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BOŽÍ �ÁD V T�LE KRISTOV� 

CECIL J. duCILLE 
(Hrani�ná, Jizerské hory, zá�í 2005) 

 

 

Chvála bu� Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce 
slovo o T�le Kristov�. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme sou�ástí 
T�la Kristova? Je jenom jeden B�h, jedna církev a jedno T�lo. Poj�me si 
to p�e�íst, abychom tomu v��ili. Najd�te si epištolu Efezským, 4. kapitolu. 
�teme od 1. verše:  

„Prosím� tedy vás já v�ze� v Pánu, abyste chodili tak, jakž hodné 
jest na to povolání, kterýmž povoláni jste, se vší pokorou, tichostí i s sná-
šenlivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu 
Ducha v svazku pokoje. Jedno jest t�lo, a jeden Duch, jakož i povoláni 
jste v jedné nad�ji povolání svého. Jeden Pán, jedna víra, jeden k�est.“ 

 To je n�co velmi dogmatického. Každý, kdo se pokusí toto pozm�-
nit, není z Boha. Pokud nepat�íme k jednomu T�lu, pak nejsme z Boha. 
P�edtím, než jsme byli z Boha, tak jsme Bohu nepat�ili. Pokud zjistíme, 
že nejsme z Boha, pak je t�eba �init pokání, abychom se stali Božími.  

Jak si m�žeme být jisti, že jsme v tom správném T�le? Protože ve 
sv�t� je mnoho t�l. Už od druhého století se církev dostala do podru�í 
katolicismu. V moment�, kdy katolíci p�evzali církev, vytvo�ili hierarchii. 
To znamená, že odmítli služebnost, kterou B�h na sv�t� ustanovil. Boží 
�ád je služebnost, kterou na zemi ustanovil sám B�h. �ád, který byl 
ustanoven církví, je �ád �lov�ka.  

Podívejme se tedy nyní na rozdíl mezi Božím �ádem a �ádem 
�lov�ka. O Božím �ádu �teme ve verši 11: „A on� dal n�které zajisté 
apoštoly, n�které pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastý�e (tedy 
nikoli pastory) a u�itele.“ Vy, kte�í máte v anglické Bibli špatn� pastory, 
vložte si tam slovo pastý�i, tak jak je to v �eské Bibli. �  Víte, Boží slovo 
je p�esné, ale p�eklady nejsou p�esné. A tak Duch Boží v lidu Božím 
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napraví lidské p�eklady. V této knize, v Bibli, nemáme lidský �ád, ale 
m�žeme o n�m chvíli mluvit.  

V �ímskokatolické církvi máme papeže. Písmo �íká, že nemáme mít 
papeže. Podívejme se na to. Matoušovo evangelium, 20. kapitola, od 
verše 20: 

 „Tehdy p�istoupila k n�mu matka syn� Zebedeových se syny svými, 
klan�jici se a proseci n�co od n�ho. Kterýž �ekl jí: Co chceš? �ekla jemu: 
Rci, a� tito dva synové moji sedají, jeden po pravici tvé a druhý po levici, 
v království tvém. Odpovídaje pak Ježíš, �ekl: Nevíte, za� prosíte. M�žete-
li píti kalich, kterýž já píti budu a k�tem, jímž já se k�tím, k�t�ni býti? 
�ekli jemu: M�žeme. Dí jim: Kalich zajisté m�j píti budete, a k�tem, jímž 
já se k�tím, pok�t�ni budete, ale sed�ti po pravici mé a po levici mé, není� 
mé dáti, ale t�m, kterýmž p�ipraveno jest od Otce mého. A uslyšavše to 
deset jiných, rozhn�vali se na ty dva bratry.“  

Tady vidíme, že mezi u�edníky za�alo docházet k ur�ité rivalit�, 
cht�li si zajistit postavení. Cht�li se pustit do církevní politiky. „Ale Ježíš 
svolav je, �ekl: Víte, že knížata národ� panují nad nimi, a kte�íž velicí 
jsou, moci užívají nad nimi.“ Slovo panovat nazna�uje n�jakou autoritu, 
ur�itého pána, n�koho, kdo je nad�azený. Je to tak? To znamená, že Ježíš 
�íká, že ve sv�t� je systém, v n�mž máte toho nejvyššího, pod ním je 
nižší, pod ním ješt� nižší, ješt� nižší, a tak dostanete hierarchický systém.  

„Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli cht�l by mezi vámi býti 
velikým, budiž služebník váš.“ V �eštin� máme slovo „služebník“, to je 
n�kdo, kdo slouží. Vy, kte�í máte anglickou Bibli, si v ní škrtn�te slovo 
„minister“. Má tam být služebník, v �eštin� je to správn�. �e�tina zde 
používá slovo „diakonos“, což znamená služebník. Nedá se to splést 
s �lov�kem, který má kolárek a který je vedoucím církve. Víte, 
v anglickém p�ekladu je slovo minister, které pochází z latiny. Ono 
p�vodn� služebník znamenalo, ale církví mu byl dán jiný význam. Ozna-
�uje n�koho, kdo je nad�azený, naho�e, kdo je vedoucím. Jak byste 
v �eštin� nazvali �lov�ka, který je hlavou církevního shromážd�ní? 
Pastor. P�vodní význam latinského slova minister je služebník, ale církev 
jeho význam zm�nila, a tak dnes ozna�uje �lov�ka, který je hlavou církve. 
„A kdož by koli mezi vámi cht�l býti p�ední, budiž váš služebník.“ 
V �eštin� máme „služebník“, v King James Bibli je „otrok“. Te� si 
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škrtejte zase vy, co máte Kralické bible, protože tam má být otrok. Každé 
jiné slovo než otrok se tam nehodí.  V �e�tin� je slovo „doulos“, což je 
otrok. Nem�že tam být nic jiného než otrok.  

Velmi jasn� tedy vidíme, že nám B�h �íká, že nemáme mít v církvi 
hierarchický systém. Pokud se chcete ujmout vedení církve, pak to první, 
co musíte ud�lat, je porušit Boží �ád a ustanovit sv�j vlastní �ád. �íkám 
vám to, brat�í, protože pokud jste poddáni jakémukoliv jinému �ádu než 
Božímu �ádu, nejste v T�le Kristov�. Bez ohledu na zmatek, který je 
v církevním sv�t�, B�h na zemi sv�j �ád ustanovil. A je velmi d�ležité, 
obzvlášt� v této dob�, aby Boží lid tento �ád našel.  

Ježíš povolal n�které rybá�e a n�které vzd�lané lidi. Z nich si vybral 
dvanáct a nazval je apoštoly Beránka. T�chto dvanáct B�h vybral p�ed 
ustanovením sv�ta, aby se stali apoštoly po všechen �as a v��nost. Kdy-
koliv se n�kterému z t�chto apoštol� n�co stalo, B�h dodal jiného apoš-
tola. A tak vidíme, že když Jidáš zradil Ježíše, B�h povolal apoštola Pavla 
a vsadil ho na jeho místo. Ale brat�í to nepochopili správn� a za�ali 
losovat, hlasovat, a na místo Jidáše vylosovali �lov�ka, který se jmenoval 
Mat�j. Od okamžiku, kdy ho ustanovili, o n�m už nic neslyšíme. Ale B�h 
si vybral Pavla a doplnil jej jako apoštola na místo Jidáše. Po�et apoštol� 
tak byl uzav�ený. Neexistuje nic jako d�di�nost apoštolství, jako když 
zem�e král a tr�n po n�m d�dí syn. Když si církev za�ne ustanovovat 
vlastní apoštoly, postupuje proti Božímu �ádu.  

