za prvé jsem nev il, že by m n kdo mohl mít
rád. Je tady také n kdo takový? Ne? To je dob e. Všichni víte, že vás
n kdo má rád? To je dob e. Ale já jsem nev il, že m n kdo má rád.
A když mi B h dal ženu, obzvláš ženu, která Hospodina tolik miluje,
ženu tak n žnou, schopnou snést ob as mé hrubé zp soby a n kdy i mou
nevycválanost, cítím se poct n. Neskonale poct n. Víte, v manželském
slibu se íká: „…milovat a opatrovat…“ Víte, co znamená opatrovat?
Milovat, opatrovat a ctít. Když se oto íte ke své manželce i svému manželovi a eknete n co hrubého, pak se ta úcta nabourá. Nemáte ke své
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žen úctu, jakou byste v i ní m li mít. B h nám íká: „Te je as! Je
pozdní hodina. Te je as vyr st! Pokud nedokážete být jedno se svou
manželkou, nebudete jedno ani s T lem!“ To je bolest tady toho T la
Kristova, tohoto shromážd ní. Není jiná cesta. B h nám nedává jinou
alternativu, a se nám chce, nebo nechce. B h vám dal manželku, B h
vám dal d ti a B h na vás pracuje! Máte být u in ni tím, kým vás B h
chce mít, protože íká: „Když se zjeví, budeme jako On.“ Kdy že se to
stane?
Otev eme si Bible v 1. Korintským 13. Kázali jsme tady n komu na
svatb z 1. Korintským 13? Že ano? Víte, Pán se mnou celou noc mluvil
o lásce a ukazoval mi n které z vás. íkal mi: „Navra te se ke svojí první
lásce.“ N kdy je velmi jednoduché si na n koho zvyknout. A tak si na n j
zvyknete a zapomenete, že první krok v lásce je milovat jeden druhého.
Milujte jedni druhé, jako Kristus miloval nás a dal sebe samého za nás.
Poj te, p e t me si 1. Korintským 13:1: „Bych jazyky lidskými mluvil
i and lskými, a lásky kdybych nem l, u in n jsem m zvu ící aneb zvonec zn jící.“ Prázdný! N kte í z nás si myslí, že chodit do církve, zpívat,
hrát, prorokovat a tak dále je pobožnost. B h íká, že m žete chodit do
církve, mluvit jazyky and l i jazyky lidskými a p itom v srdci nemít
Boží lásku. A B h íká, že pak VŠECHNY vaše projevy jsou marné!
Za al jsem se u it lásce… Je to dost zvláštní. M l jsem lásku Boží,
B h mi ji dal, dal mi své spasení. Ale když jsem se oženil, byl to pro mne
úpln nový rozm r, jak se u it lásce. Ó ano. Musíte se nau it, že tady jste
vy, silný, velice aktivní, plný života, a najednou jednáte s k ehkou osobou, které dnes ráno není zrovna dob e! Amen. „A co má snídan ?“ Ha?
„A co má snídan ? Co se to dnes d je?“ Nikdy by vás nenapadlo, že se
t eba necítí dob e. Vy byste m li vstát a ud lat snídani pro ni! Amen.
Ano. Máte d ti a n kdy se d ti necítí úpln dob e. Musíte mít
s manželkami hodn trp livosti.
Písmo íká, že B h se jmenuje El Shaddai. El Shaddai. Víte, že B h
dal El Shaddai do T la, mezi vás? B h na vás vložil svého El Shaddai
soucitného Ducha, a n kte í z vás mají soucit jen se svými vlastními
d tmi! Nep ipouštíme si trápení ostatních tam n kde venku, t ch, kte í
nás pot ebují. Halelujah. Ano. B h mezi nás dal matky, matky, kterým
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máme naslouchat, otce, kterým máme naslouchat, dal mezi nás ty, kte í
s vámi mají v Duchu soucit.
Je jeden verš, nad kterým se rozcházejí mnozí teologové, ale já
v n m problém nevidím. Žalm 103:13: „Jakož se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad t mi, kte íž se ho bojí.“ Teologové
íkají: „Ne, ne, ne. To je špatn . M lo tam být: Jako matka…“ Hmmm?
