VYŠŠÍ ROVINA
CECIL J. duCILLE
(Mahomet, Illinois, ervenec 2005)
D kujeme ti, Ot e, za Tvou p ítomnost, za tento den. Prosíme, abys
nás te sytil, protože máme hladové duše. Pot ebujeme, aby nás Tvé
slovo pozvedlo na vyšší rovinu. Vyslyš naši prosbu ve jménu Ježíše
Krista. Amen.
Sláva Bohu, dobré ráno! D kujeme Pánu za tento den. Práv jsme se
vrátili ob erstveni z Jamajky, kde jsme m li s Pánem úžasný as.
Slovo dnešního rána je „vyšší rovina“. B h chce, abychom se posunuli výše. Existuje jeden velice závažný d vod, pro který se musíme
dostat výš. A to ten, že tady, na této nižší rovin , se mají stát r zné v ci
a B h chce, abychom byli nad nimi. Proto po nás B h chce, abychom
povstali na vyšší rovinu. Všechny vás tímto zdravím ve jménu Pána
a prosím, abyste si otev eli Bible v Genesis 22. Halelujah.
Genesis 22:1-4: „Když pak ty v ci pominuly, zkusil B h Abrahama,
a ekl k n mu: Abrahame! Kterýžto odpov d l: Te jsem. I ekl: Vezmi
nyní syna svého, toho jediného svého, kteréhož miluješ, Izáka, a jdi do
zem Moria; a ob tuj ho tam v ob t zápalnou na jedné ho e, o níž povím
tob . Tedy vstav Abraham velmi ráno, osedlal osla svého, a vzal dva
služebníky své s sebou, a Izáka syna svého; a nasekav d íví k ob ti
zápalné, vstal a bral se k místu, o n mž pov d l mu B h. T etího pak dne
pozdvihl Abraham o í svých, a uz el to místo zdaleka.“
Je zde hodn symbol . B h ho povolal a ekl mu: „Jdi.“ Je pravd podobné, že kdyby o tom ekl své žen , odradila by ho. Nedokázala by to
unést. Nebyla na míst , kde by dokázala unést pohled na to, jak zabíjejí
jejího syna. Abraham jí o tom ne ekl. Jen si zavolal své dva mladé služebníky. Ne ekl nic ani chlapci. Vzal osla, p ipravil se a šel. Chvála
Bohu! Je úžasné, že když B h povolá lov ka, tak ten lov k m že jít.
Amen.
B h povolá lov ka, aby šel, a lov k íká: „No, víš, Bože, když mi
nedáš to a to, nep jdu.“ Nebo ekne: „Pane, tohle a tohle pro mne musíš
za ídit.“ Nebo: „Pane, budeš pro mne muset ud lat tohle!“ POKUD VÁS
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B H POVOLAL, ABYSTE ŠLI, JD TE! Amen. Že nemáte nohy? Jd te! Amen.
Máte pocit, že to nejde? Jd te! Jd te! To je myšlení, které musíte mít!
Když se B h pohne, také se pohn te. Myslím, že B h hledá práv takové
lidi! A myslím si, že v této dob musíme takoví být.
Te jsem si vzpomn l na bratra Wiggleswortha1. Vždycky, když si
na n j vzpomenu, musím se smát, protože on se taky po ád smál. B h mu
ekl: „Jdi a seže tamtomu lov ku pár bot.“ Jenže ten lov k nem l chodidla! To je opravdu dobré, myslím, že se B h musí v nebi smát – a tak
Wigglesworth se smál taky. Sehnat boty pro lov ka bez nohou! Zašel
tedy do obuvi.
ekl: „Jeden lov k si sem p ijde koupit pár bot.“
„Jakou velikost, pane?“
„Nevím. Až p ijde, tak budete v d t, jakou velikost mu dát.“
Amen. Pak šel k doty nému muži a ekl: „Jdi do obuvi. Máš tam
zaplacené boty.“ A víte, co se stalo? Ten muž m l tu sm lost a v li a Boží
pokoj, že vysko il na sv j vozík a hnal se do té obuvi. Amen. Vtom p išel
prodava .
„Jakou velikost?“
„Nevím, dejte mi jakékoliv. Zdá se mi, že a už mi dáte jakékoliv
boty, B h mi do nich ud lá chodidla.“
Te nejde o boty na nohy, ale o nohy do bot. Není to úžasné, když
m žete v it Bohu? Když B h ekne, abyste šli, tak jd te. On se tam pro
ty boty hnal.