Chci, aby vám to bylo jasné z Písma. Najd�me si v Matouši kapitolu 
23. Pe�liv� poslouchejte. Verš 7: „...A pozdravování na trhu, a aby byli 
nazýváni od lidí: Mist�i, mist�i. Ale vy nebývejte nazýváni mist�i; nebo 
jeden jest Mistr váš, Kristus, vy pak všickni brat�í jste.“  My nikoho 
nenazýváme „rabbi“, to je hebrejské slovo, ale nazýváme je „mistry“. Co 
t�eba doktor? V sou�asnosti jsou všichni kazatelé doktory toho, doktory 
tamtoho. Jinými slovy tito lidé �íkají, že jsou doktory Božího slova. Když 
jste nemocní, jdete k doktorovi. Není problém být doktorem filozofie. Ale 
doktor teologie, to je v Božích o�ích urážka. Proto nenazývejte nikoho 
mistrem nebo doktorem.  

„A otce nenazývejte sob� na zemi; nebo jeden jest Otec váš, kterýž 
jest v nebesích.“ Já jsem m�l otce, vy jste m�li otce a �íkali jsme jim 
„ot�e“. To byl náš p�irozený otec. To samoz�ejm� v Božích o�ích nebyla 
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žádná urážka. Pokud bych však za�al �íkat bratru Burtovi „ot�e Burte“, 
„ot�e Asbille“, pak bychom v�d�li, že jsme daleko, daleko od Božího 
�ádu. Problém nespo�ívá jenom v t�ch, kte�í se nechají nazývat otci, ale 
i v t�ch, kte�í je otci nazývají. A co veliký otec? Je špatné �lov�ka nazý-
vat duchovním otcem. Co když mu budeme �íkat „veliký ot�e“ nebo 
„ctihodný ot�e“, „papa“, „papeži“? To je zcela mimo Boží �ád. Nikoho 
nem�žeme nazývat duchovním otcem nebo papežem. A co lidé, kte�í se 
nechají nazývat otcem nebo papežem? To znamená, že neslyší z Boha, 
a vy byste jim nem�li naslouchat.  

V této hodin� se T�lo Kristovo dává do po�ádku. Každý musí mít 
hlavu. Ježíš Kristus je Hlavou T�la Kristova. Když se tady spole�n� 
shromáždíme, je to proto, abychom slyšeli Ježíše Krista. Uznáváme Ježíše 
Krista jako Hlavu, a	 se shromáždíme kdekoliv. Chceme slyšet, co �íká. 
Pokud povstane jakýkoliv �lov�k a prorokuje v jiném jménu než ve jménu 
Ježíše Krista, tak je to falešný prorok. Jak rozpoznáte falešného proroka? 
�ekn�te mi, jak poznáme falešného proroka? Hlavním znakem falešného 
proroka je to, že má falešného ducha, nemluví z Božího Ducha. Ten duch, 
ve kterém mluví, není z Boha, ale je z �ábla. Jeho úkolem je podvád�t, 
rozrušovat a ni�it. Co B�h �íká o pravém proroctví? Pravé proroctví 
napomíná, buduje, pot�šuje.1 Musíme se nau�it rozeznávat falešného 
proroka od pravého a falešné proroctví od toho, které je z Boha. Poj�me 
se dále podívat na T�lo Kristovo.  

V  epištole Efezským B�h �íká, že ustavil ur�ité lidi v církvi. Pokud 
v církvi ustanoví služebnost n�kdo jiný než B�h, pak to není T�lo Kris-
tovo. Blížím se k tomu, kam se chci dostat, a doufám, že m� sledujete. Je 
to služebnost, která z t�la �iní T�lo Kristovo, nebo ho T�lem Kristovým 
ne�iní. Poj�me se podívat na proces, kdy církve odcházejí z T�la 
Kristova, aby vytvá�ely r�zné denominace. CÍRKEV SE ZA�ALA 
VZDALOVAT OD BOŽÍHO �ÁDU V MOMENT�, KDY ZA�ALA VE SVÉM 
ST�EDU USTANOVOVAT SLUŽEBNOSTI, KTERÉ BYLY USTANOVENY 
�LOV�KEM. Sedm církví v malé Asii odmítlo Pavla jako Boží služebnost. 
Od okamžiku, kdy zavrhli Pavlovu služebnost, za�ali upadat do falešných 
u�ení.  
                                                           