Protože slovo, které tam je použito, je El Shaddai, a to znamená silnou,
mocnou Otcovskou lásku. Amen? Ano. Silnou, mocnou Otcovskou lásku.
Láska mezi manželem a manželkou je základem lásky a služby v církvi.
B h íká, že muž by nem l být starším, jestliže nemá ženu a nevychoval
d ti, ha? Takže je to vaše žena, kdo vás iní starším. A pokud se k této
své žen nechováte správn , pak nem žete být starším. Hospodin nás
vyu uje a my jdeme krok za krokem. Pokud jste neud lali ten první krok,
jak ud láte druhý? Jak budete moci mít soucit s Božím lidem, jak budete
moci milovat Boží lid, jak na n budete moci vylít život, když toho nejste
schopni v i vlastní žen ? Tak!
N kdy se Hospodin stáhne a dovolí, aby vás manželka provokovala.
Vyprovokuje vás, na vás sko í ábel, a vy se roz ílíte. B h íká: „Tak,
te ses roz ílil a co s tím ud láš? Ha? Zbavíš se svého roz ílení? Tohle
totiž ni í tvou službu, tv j život! Jako Boží syn ztrácíš!“ Proto B h íká
„d átka“. íká „moje d átka“, protože jste ješt nevyrostli do té míry,
aby by vás mohl nazvat „mí synové“. Te jsme Boží d ti, ale ješt se
neukázalo, co budeme. (1Jan 3:2) Všimn me si, že nemluví o Božích dcerách. B h nemá žádné dcery. Hmmm? D kuji, že jste ekli amen. Amen.
Když lov k dosáhne v Bohu ur ité roviny, Hospodin mu ekne: „m j
synu.“ Víte, ženy, pro jste ženy? Víte, pro ? Není to jen proto, aby byl
zachován rod. Je to také proto, že žena je druhou polovinou muže,
a v církvi chybí síla, když muži a ženy neplynou. Odtud máme sílu. Proto
to pouto, které církev spojuje, je láska. Amen.
1. Korintským 13:1-2: „Bych jazyky lidskými mluvil i and lskými
a lásky kdybych nem l…,“ nic nejsem. „A bych m l proroctví a pov dom
byl všelikého tajemství i všelikého um ní, a kdybych m l tak velikou víru,
že bych hory p enášel, lásky pak kdybych nem l, nic nejsem.“ Jinými
slovy, B h nám íká, že nám dá dary Ducha, amen? Ale pak musíme r st
do dosp losti, a r st do dosp losti je láska. Rozumíte tomu? Láska je to,
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když dokážete milovat svou ženu, i když není hezká. Protože všichni
máme rádi to, co je moc hezké. Podíváme se na ni a íkáme si: „Je
opravdu moc p kná!“ Ale to se díváme jen svýma lidskýma o ima. Protože n kdy se vaše žena zlomí jako jakákoliv jiná lidská bytost. Je unavená, zbyte n se roz iluje, je hysterická. Tehdy ji musíte milovat. Když
vás zra uje a napadá, tehdy ji musíte milovat. Ano. Vzpomínám si na
muže, kterému to zni ilo život. M l ženu a d ti a jednou se pohádali kv li
mali kosti. Jeho žena se oto ila, za ala p st a ude ila ho p ímo do pusy.