Ten bratr ekl: „Osm a p lky.“
A než prodava p inesl boty, chodidlo mu dorostlo. Nepovídáme si
tu žádné pohádky! Mluvíme o Bohu. Mluvíme o Bohu, kterému sloužíme.
Amen.
Pokud nev íte Bohu, jste v ubohé pozici. MUSÍTE V IT BOHU.
Amen. B h nám jednoho dne ukázal vizi církve a ekl: „VÍRA JE NEVIDITELNÉ SV TLO, KTERÉ SVÍTÍ VÍC A VÍC S KAŽDÝM KROKEM NA CEST , NA
KTEROU SE ODVÁŽÍTE VSTOUPIT.“ Obraz, který jsem vid l, bylo místo
vysoko nad zemí. Tak vysoko, že už nebylo vid t dol . Dole bylo jen
modro. Bylo tam jenom n jaké jedno prkno. A B h cht l, abych po n m
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p ešel. Ale vtip byl v tom, že to prkno nebylo vid t. Když jsem vykro il,
bylo tam jen hluboké prázdné modro, a už nebylo návratu. Prkno se
objevilo, až když jsem došlápl. Teprve pak ho tam B h dal. Amen.
B h nás povolává na vrcholky hor. Proto dnes Duch Boží tolik
pomazal tu píse „Povsta , Sione“2. Protože B h dnes vyzývá tento lid,
aby vystoupil na hory. Bez toho nemáme nad ji. Amen.
Ano. Abraham t etího dne… Nezdá se vám, že to n co znamená? Po
dvou dnech? Po dvou dnech vás obživím, t etího dne vás vzk ísím.3 To je
Boží slovo, které mluví o tom, že církev posledních as bude obživena.
Zeptal jsem se: „M j Bože, kdy se tohle všechno stane?“ B h odpov d l:
„V posledních t ech a p l letech.“ Nevím, co na to bratr Groover, zda
jsme už v t ch t ech a p l letech. Ale zdá se mi, že jestli tam nejsme, tak
už jsme skoro za dve mi. Ano, za dve mi! B h íká, že vás v posledních
t ech a p l letech vzk ísí. B h to už „uz el zdaleka“.
Uz el to zdaleka. Muselo to být ješt p l dne cesty. Abraham tehdy
ekl svým mladým služebník m: „Z sta te zde.“ Vy z sta te zde. Nejste
p ipraveni vystoupit na horu se mnou. Z sta te tady; s oslem. Co vy na
to? Doufám, že nikdo z nás nez stane s oslem. Abraham jim ekl, aby
z stali s oslem. – Vy z sta te zde a já s dít tem p jdeme tam. A to
všechno proto, že na vrcholku hory máme s Bohem n jakou práci. Máme
úkol na vrcholku a vy máte za úkol z stat s oslem. Amen. – Jak jsem ekl:
Modleme se, abychom nem li za úkol starat se o osly. Já a dít tam
p jdeme, protože se musíme pomodlit Hospodinu. Pomodlíme se
a navrátíme se. – To je zvláštní. Má ob tovat Izáka a p itom íká: navrátíme se.
1. Mojžíšova 22:4-5: „T etího pak dne pozdvihl Abraham o í svých,
a uz el to místo zdaleka. A ekl Abraham služebník m svým: Poz sta te
vy tuto s oslem, já pak a dít p jdeme tamto; a pomodlíce se, navrátíme
se k vám.“
Co myslíte, že si Abraham myslel? Pamatoval si, že mu B h ekl:
„Z Izáka vyvedu velký národ.“ P edstavte si to: Když se vám narodil
chlapec, B h vám dal zaslíbení. A tentýž chlapec vám te íká, abyste
poslechli Boha a zabili jej. B h je B h. B h ned lá chyby. Nelže.
Nem že selhat. ekne vám dv v ci, které jsou v naprostém rozporu. Co
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ud láte? Nem žete Bohu ned v ovat. Pokud jste teolog, pak prohlásíte,
že v Bibli je chyba. Ale pokud jste Abraham, eknete: „Díky, Ježíši!“
Stane se n co úžasného! Abraham ekl, že nehled na to, co B h ekl,
vystoupí na horu a zase se s Izákem vrátí zp t.