1 1. Korintským 1:3 – „Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzd�lání, i napomínání, 
i pot�šení.“ 
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Chci vám na tabuli nakreslit obrázek, který nám B�h p�edložil 
v Bibli, aby nám ukázal na T�lo Kristovo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víte, že církev vn�jšího nádvo�í není T�lo Kristovo? T�lo Kristovo 
za�íná zde. Cht�l jsem, abyste vid�li, jak kreslím jednotlivé desky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve st�n� stánku je dvacet desek. Deska, která je v rohu, je zdvojená. 
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upevn�na zlatými kruhy. Desky jsou vyrobeny ze d�eva a pokryty zlatem. 
Nikde nevidíme d�evo, pouze zlato. D�evo reprezentuje lidskost, lidskou 
p�irozenost, kdežto zlato reprezentuje Boží charakter, Boží p�irozenost. 
B�h se nám snaží p�edat to, že naše lidskost má být p�ikryta Božím 
charakterem, tak abychom nem�li lidskou organizaci, ale Boží organizaci. 
LIDÉ NEJSOU SCHOPNI VYTVO�IT BOŽÍ ORGANIZACI. MUSÍME BÝT 
ORGANIZOVÁNI SAMÝM BOHEM.  

P�e�t�me si, co B�h �íká o t�ch p�ti ty�ích. Nad prost�ední dlouhou 
ty�í jsou umíst�ny další dv� a dole pod ní poslední dv�. Všechny ty�e 
jsou drženy zlatými kruhy. Každá deska má t�i zlaté kruhy, jimiž jsou 
ty�e provle�eny. Ty�e jsou drženy deskami a zárove
 desky drží. T�chto 
p�t ty�í reprezentuje p�t služebností. Prost�ední reprezentuje apoštola, ty� 
vlevo naho�e reprezentuje proroka, další evangelistu, ty�e dole pastý�e 
a u�itele.  

Slovo pastor je latinské, má latinský ko�en. V latin� ozna�uje �lo-
v�ka, který m�že pást ovce, krávy, kozy, cokoliv. Ale �ecké slovo, které 
máme v Novém zákon�, reprezentuje �lov�ka, který se stará pouze 
o ovce. Proto Ježíš �íká: „Já jsem dobrý pastý�.“ Zajímalo by m�, co se 
píše v Žalmu 23 v �eštin�. „Já jsem dobrý pastý�.“ Víte, �ada našich 
jazyk� není schopná vystihnout duchovní realitu, která byla zapsána 
v p�vodních jazycích. Nicmén� poj�me se podívat do Efezským do 
4. kapitoly: 

 „A on dal n�které zajisté apoštoly, n�které pak proroky, jiné pak 
evangelisty, jiné pak pastý�e a u�itele. Pro spo�ádání svatých, k dílu slu-
žebnosti, pro vzd�lání t�la Kristova.“  

To slovo je v angli�tin� zase „ministry“, v Kralické bibli máme 
„k dílu služebnosti“. V �eské Bibli máme „ke spo�ádání svatých“, 
v angli�tin� se píše „ke zdokonalení svatých“. Spo�ádání znamená zdoko-
nalení. B�h �íká, že ustanovil své služebnosti na sv�t� proto, aby dovedl 
svaté k dokonalosti. Pokud dáte svatým špatná u�ení a dogmata, která 
stvo�il �lov�k, namísto toho, abyste je vedli k dokonalosti, tak je to zabíjí. 
A tak velmi záleží na tom, jaké apoštolské u�ení následujete. To ur�uje, 
zda jste sou�ástí T�la Kristova, nebo ne.  
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Podívejme se na n�která u�ení, která odvrátila církev od Boha. 
Nap�íklad ve�e�e Pán�. Když požehnáte chléb, stane se masem? Když 
požehnáte víno, stane se krví Ježíše Krista? Odpov�� je nikoliv. Pokud 
máte u�ení, že �lov�k, který p�ijímá chléb a víno, je jimi u�in�n svatým, 
pak je to falešné u�ení. Proto praví Boží služebníci musí u�it pravdu, aby 
Boží lid uchránili od t�chto falešných u�ení.  