Nezvládl to, ztratil nad sebou vládu. Kdyby to p ekonal, zbytek jeho
života by bylo vít zství, ale on nezvít zil. Vrazil jí facku, až upadla na
zem. Rozvedli se. Co se vám dnes snažím íci, je, že B h je láska
a „…každý, kdož miluje, z Boha se narodil a zná Boha. Kdož nemiluje,
nezná Boha, nebo B h láska jest“. (1Jan 4:7-8)
Láska je tedy n co, co p emáhá zlo, které je v nás. Jinými slovy,
hn v, který v sob máte, není k ni emu dobrý. Je z ábla. Pochází od
vašich p edk , kte í vám cht jí sloužit smrtí, a v moment , kdy ten hn v
odmítnete a nic ne eknete… Když vám n kdo vrazí facku, a vy mu to
nevrátíte, nic ne eknete, pak jste ábla zasáhli. Dejte mu ránu, a on od
vás ute e! On se sice vrátí, ale už slabší. Pokaždé, když s ním zato íte
a on se vrátí, tak se vrátí slabší. N co vám povím. Když mluvíme
o hn vu – B h vám dal nad hn vem moc! Musíte použít sílu své vlastní
v le, protože vám B h dal moc. Nejste jako h íšníci, kte í nemají žádnou
moc. Vy máte moc p emoci ábla. ábel p ichází od vašich p edk ,
a cokoliv se d je vám, d lo se i vašim p edk m.
Poj me o rovinu výš. Podívejme se te do nebe. Poj me si o nebi
p e íst. Žid m 12:1: „Protož i my, takový oblak sv dk v kol (okolo) sebe
majíce, odvrhouce všeliké b ím , (odvrhouce) i snadn obkli ující nás
h ích (naše rodinné h íchy), skrze trp livost konejme b h uloženého sob
boje.“ Dovolte, abych vám vysv tlil, o em Pavel hovo í. P edstavte si,
že tady v této místnosti stojí na jedné stran Ježíš a má s sebou žáky,
duchy, které vyu uje, protože v nebi jsou duchové, kte í od nás musí
p ijmout všelikou moudrost Boží.3 Víte, pro ? Pro se od nás nebe musí
u it? Protože jsme v bitv . My jsme ti slabí. My jsme ti, kdo jsou
3

Efezským 3:10 – „aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev
rozli ná moudrost Boží.“
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p ístupní a vystavení satanovým útok m. Oni ne. Amen? Takže teoreticky
je u it by jim nepomohlo. Jediný zp sob, jak zvít zit, je v ci projít a vyjít
z nich vít zn . Dobrá. Takže Ježíš stojí, dejme tomu, ve vaší ložnici a má
s sebou n které duchy bratr , kte í p edtím padli. Stojí tam, protože vidí
ábla, jak provokuje, jak pokouší vaši manželku a jak pokouší vás, jak
mezi vámi zakládá ohe , a vy se za ínáte hádat. Pak ábel p ijde k vám
a zašeptá vám do ucha: „Dovolíš jí, aby s tebou takhle jednala a aby jí to
prošlo?“ Ha? A vaše tykadla se vzp ímí. Duch Boží vám íká: „Pán je
s tebou, pokoj, bu tiše.“ A ábel p ijde a íká: „Vzmuž se, lov e. To
p ece nem žeš dopustit, aby jí tohle jen tak prošlo. To si s tebou pak
po ád bude d lat, co chce.“ A Pán p ijde a n co vám ekne. P ijde vám
verš z Písma a bitva pokra uje dál. Ježíš tam stojí s n kterými ze svatých,
kte í jednou ve svém život byli ve stejných podmínkách. A pamatujte, že
v t ch podmínkách už být nemohou, ale vidí naprosto stejnou situaci, ve
které se sami nacházeli. S jediným rozdílem – oni te vidí ábly, kte í to
zp sobují, a vy ne! Jak trvá toto vaše pokušení, Duch Boží k vám p ijde
a ekne: „Vzep ete se áblu, a ute e od vás.“ (Jakub 4:7) Vaše žena vám
íká r zné nep íjemné v ci… a vy se vzep ete – ne eknete ani slovo.
áblové od vás utíkají a and lé Boží prok iknou: „Halelujah!“ Vy nic
neslyšíte, nic nevidíte a cítíte se jako pes! Nerozumíte? Cítíte se h než
spráskaný pes, jako že jste byli rozdrceni nebo tak, a manželka je
naštvaná a za ne plakat. Zvít zili jste, ale ani o tom nevíte. Halelujah. Pak
máte sílu ji obejmout. – „Dej ty ruce pry !“ – „Ale no tak…“ – Znovu ji
obejmete a ona za ne, no však víte, vzlykat a st žovat si. Vy ji pak políbíte a tak dále a láska Boží zvít zí!