Poj me íst dál. „Tedy vzal Abraham d íví k zápalné ob ti, a vložil
je na Izáka syna svého; sám pak nesl v ruce své ohe a me . I šli oba
spolu.“ (1. Moj. 22:6) D evo? Poj me na vyšší rovinu. Musíme to naše
d evo spálit. K tomu pot ebujeme ohe . Víte, B h slíbil, že nás bude k tít
Duchem svatým a ohn m. Poprvé ohe sestoupil, když Mojžíš poslechl
Boha. Mojžíšova poslušnost p itáhla ohe z nebe. Pro ? Protože B h
v církvi nechce náš ohe . Nechce naši lidskou psychologii, naši vzd lanost, naši schopnost kázat… A máte cokoliv, o em si myslíte, že by se
církvi mohlo hodit, B h na to íká: Ne! Nechce to. Ohe , který ho í na
oltá i, musí být z nebe. Ohe p ichází z nebe jedin tehdy, když Boha
posloucháme. Když je námi B h pot šen, tak sesílá ohe . Když ohe
sestoupí, je tím potvrzeno a prokázáno, že je to dobré. „U inil jsi dob e.
Poslechl jsi m . To je ono. Zapaluji ohe …“ Víte, ten ohe tam ho el
n jakých 490 let. Mluvím o ohni, který byl zažehnut za Mojžíše, protože
každý kn z, který vstupoval, musel vzít ohe z oltá e a pronést jej stánkem, aby jej nakonec položil na kadidlový oltá . Ten ohe tam po ád
ho el. Celou noc tam stáli muži a ohe udržovali. Po všechny roky stánku
tam ho el.
Pak p ichází doba krále Davida. David cht l Bohu vystav t chrám.
B h však ekl: „Ne, tvé ruce jsou pot ísn ny nevinnou krví. Davide, muži
podle Božího vlastního srdce, tvé ruce jsou pot ísn ny nevinnou krví.
I když ti odpouštím, nevinná krev mi nebude stav t d m.“ Hmmm? B h
p ivedl Šalamouna a Šalamoun Mu chrám postavil. Když Šalamoun
postavil chrám podle Božího zám ru, všimn te si, co se stalo. Šalamoun
pozm nil Mojžíš v nákres. V d li jste to? V d li jste, že Šalamoun vnesl
do plánu, který dal B h Mojžíšovi, rozsáhlé zm ny? Co to znamená? Je
jeden B h. Je jedno Boží slovo. Pro se Šalamoun nevrátil ke slovu, které
p išlo Mojžíšovi? Protože Šalamoun od Boha dostal vyšší poslání než
Mojžíš. Hospodin vedl církev kup edu od Mojžíše k Šalamounovi.
Nebylo to kv li Šalamounovi. Bylo to kv li Božím hodinám. B h nastavil as, ve kterém má církev povstat. Amen. JEDEN ZÁKON BYL VYŠŠÍ NEŽ
DRUHÝ ZÁKON. VYŠŠÍ ZÁKON VŽDY NAHRAZUJE NIŽŠÍ ZÁKON! „Nebo
zákon Ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne od zákona h ícha
a smrti.“ ( ím. 8:2) Zákon h íchu a smrti je Božím zákonem. B h íká, že
„odplata za h ích jest smrt“ ( ím 6:23). Amen. Ale pak íká: „Ale milost
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Boží život v ný v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ ( ím. 6:23) Taky íká, že
„milosrdenství však nad soudem vít zí“ (Jak. 2:13 – NBK)4. Spáchali jste
zlo. Porušili jste zákon. Zasloužíte si trest. Jste takoví a takoví a ješt
takoví… Ale B h íká: „Milosrdenství však nad soudem vít zí.“ Vidíme
tedy, že proto, abychom se dostali na vyšší rovinu, musíme chodit podle
t chto vyšších zákon . Amen. Abychom unikli, budeme se muset dostat
nad to, jak žijeme, jak v ci d láme.
Víte, že ty prastaré genera ní v ci, které na vás leží, jste zd dili? Vy
jste nic špatného neud lali! Prost jste se s tím narodili! Narodili jste se
a zd dili jste rodové zlo. Amen. Je ve vašem t le. Jak nad ním zvít zíte?