Vezm�me si nyní u�ení o vytržení. Pokud budete lidi vyu�ovat, že 
budou vytrženi ze zem� a p�eneseni na n�jakou planetu, je to falešné 
u�ení. Lidé pot�ebují v�d�t, že musí zvít�zit tady na zemi. Nesmí mít 
pocit, že až p�ijde soužení, ostatní tady z�stanou, a oni z t�ch v�cí unik-
nou. Vid�li jsme, jak toto falešné u�ení zni�ilo církev v �ín�. V��ili tomu, 
že odletí s Ježíšem, ale Ježíš nep�išel a neodnesl je pry�. Boží lid musí 
porozum�t tomu, že B�h chce, abychom zvít�zili, a že církev musí projít 
soužením.  

Je mnoho dalších falešných u�ení, do kterých se te� nemusíme 
poušt�t. Ale B�h nám slibuje, že nám v �ase konce zjeví pravdu. 
MYŠLENKA, ŽE JENOM SLUŽEBNOST SLYŠÍ Z BOHA, ALE OBY�EJNÝ LID 
Z BOHA NESLYŠÍ A MUSÍ SLYŠET JENOM SKRZE SLUŽEBNOST, NENÍ 
Z BOHA. To je zcela falešné u�ení. Chci vám to ukázat na obrázku. Desky 
jsou pokryté zlatem a každá z nich má t�i zlaté kruhy. Je to tedy kruh, 
jímž je ty� provle�ena, který ji drží. Pokud ty� znamená služebnost, pak je 
to shromážd�ní, které drží služebnost – ne, že služebnost drží 
shromážd�ní. A tak církev za�ala používat r�zné psychologické h�í�ky 
a hrátky, aby udržela lidi ve shromážd�ní.  

Vzpomínám si, když jsme se za�ínali scházet v Port Saint Lucie, kde 
žijeme, mnoho lidí opoušt�lo ostatní církve. P�icházeli, aby slyšeli 
pravdu. A najednou bylo shromážd�ní plné pastor� a r�zných špión�, 
kte�í cht�li v�d�t, co vyu�uji, aby byli schopni získat svoje lidi zpátky. 
Brzy za�ali brat�ím roznášet nejr�zn�jší lži o tom, co jsem je vyu�oval. 
V t�ch církvích mají psychologický plán, kterému se �íká povyšování. 
Vysv�tlím vám to. P�išla jedna sestra, která p�ijala slovo od Pána, že 
kázané slovo je pravdivé. Když o tom uslyšel její pastor, okamžit� ji 
povýšil. Ud�lal z ní vedoucí p�veckého sboru. Milovala hudbu, takže se 
do toho pustila, a už jsme ji nikdy nevid�li. Psychologie je cizí ohe
, 
který lidé p�inášejí do Božího domu.  
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Jak tedy víte, že jste �ástí T�la Kristova? K tomu, abyste byli 
schopni se p�idržet ty�í, musíte mít zlato. Jinými slovy, musíte mít v sob� 
Ducha Božího a musíte slyšet Boha, abyste slyšeli pravdu. A pokud 
neslyšíte z Boha, nem�žete být sou�ástí T�la Kristova, protože B�h �ekl: 
„Budu v nich chodit, budu v nich mluvit.“2 Pokud nejste v�bec schopni 
slyšet Boží hlas, tak nejste schopni naslouchat Božím služebnostem. 
Verš 12 �íká: „Pro spo�ádání (zdokonalení) svatých, k dílu služebnosti, 
pro vzd�lání t�la Kristova.“ To znamená, že služebnost, kterou vám B�h 
posílá, ve vás vyp�sobí to, že budete pracovat pro Hospodina. Jinými 
slovy to, co p�ijímáte od Boha, by vám m�lo umožnit, abyste sloužili 
druhým. Ale nejste dokonalí. T�ináctý verš: „...až bychom se sb�hli 
všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru 
postavy plného v�ku Kristova,…“ To znamená, že nejsme dokonalí. 
Nev��íme všichni stejným v�cem, ale když budeme mít obecenství spolu 
navzájem, tak všichni dorosteme do jedné pravdy. 