Ale co v t ch p ípadech, kdy láska Boží nezvít zí? Ha? Ten malý
ábel poskakuje a jen si výská. „Dostal jsem ho! Dostal jsem ho! P ijdu
zas!“ Víte, co myslím? A p íšt , když se k vám vrátí, tak má trochu víc
moci. Tehdy ekne: „Rozve se!“ Ano. ekne: „Rozve se!“ A vy eknete: „Ó Bože. ekl nám to B h, abychom se vzali?“ N kdo pak ekne:
„Neslyšeli jsme z Boha. Vzali jsme se d ív, než jsme slyšeli z Boha.“
A tak dále a tak dále. Dovolte, abych vám n co ekl. Každému z vás, kdo
se žení nebo vdává, každému, kdo se oženil p ed tím, než uslyšel z Boha
nebo neuslyšel: B h vaše manželství posv til. B h ekl, že vaše lože je
posv cené a vaše manželství je Bohem posv ceno. (Žid m 13:4) Ne,
abyste si n kdy mysleli, že m žete odejít z T la Kristova, rozvést se a žít.
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V tom moment jste skon ili! Jste mrtvý muž! Halelujah! Jste mrtvý muž!
Ti, kdo zle nakládají s Božími syny, s dcerami Ježíše Krista, s mými
d tmi v Pánu, za které se modlím, t m se NIKDY nepovede, skon ili! Jen
to trochu vst ebejte, protože to mi B h ukázal. Nemluvím ze svých lidských pocit . N kdo t eba ekne: „No jo, bratr Cec…“ Bratr Cec jedná
pod mocí Ducha. Nep ipravil jsem si pro vás tohle kázání. Co slyším, to
íkám. P icházejí mi myšlenky a já vám je p edávám. Musím to íct proto,
abyste v d li, že je n co mnohem v tšího, než na co jste zvyklí. Tohle
není církev! Toto není tradi ní církev, kde m žete jít a d lat si to i ono
a vždycky vám to projde. Neprojde vám to. Skon ili jste! Ano, už jsem
n které lidi vid l, jak skon ili. Amen. Halelujah. íkám vám, brat i, že
nás B h spojuje dohromady. V Božím srdci není nic v tšího. A te , když
íkám B h, víte, o kom mluvím? Myslím tím Jahveh! Toho Silného Boha,
V ného Otce, Prince Pokoje, Toho, kdo stvo il všechno okolo nás a i to,
co nevidíme! Jsme v Jeho p ítomnosti! M jme p ed Ním báze ! M jme
báze ! Ó Bože! Když duchovn zamordujete Boží dít , co si myslíte, že
jste ud lali? Zamordovali jste sami sebe! B h vás pot e! Nem žete žít!
Nikdy nem žete být š astni! Skon ili jste!
Brat i, íkám vám, že B h vám dal n koho, koho máte milovat. Te
mluvím k vám, svobodným. B h vám dal lidi, abyste je milovali. Musíte
je milovat, musíte milovat tohle T lo, tyto vaše bratry, z celého srdce,
z celé duše, z celé mysli a musíte milovat Hospodina. B h íká: „Miluj
Hospodina, Boha svého… “ – jak je to dál? íkejte to se mnou:
„…z celého srdce svého, z celé duše své, celou svou silou a bližního
svého jako sám sebe.“ (Luk 10:27) Ježíši, smiluj se nad námi! Nedosahujeme toho! Ano, nedosahujeme. H ešíme jeden proti druhému. N kdy
mluvíme jeden proti druhému. Ale musíme init pokání. Musíme init
pokání, protože B h na zemi tvo í T lo! To je to, co d lá! B h nechce,
aby n jaký mocný kazatel objížd l kolem a všechny uzdravoval
a vysvobozoval. Aby každý musel po kat, až p ijede bratr Tenaten, aby
na n j vložil ruce. To je už za námi! To je za námi! B h tvo í T lo. Ježíš
volá svou nev stu. Ano! P ichází mi slovo z Jana 17:20-22: „Ne za tyto
pak toliko prosím, ale i za ty, kte íž skrze slovo jejich mají uv iti ve mne,
aby všickni jedno byli, jako ty, Ot e, ve mn , a já v tob , aby i oni v nás
jedno byli, aby uv il sv t, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterouž jsi mi
dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme.“ Takže pokud za
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vámi n kdo p ijde a bude íkat, že káže, iní zázraky a spoustu dalších
v cí, a nebude mezi Božím lidem vytvá et jednotu, pak ne iní Boží v li.