Musíte se dostat do vyššího zákona! POKUD Z STANETE TAM DOLE
A BUDETE S TÍM BOJOVAT, PAK NIKDY NEZVÍT ZÍTE. NEM ŽETE ZVÍT ZIT,
PROTOŽE JE TO VYŠŠÍ ZÁKON, KTERÝ ZVÍT ZÍ!
Dám vám p íklad. D ti Izraele byly v otroctví. Pod knížetem Persie.
To je ábel, který vládne nad Íránem, Irákem a celou tou oblastí. M l
ty i duchy svázané u eky Eufratu. Izrael byl v této situaci a uctíval
knížete Persie – Bála. Ale n kdo se modlil. Daniel ekl: „Ó Bože, zachra
m j lid.“ Víte, B h má vždycky lid, který se modlí. V te tomu, že v této
dob B h ve vás tvo í lid, který se bude modlit a který zastaví to, co se
d je. Nevím, zda si uv domujete, že v d sledku okolností, kterým dnes
elíme, lidské pokolení nem že p ežít dalších „x“ let. Nedokážeme p ežít
dalších dvacet let. Lidstvo, sv t, by bylo zni eno. Nep ežili bychom. Ale
pozor! Existuje lid, který se bude modlit. Je psáno: „A ponižujíce se lid
m j, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tvá i
mé…“5 a „plakali by mezi sí cí a oltá em…“6 Plakali by, neužívali by si.
Ty, íká Pán, vyslyším! Boha nezajímá, kdo je v Kristu Žid a kdo pohan.
Amen. Ten lid jsou ti, kdo mají na elech vyzna enu Boží p irozenost.
Ale vra me se k Abrahamovi. N kde jsem ho ztratil.
Jsme
v Genesis, kapitola 22. Abraham vystupuje na horu. Vzal d evo a ohe .
Poj me si íct n co o t etím chrámu.
První byl stánek.
Druhý byl Šalamoun v chrám.
T etí chrám byl o letnicích.
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Byly t i chrámy, na které B h seslal ohe , aby stvrdil, že to je
opravdu chrám. T etím chrámem jsme my. A jak se stanete t etím chrámem? eknu vám, jak.
O letnicích se u edníci sešli a ekali na jednání Ducha. Ježíš Kristus
jim ekl, aby šli, postili se a modlili deset dní, „dokudž nebudete oble eni
mocí s výsosti“7. N co bych vám tady cht l vysv tlit. Pro se postíte
a modlíte? Bez p stu a modliteb nem žete p ežít. Ne. Bez p stu
a modliteb nebudete dobrými k es any. Vy, mladí, nikdy nem žete bez
p stu zvít zit nad áblem, který je ve vás. Bez p stu nikdy nem žete
zvít zit nad žádostí. Nemyslete si, že to zvládnete bez p stu a modliteb.
Ježíš se postil a modlil. Je vaším p íkladem. V poslušnosti Ježíšovým
slov m se u edníci modlili a postili deset dní. Když se postíte a modlíte,
víte, jak byste se m li modlit? Modlete se:
Pane, o isti mne od h íchu.
Pane, o isti mne od toho, co jsem zd dil po d de kovi.
Pane, o isti mne od toho, co jsem zd dil po babi ce.
O isti mne od h íchu, který je mi tak p irozený.
O isti mne, ó Pane!
Vysvobo mne od mých vlastních zvyk a cest.
Ó Pane, posv mne!
Ó Bože, vysvobo mne!
Nelíbí se mi, jaký jsem, Bože.
Nelíbí se mi, jak se chovám.
Nelíbí se mi, jak se projevuje má t lesnost.
Nelíbí se mi, jak se cítím.
Nelíbí se mi myšlenka, která vyšla z mojí mysli.
M žete si íkat: Nikdo to p ece nevid l. Nikdo to p ece neslyšel,
nikdo to neví. M žete jít do shromážd ní a tvá it se, jak jste skv lí,
m žete si myslet: Jak jsem úžasný! Ale pravda je, ó Bože, že jsem prach.
Amen. Každý, kdo p emýšlí jako Ježíš, zjiš uje, že je prach. Každý, kdo
vidí Ježíše, kdo se v pravd dívá na Ježíše Krista, zjiš uje, jak sám je
dole. Nejsme úžasní. Nemáme se ím chlubit
Když íkáte: „M j d de ek byl n kdo!“ B h vám pomoz a B h vás
vysvobo ! Proste Boha, aby vás vysvobodil od vašeho d de ka! Amen.