 „...abychom již více nebyli d�ti, zmítající se a to�ící každým v�trem 
u�ení v neustavi�nosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale 
up�ímn� se majíce v lásce, ros�me v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž 
Krista, z kteréhož všecko t�lo p�íslušn� spojené a svázané po všech klou-
bích p�isluhování, podle vnit�ní moci v míru jednoho každého ouda, zr�st, 
jakž na t�lo p�ísluší, bé�e, k vzd�lání svému v lásce.“  

POKUD CHODÍTE JAKO SOU�ÁST T�LA KRISTOVA, ZA�NETE R�ST 
V LÁSCE. TO JE JEDEN ZARU�ENÝ ZNAK TOHO, ŽE CHODÍTE V T�LE 
KRISTOV�.  

Pozd�ji vám dám p�íležitost, abyste mi kladli otázky ohledn� toho, 
co jsem tady nakreslil, protože jsme nem�li �as poušt�t se do detail�. 
Poj�me se tedy podívat, jestli rozumíme tomu, co zde vidíme. B�h �íká, 
že jedno jediné místo, na kterém byste se m�li nacházet v této dob�, je 
T�lo Kristovo. Prost�ední ty� nereprezentuje konkrétní osobu. Reprezen-
tuje služebnost. Rozumíte tomu? Jinými slovy B�h ustanovil ur�ité lidi, 
aby vyu�ovali Boží lid. Jsou nazváni apoštolové, jsou posláni od Boha 
a Bohem vyu�eni.  

                                                           
2 2. Korintským 6:16 – „…Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pov�d�l B�h: Že 
p�ebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.“  
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Další ty� reprezentuje služebnost proroka. Do ur�itých lidí je 
vsazena prorocká služebnost, ti lidé k tomu dorostli. Ale služebnost 
proroctví je ve vás také, proto máte r�zné sny a vize. Víte, nesmíte vyklá-
dat svoje vlastní sny nebo vize. B�h dal sny a vize do celého T�la, proto 
aby T�lo bylo vedené Duchem Božím. Pokud tomu rozumíte, poj�me 
dále.  

Evangelista. Je to duch, který je nejen v ur�itých lidech, ale 
v každém z vás. Je ve vás touha p�edat dobrou zprávu ostatním. Když 
jsem posledn� vid�l vás, brat�í ze Švýcarska, byli jste osamoceni. Dnes 
máte o dva více. Už jste �ty�i. Jinými slovy je ve vás n�co, co vás 
ponouká, abyste to �ekli n�komu dalšímu. To je duch evangelisty. P�ed-
stavte si, kdyby tento duch byl ve vás, a vy jste byli �ímští katolíci. Pak by 
se stalo, že další lidi svedete na scestí. Rozumíte mi, o �em mluvím?  

Jinými slovy, když mluvím o �ímskokatolickém systému, nemluvím 
pouze o �ímskokatolické církvi, protože všechny dcery této církve si 
po�ínají h��e než jejich matka, jíž je �ím. To, co nám B�h �íká dnešního 
dne, je: „M�j lide, vyjdi z nich.“ N�kte�í z nás jsme vyšli z církví, ale 
církve v nás z�stávají nadále. N�kte�í evangelisté v televizi kážou, že 
jediným místem, kam m�žeme jít, je katolická církev. Každý duch, každý 
�lov�k, který vede lidi zpátky do katolické církve, není z Boha, ale je to 
falešný duch. Písmo �íká: „M�j lide, vyjdi z n�ho, uprchni z Babylona.“3 
Chci vám �íct, že pokud v této dob� neuprchnete duchu denominací, tak 
vás zasáhne rána rozd�lení, ponesete d�sledky a projdete týmž utrpením 
jako oni.  