Protože dokonalá Boží v le je, abychom všichni byli jedno! N kdo mluví
o bílé církvi, n kdo zas o erné církvi, n kdo mluví o všelijakých etnických a náboženských církevních organizacích, všechna jsou však mimo
Krista. B h ekl: „V Kristu není ani muž, ani žena.“ (Gal 3:28) V Kristu!
Takže si musíte uv domit, že máte manželku, která v Kristu, v Duchu,
není ani muž, ani žena. Je to prost B h, kdo si vedle vás lehá v noci do
postele. A vy na ni musíte být opatrní, n žní, odpoušt jíce sob vespolek
v Kristu. Jako Ježíš Kristus odpustil nám, odpoušt jme my druhým.
(Ef 4:32) Milujme jedni druhé, jako B h miloval nás!
Je to jako poslední slovo. Víte, pro ? Protože jsme na konci díla.
Pokud padneme, B h se od nás odvrátí a vybere si jiný lid. B h si vybere
skupinu, tadytu a tamtu, a každou, co padne, odloží. Pokud se stane církevnickou, najde jinou. Nerozumíte? B h se snaží lidi stmelit, aby byli
jedno. Nem žete n koho p ivést, aby byl jedno s vámi a s Bohem, pokud
nebudete vy jedno s druhými. Jinými slovy, jádro musí být v po ádku,
a každý další, kdo p ijde, bude vstupovat do jednoty. Musíme být jedno
v Kristu Ježíši. Nesmíme mít žádnou p etvá ku, nic, co by nás rozd lovalo. Musíme init pokání. Amen. Pokání. Protože práv te nejsme tím,
co budeme. „Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme;“
(1Jan 3:2) ím více Ježíše máte, tím více budete jedno s bratry, kte í jsou
jedno s Bohem. Amen? Halelujah! Proto B h do našeho st edu
zakomponoval ur ité v ci. B h nás r zn uspo ádal. Brat i se ptali Pavla:
„Jaký k sob máme mít v církvi vztah?“ Odpov d l: „Starší ženy mají být
matky.“ Dále ekl: „Pak máte otce, bratry a sestry.“ (1Tim 5:1-2) Tak se
na sebe musíme dívat, jako na bratry a sestry. Pro ? Není to pro vás
reálné? Dovolte, abych ekl, jak moc je to reálné. Je to reáln jší než váš
p irozený bratr, protože krev Ježíše Krista, kterou v sob máte, je v tomto
bratru, v této sest e, v tomhle a v tamtom. Stejná Krev, která proudí vámi,
proudí i jimi.
Zpíváme jednu písni ku: „Ply mnou.“ To znamená, že Boží sláva
plyne tímto domem a plyne skrze jednoho i druhého. Byli byste p ekvapení, kdybyste vid li, co se d je. Sedíte, v srdci nad n ím p emítáte
a najednou to vámi za ne proudit. A vy p emýšlíte a ono to proudí, proudí
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a proudí. Boží láska námi proudí skrz jednoho k druhému. Ale od jednoho
k druhému také m že proudit n co jiného. Pokud máme zlé myšlenky, ty
také mají schopnost proudit skrze jednoho k druhému. Rozumíte? Takže
musíme plynout jedni druhými, musíme plynout jedni druhými
V KRISTU. Rozumím tomu tak, že v nebesích se toto všechno umoc uje.