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Zp sob h íchu, který je zde už od po átku stvo ení, jde po vás a má
dostatek moci, aby vás potopil, nebýt krve Krista Ježíše. Ano. Nemám rád
jméno, které jsem dostal. Kdysi jsme se naším jménem chlubili. Ó, ano.
Mysleli jsme si, že jsme ti nejlepší rvá i na sv t . Každý si to íká. Každý
si myslí, že je nesmrtelný Pan Úžasný!
Nesmysl! V te mi, jsme všichni stejní. Už od Adama. Chudák
Adam v bec netušil, jaká hloubka nepravosti padla na jeho jméno. Amen.
Tady jsme u ko ene v ci. Na naší mysli pracují všichni možní démoni
poznamenaní krví. Amen. A my jejich službu p ijímáme! Proste Boha, a
nás vysvobodí z žádosti.
íkáte si: Jsme dob í k es ané. Dob í k es ané? A co jsme ud lali
s krví Ježíše Krista? On do nás vlévá život! A co produkujeme my? ekn te sami: Když budete mít stroj, do kterého budete dodávat energii,
a stroj nebude fungovat, budete muset íct, že to byla ztráta energie!
Ó ano! To, co pro nás B h ud lal, by nás m lo u init mocnými, silnými,
úžasnými, a m li bychom vykupovat zemi. Ale my jsme neproduktivní!
P ijímáme Boží energii a Boží život a B h íká: „Je as si to uv domit.“
Jen si to uv domte a ekn te: „Bože, nic nejsem. Pot ebuji t ! Ano,
pot ebuji T !“ Je psáno, že se máme ponížit a modlit. Ohe sestoupil
o letnicích a vypadal jako rozd lené jazyky ohn na hlavách brat í.
Rozumíte? Ohe sestoupil do jejich myslí. B h vypaloval smetí z jejich
mysli. Amen. Nebyli jiní než my. My jsme p ijali k est Duchem svatým
a Duch svatý se snaží dostat do našich hlav. V d li jste to? V d li jste, že
se Duch svatý snaží dostat do vaší mysli? Aby vaši mysl zm nil.
Poslyšte, DUCH BOŽÍ JE PE ETÍ NAŠEHO SPASENÍ8. Je to tak? Ale co
lov k, který nep ijme Ducha svatého? Co lidé, kte í nep ijali Ducha? Já
bych si nebyl jejich spasením p íliš jistý. Nevím, jestli je tady dnes n kdo,
kdo nep ijal Ducha. Pokud ano, pak bych si nebyl jeho spasením p íliš
jistý. Takový lov k totiž není p íliš v bezpe í. Protože každý, kdo p ijme
Ježíše jako svého Spasitele a znovuzrodí se, potom pot ebuje p ijmout
Ducha svatého. Rozumíte mi?
Když p ijmete Ducha Božího, Duch Boží se postaví vašim h ích m.
Postaví se vaší vlastní spravedlnosti a vloží do vás soud. A vy pak p ijímáte službu tohoto soudu v mysli, v t le, v život . Slyšíte m , brat í?
8

Efezským 1:13-14 – „V kterémž i vy nad ji máte, slyševše slovo pravdy, totiž
evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uv ivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení
svatým, kterýž jest závdavek d dictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest,
k chvále slávy jeho.

7

Proto byste se m li modlit za naše drahé bratry, kte í se nazývají k es any
a kte í nev í v k est Duchem. M li byste se za n modlit dnem i nocí.
M li byste se za n modlit dnem i nocí, protože bez Ducha svatého
nemají šanci. Ohe musí spálit smetí. Mluvím o ohni Ducha svatého,
protože žijeme ve v ku t etího chrámu. Ti z nás, kdo jsme p ijali Ducha
svatého, jsme vstoupili do t etího chrámu. Jsme sou ástí Božího t etího
chrámu. TO JE T ETÍ A POSLEDNÍ CHRÁM. TENTO CHRÁM, ÍKÁ
HOSPODIN, NENÍ POSTAVEN RUKAMA. HOSPODIN ÍKÁ: „BUDU V NICH
P EBÝVAT, BUDU V NICH CHODIT, BUDU V NICH MLUVIT.“ TAKŽE
MLUVÍME O CHRÁMU, KTERÝ CHODÍ A MLUVÍ.