Chci vám jasn� dokázat, že antikrist povstává zprost�ed církevního 
systému. Najd�te si se mnou proroka Daniela, 9. kapitolu, 26. verš:  

„A po šedesáti a dvou týdnech bude Mesiáš vy�at, ale ne kv�li sob� 
(mluví se o uk�ižování Ježíše Krista). A lid knížete toho p�ijde a zni�í 
m�sto a svatyni a konec bude jako záplava a až do konce války bude 
ur�ené zpustošení.“ (P�eklad KJV)  

 Tady se mluví o knížeti a jeho lidu. Kníže a jeho lid je antikrist. To 
jsou ti lidé, kte�í zni�í m�sto a svatyni. Lid, který zni�il m�sto a svatyni za 
                                                           
3

 Zjevení 18:4 – „I slyšel jsem jiný hlas s nebe, �koucí: Vyjd�te z n�ho (z Babylona), lide 
m�j, abyste se nep�iú�ast
ovali h�ích�m jeho a abyste nep�ijali z jeho ran.“  
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vlády císa�e Tita, byla �ímská armáda. Historie nám jasn� �íká, že to byla 
�ímská armáda, která zni�ila svatyni a Jeruzalém. To znamená, že anti-
krist vyjde z �íma. Rozumíme tomu všichni? Není pochyb o tom, že 
kdokoliv sám sebe vyvýší na místo Krista, je antikrist. Nevím, co máte ve 
svých Biblích, ale papež stojí na míst� Kristov�. �íká, že je Kristus. �ek-
nete: „Ne, to ne�ekl.“ Dává si latinský titul vicarius filii dei, tj. zástupce 
Syna Božího. On je „vice-Kristem“, tak jako je prezident a viceprezident. 
Pokud je prezident nep�ítomen, tak na jeho místo nastoupí viceprezident 
jako zástupce. Pokud �lov�k tvrdí, že je „vice-Kristem“, kým je? Je to 
antikrist. Antikrist je �lov�k, který se staví na místo Krista. Problém je, že 
lidé prohlásí: „Nev��ím v papeže, já mám biskupa.“ Je biskup v jiném 
postavení než papež? Biskup vládne nad církví a je vedoucím. Je to 
takový malý papež. 

Všechny církve jsou ve stejné situaci. Brat�í, n�co vám �eknu. B�h 
zavrhl celý církevní systém. V denomina�ním systému Hospodin nemá 
zalíbení, postavil se proti všemu, o co jde Bohu, a proto ho B�h zavrhl. 
Každý z nás, kdo odchází a p�ipojuje se k církvi toho denomina�ního 
systému, odpadává od Boha.  

Máte n�kdo otázku na toto téma? Mimochodem, pokud si slova 
vicarius filii dei p�evedete na �ímské �íslice, pak sou�et písmen dává �íslo 
666. Ptal jsem se na to jednoho kn�ze, který mi �ekl, že je mnoho jmen, 
která nakonec dají numerický sou�et 666. A já jsem mu �ekl, že každé 
z nich je šelma. Bu� chvála Hospodinu. �as už se nám skoro naplnil, 
m�žete klást otázky. 

 

 

 

OTÁZKY A ODPOV�DI: 
 

OTÁZKA: Brat�e duCille, chci se t� zeptat na titul doktor. Máme CD 
s jedním kazatelem, který se jmenuje doktor S. M. Davis. To CD jsme 
dostali od vás, Ameri�an�, každý ho tam má. Jednou se m� n�kdo zeptal, 
jestli je doktor teologie, a já jsem �ekl: „No samoz�ejm�.“ A te� �íkáš, že 
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bychom ho nem�li poslouchat, protože každý, kdo si dává tento titul, není 
z Boha.  

ODPOV��: Já bych ti ne�ekl, abys ho neposlouchal. Poslechni si to 
a �ekni mi, jestli slyšíš Boha. Protože bys v sob� m�l mít Ducha Božího. 
Já sám jsem slyšel n�která jeho kázání a jsou tam n�kdy dobré v�ci. Ale 
nenásledoval bych je se vším všudy. To je ten problém. Je to sm�sice. 
Všichni ti televizní kazatelé jsou dokto�i. My jsme m�li v naší oblasti 
r�zné lidi, kte�í kázali evangelium. Vydali se po té cest�, a všichni se 
vrátili jako dokto�i. Sta�í, abyste m�li dost pen�z, a m�žete získat dokto-
rát z teologie tém�� okamžit�.  