Slyšel jsem, jak jeden muž íkal: „Nebe by nebylo úplné, kdybych v n m
nem l svou ženu.“ Víte, co myslím. Cht l mít v nebi manželku. Mnozí
z vás museli p emýšlet nad tím, co se asi stane. Jestli budete mít v nebi
manžela i manželku. Nebudete. Víte, pro ? Protože rovina, na které jsme
v nebi, je mnohem vyšší než rovina manželství tady dole. B h nám dal
manžela i manželku, abychom byli pospolu a nau ili se jeden druhého
milovat. Ale na vyšší rovin nebe je to jinak. Tam to proudí skrz naskrz.
Když vplynete do srdce i mysli bratra nebo sestry, vidíte nesmírnou
oblast velkolepé slávy. B h to nazývá svým p íbytkem. Vstoupíte do
Božího p íbytku a vidíte slávu, kterou B h vložil do jedné duše. A víte,
co? B h vložil svou slávu do jednoho každého z vás, kdo jste tady, a vy ji
musíte za ít uvol ovat, aby plynula ven! Amen! Chvála Pánu!
Podívám se na vás, a vidím matky. Je tady tolik požehnání, tolik
Boží slávy, a vy to nevíte. Tolik požehnání. Za n te rozpoznávat jeden
druhého. Za n te rozpoznávat zp soby, jakými B h v lásce s t mi druhými jedná. Pamatuji si, když jsme za ínali na Jamajce. Byl to jeden
velký ohe a sláva. Nemyslím si, že to ješt n kdy zažijeme. Byl tam
jeden pokorný bratr. Nekázal, moc toho ned lal, ale když bylo t eba poradit, vždycky jsme se šli zeptat bratra Bankera. Zavolali jsme mu a ptali se
ho: „Co vidíš? Co B h íká?“ A vždy m l správnou odpov . Je t eba
p ijít na to, že každý lov k se v Pánu projevuje svým zvláštním zp sobem. Rád povídám o sest e Hermín . M la zvláštní dar. Kážu a uprost ed
slova p išla, na íkala a držela se p itom za bok: „Ach, ach, ach!“ O co
šlo? Byl to projev Ducha. S jejím bokem nic nebylo, a p esto ji bolel.
ekla: „N kdo tady má problém s bokem.“ A ten lov k p išel, my jsme
se za n j modlili a sest e Hermín se ulevilo. N kdy se lov k prost musí
smát, když si vzpomene, jaké projevy jsme na Jamajce vid li.
Ale chvála Pánu, s každým z vás B h n co d lá a chce své dílo
dokon it. Musíme se p estat potloukat jen tak okolo. asu je málo.
V ím, že naše služba bude trvat t i a p l roku. Nevadí, jestli tomu v íte,
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nebo ne, poj me! Slyšíte m ? Stane se to! B h musí u init, co p eduložil,
aby se stalo, tady a te . B h to musí u init! Bože Všemohoucí, pomoz
nám! Toužíte-li po n em, proste, a stane se. V íte tomu? Ješt vám chci
n co íci o modlitb . Nikdy se nemodlete: „Ó, Bože, chudák bratr Tenaten. Smiluj se nad ním, ó Bože.“ Jinými slovy íkáte Bohu, aby byl
milostivý, jako by nebyl. A tak mu íkáte, aby byl. Je to tak? NE! NE!
„Bože, tento lov k je krev mé krve, t lo mého t la. Je v pr švihu, má
problém. Zachra ho z moci toho ducha v jeho dom . Uzdrav ho, vysvobo jeho d m. Díky Ježíši.“ Takhle se odte musíme modlit. Už áblu
nedovolíme, aby si nad námi uzurpoval svou nadvládu. Skon il. Skon il
práv te . Už se nebudeme modlit: „Já chudák!“ B h nám dal moc!
„Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi…“ (Mat 28:18) Žádný
ábel nesmí být schopen rozd lit tento lid. Nech Ježíš vládne ve vašich
srdcích! D kuji, d kuji vám, brat i. Na p íští shromážd ní p ij me
v Duchu a p ijm me víc toho, co B h dává! Sláva Bohu. Díky Ježíši.
Halelujah!
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