Otev ete dve e! Mezi vaším duchem a vaší duší jsou p ekážky. Boží
Duch slouží vašemu duchu, váš duch slouží vaší duši a vaše duše slouží
vašemu t lu. Neotev ete-li Bohu dve e, aby mohl vstoupit, z stane venku
a bude klepat. Rozumíte, o em mluvím? Mluvím o nebeských v cech.
Mluvím o stavu duše lov ka. Duše lov ka! Poslyšte, vy používáte svou
duši k tomu, abyste ud lali svou práci. Dejme tomu, že máte nadání pro
po íta e nebo jakékoliv jiné nadání. Chodili jste do školy, vydali jste
tomu mysl, pono ili jste se do toho a nau ili jste se to.
Te však musíte dopustit Bohu, aby se ujal vašeho nadání a pronikl
jím. Aby vaše nadání nebránilo Duchu živého Boha vejít do vaší mysli,
do vaší duše, do vašich cit . Vzd lání provází r zní duchové. Jdete do
školy, a aniž chcete, stane se, že si odnesete nap íklad ducha ú etnictví.
M l jsem jednoho z nejlepších u itel ú etnictví. M l jsem ho moc
rád. Byl to skv lý u itel. Byl tak skv lý, že jsme se od n j všichni
všechno nau ili. Navíc jsme ho m li opravdu rádi. A a už pak takový
u itel má jakéhokoliv ducha, slouží jím svým student m. V jeho p ípad
to byl duch ú etnictví. Miloval jsem po ty. Miloval jsem matematiku.
Dokázal jsem hodiny sed t a po ítat. Nau il jsem se s ítat ty i ísla
najednou. Tehdy jsme nem li žádné kalkula ky, ani nic podobného.
Museli jsme to um t z hlavy.
Když jsem p ijal Pána, bylo ú etnictví jednou z v cí, o kterých mi
Pán ekl, že se jich mám vzdát. Amen. Už jsem se do t ch po t nemohl
pono it. Už jsem se nemohl brouzdat sv tem magických ísel, seškrtat
n komu jeho bankovní ú et … Víte, d lal jsem pro lidi dan z p íjmu. Na
lov ka se sta ilo jen podívat, a bylo vám jasné, jestli se vám snaží sv j
skute ný p íjem zatajit, nebo ne. asto lidé, kte í se snažili sv j p íjem
zatajit, p edložili jen všechny možné výdaje. Jenže výdaj musí být p im ený p íjmu. Platíte-li nájem, pak nájem obvykle bývá t etina z vašeho
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p íjmu. Tak jsem to zkontroloval a p išel na to, že ten lov k ve skute nosti vyd lává mnohem víc, než tvrdí. Pak jsem takového lov ka musel
na da ovém ú ad zastupovat! Amen. B h mi ekl, a s tím skon ím. Tak
když jsem s tím skon il, Boží Duch m l najednou daleko víc místa. Dve e
se otev ely zas o trochu víc. Ó Pane, pomoz nám! Pomoz nám! Pomoz
nám!
Chceme p ece vystoupit až na vrchol hory, že? Amen. Halelujah!
Podívejme se, jestli B h Abrahama na vrcholu hory slyšel:
„Tedy vzal Abraham d íví k zápalné ob ti, a vložil je na Izáka syna
svého; sám pak nesl v ruce své ohe a me . I šli oba spolu. Mluv pak
Izák Abrahamovi otci svému, ekl: Ot e m j! Kterýž odpov d l: Co chceš,
synu m j? A ekl: Aj, te ohe a d íví, a kdež hovádko k zápalné ob ti?
Odpov d l Abraham: B h opat í sob hovádko k ob ti zápalné, synu m j.
A šli p edce oba spolu. A když p išli k místu, o n mž mu byl mluvil B h,
ud lal tu Abraham oltá , a srovnal d íví; a svázav syna svého, vložil ho
na oltá na d íví.“ (1. Moj. 22:6-9)
Zdá se, že chlapec byl zv davý. Máme vše, ale nemáme beránka.