 

OTÁZKA: Chci se zeptat na tuto v�c: Pokud jsem dob�e rozum�l bratru 
Cecilovi, tak B�h dopl
uje po�et dvanácti apoštol� od té doby, co si Pán 
Ježíš apoštoly vybral. Znamená to tedy, že i v sou�asné dob� je na celé 
zem�kouli dvanáct apoštol�? 

ODPOV��: Ne. Možná, že jich je 1200. Pointou je to, že t�ch dvanáct 
byli zvláštní apoštolové, byli nazýváni apoštolové Beránka. Ale Písmo 
nám �íká, že po nich bylo mnoho dalších apoštol� jako Sílas, Apollos 
a mnozí další. Takže ti apoštolové Beránka se odlišují od ostatních apoš-
tol�, které B�h od té doby povolává, aby nesli Jeho poselství.  

 

OTÁZKA: M�la bych dotaz ohledn� falešných u�ení. Církev adventist� 
u�í, že se má sv�tit sobotní den. Do této církve jsem kdysi chodila, oni 
mají spoustu r�zného u�ení, které je špatné, ale já dodnes �eším ten 
sedmý den, protože to v Bibli napsáno je, a to v deseti p�ikázáních. Jak 
B�h toto p�ikázání myslí? 

ODPOV��: Každé slovo v Písmu má t�i roviny: p�irozenou, duchovní 
a rovinu plnosti. Pokud budeš zachovávat ten sedmý den, jsi povinna 
dodržovat celý zákon. Když p�jdeš na shromážd�ní, budeš muset zabít 
beránka jako ob�	, abys v�bec mohla jít. Pokud p�ikázání ob�ti beránka 
bylo napln�no v Kristu Ježíši, stejným zp�sobem bylo v Kristu Ježíši 
napln�no p�ikázání sabatu, sedmého dne. Celý zákon je napln�n v Kristu. 
Každé Boží slovo má t�i dimenze. P�irozený sabat je sedmý den v týdnu, 
ale duchovní sabat, druhá rovina, je Duch Boží. Tento sabat znamená 
odpo�inutí. Duch Boží je odpo�inutí. Boží slovo �íká, že nyní z�stává 
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odpo�inutí lidu Božímu. Takže pokud ješt� z�stává odpo�inutí, znamená 
to, že to p�irozené odpo�inutí nebylo tím pravým odpo�inutím. Plnost 
toho sabatu je sedmé milénium. A my už jsme nyní v sedmém miléniu. 
Chystáme se vstoupit do dokonalého Božího odpo�inutí, kdy celá zem� 
odpo�ine. Když si budete �íst knihy Stánek a Zjevení4, tak vám to za�ne 
zapadat dohromady, protože všechny ty verše jsou tam zmín�ny. Ale 
uv�dom si, že pokud budeš mít za to, že je pot�eba, abys naplnila �ást 
zákona, tak se tím zavazuješ dodržovat zákon celý. Jinými slovy, B�h má 
deset p�ikázání, a pokud jedno budeš dodržovat, a ostatní porušovat, pak 
jsi vinna. A tak musel p�ijít Ježíš Kristus a vysvobodit nás, protože jsme 
nebyli schopni zákon dodržovat. Proto byl p�irozený sabat zrušen, když 
p�išel Kristus, aby nám dal Ducha Božího. Duch Boží je nazván Ut�šite-
lem. A tak Duch Boží nás vysvobodí z  povinnosti dodržovat tento sabat, 
který jsme nebyli schopni naplnit. Pak nás uvede do toho v��ného sabatu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oprava: 

Vážení p�átelé, velmi se omlouváme za p�ekladatelskou chybu, ke které došlo 
v minulém �ísle (leden 2006) na stran� 22 v posledním odstavci. Planeta Jupiter má, dle 
Božího zám�ru, pr�m�r 142 796 km, vzdálenost Zem� od Slunce je 149,6 milion� km. 
 

                                                           
4 Autorem knih je C. J. duCille 