Možná já jsem ten beránek. A Abraham, když spolu šli na horu, mu
odpov d l, že B h opat í beránka k zápalné ob ti. Ve skute nosti prorokoval. Toto je prorocké slovo, že bude sám B h tím Beránkem. Amen.
Nebylo lov ka, který by mohl zaplatit za h ích. Rozumíte tomu? Podle
satana m l ve vás h ích zastavit každé Boží dílo. Máte-li v sob problém
h íchu, nedomnívejte se, že ve vás bude r st Boží dílo. Je-li uprost ed tábora h ích, tábor nedosáhne úsp chu. Nepovede se mu. B h sám
opat í beránka. Abraham postavil oltá . Složil d íví a ádn je uložil na
oltá . Spoutal svého syna a položil ho na oltá . Izák byl hbitý. Co byste
d lali vy, chlapci? Utíkali byste, že? Abraham už nemohl b žet tak rychle
jako vy. P išel by vás spoutat a vy byste byli ob na út ku. Ale chlapec Izák v il svému otci Abrahamovi a Abraham v il Bohu. Amen.
ekl: „Spoutej m .“ Neptal se ho: „Pro m poutáš?“ a neza al se s ním
prát. Ne, ne, ne. Stál tam a nechal se spoutat. V tom dít ti byla Boží
p irozenost.
„I vztáhl Abraham ruku svou, a vzal me , aby zabil syna svého.
Tedy zavolal na n ho and l Hospodin v s nebe a ekl: Abrahame, Abrahame! Kterýžto odpov d l: Aj, já. I ekl jemu: Nevztahuj ruky své na dít ,
aniž mu co i ; nebo jsem již poznal, že se Boha bojíš, když jsi neodpustil
synu svému, jedinému svému pro mne.“ (1. Moj. 22:10-12)
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Co to je?! Nev d l to B h p edem? Co myslíte? B h íká: „Již jsem
poznal.“ Jinak e eno: „Až te , v této chvíli, vím n co, co jsem do te
s jistotou nev d l.“ Ne, ne. eknu vám tajemství toho všeho. Je to úžasné
a nádherné tajemství. Ve chvíli, kdy Abraham zvedl n ž, aby dobrovoln
zabil svého syna, nebylo na sv t nic, v bec nic, co by ho od toho mohlo
odradit. Ne ekl si: „Zastavím n ž pár centimetr od n j.“ Nic ho nemohlo
zastavit a vtom se v n m n co stalo. N co se v n m stalo. N co se v n m
v té chvíli stvo ilo. Poslouchejte m , B H VÁS TVO Í SKRZE V CI, VE
KTERÝCH TRPÍTE. Chápete, co se d je? Jste tvo eni!
Nové stvo ení je tvo eno denn skrze každodenní okolnosti.
Pokaždé, když selžete, padnete nebo se odvrátíte od Boha, zastavujete
tento proces stvo ení. B h nám všem pomoz. Tohle vše se stalo na vyšší
rovin . Byl to široko daleko nejvyšší vrcholek. B h ho vedl na horu
Moria. Amen.
Brat í, žijeme v dob , kdy B h vede církev na horu Moria. Víte
v bec, kde hora Moria je? Vid li jste už Jeruzalém a jeho dominantní
klenutou mešitu? Tam je ten kámen. Tam je kámen, nad kterým muslimové postavili mešitu. Jen B h ví, co se bude dít. Žijeme ve velice vážné
dob . Je možné, že ta mešita bude rozmetána na kusy. Ale nemáme se
dohadovat, to nám nep ísluší. Ale je to tentýž kámen, na kterém David
ob toval, aby odvrátil ránu, která by v Izraeli zahubila 30 000 lidí. Jeden
z Mohamedových následovník p išel, postavil nad tím kamenem mešitu
a všem Žid m zakázal vstup. Chvála Bohu. Klan li by se kameni. B h
nedopustil, aby se Židé klan li kameni. Amen. B h nás volá na vrchol
hor. Je to tak. Šplhal jsem po horách. B h chce, abychom vyšplhali na
vrchol. Podívejme se, jak se tam dostat. Jak se tam m žeme dostat
z místa, na kterém práv jsme. Musíme být velice p i inliví a intenzivn
se tam snažit dostat. Amen.
Jsou ur ité v ci, které se vám d jí v srdci a v mysli, o kterých nikdo
neví. Ani vaše matka, ani otec, ani bratr, ani sestra, ani žena, ani manžel,
nikdo neví, co se ve vás d je. Ale vy to víte. Amen. A ST EZTE SI, DOB E
M TE POSLOUCHEJTE, ST EZTE SI SVOU MYSL A TO, JAK P EMÝŠLÍTE.
Pokaždé, když za nete myslet na n co, co není z Boha, nebo zp sobem,
který není z Boha, nasa te ohe . Poproste Boha, aby to vypálil pry .
Amen. Musíte být dobrými strážci. Nesmíte si dovolit omlouvat se.
Nevymlouvejte se. Sami musíte dob e v d t, co se d je. ekn te: „Pane,
nelíbí se mi ta myšlenka. Prosím, abys ji spálil.“
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P esn tak. Vzpomínám si, když jsem kázal a d ly se spousty
zázrak . íkal jsem vám o chlapci, kterému narostl jazyk? Mrtví nám
vstávali pod rukama a další v ci. Sed l jsem na okn zády do kancelá e,
aby mn nic nerušilo a díval se ven. Vtom jsem oknem uvid l n jaká
d v ata a n jakého muže. P icházeli k nám do kancelá e. V té chvíli
moje mysl za ala p emýšlet o tom, že tam ta dívka je hezká. Hmm, podívala se na m . Vtom ke mn p istoupil Pán a poklepal mi na rameno: „Co
to d láš?“ Mysl zbloudí. Mysl je divoká šelma a sejde na špatnou cestu.
Chy te ji. Strhn te ji zp t a proste Boha, aby p išel ohe . „Dej ohe ,
Pane, spal tu myšlenku, a m neobt žuje.“
Nikdy vás nesmí unavit proti tomu stát.
N kdy vám n kdo n co ekne, a vy se rozhn váte. N kdy i t eba
ud láte jedovatou poznámku. Znáte to, ne? Usmíváte se, a p itom byste
toho druhého nejradši „sn dli zaživa“. Ale dál se usmíváte. B h to ví.
Vezm te svou mysl a ekn te Bohu, a to spálí. Pak vás n kdy p em že
lidskost. Pokud vás p emáhá lidskost, za n te se postit. Proste Boha, aby
zni il moc h íchu, který je ve vašich údech. Halelujah! To jsou v ci, za
které bychom se m li modlit.
Víte, lidé se n kdy modlí, aby B h požehnal to a aby B h požehnal
ono. Dokáží se tímto zp sobem modlit hodiny a hodiny. Pane, požehnej
svému chrámu! Víte, co? Požehnání, které si p ejete tady pro Illinois,
p ijde v moment , kdy se tento chrám vy istí. Pokud chrám není istý,
brat í, pak jen ztrácíte as. Jak m že p ijít požehnání?! Za n te se modlit.
Nau te se modlit! Nau te se postit!
Nau te se postit a rozhodn te se, že ta v c musí zem ít. eknu vám
o p stu takové tajemství. P st je nástroj, kterým ovládáme své t lo.
Musíte se cvi it v tom, jak ovládat své t lo. Cvi it! Už vám to n kdy
n kdo ekl? Je to cvi ení. Tak neskákejte hned do ty icetidenního p stu,
ale rad ji za n te s jednodenním p stem. Za n te jedním dnem. Pak, až
se budete schopni v pravd postit jeden den, p idejte druhý. P íšt , až se
budete cítit siln jší, p idejte t etí den. Když se budete v pravd postit,
ábel m že p ijít; m žete krvácet z hrdla, m žete kašlat krev, m žou vám
praskat rty, a vy odmítnete pít, protože chcete, aby se ve vás to dílo dokonalo. Získáváte nad svým t lem moc. íkáte mu: Já jsem pán, ty m do
h íchu nepovedeš. Když se nau íte ovládat t lo, budete ovládat i mysl.
N kte í lidé nedokáží v klidu sed t ani p t minut. Nevím, jestli jste
takoví. Takový lov k musí po ád n co d lat nebo alespo chodit sem
a tam. Kdo je takový, musí se nau it sed t, ani okem nemrknout a musí
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za ít p emýšlet nad nebeskými v cmi. Musí ovládat své t lo. Tak se u íte
vít zit. Pokud jíte vždy, když pocítíte hlad – víte, co se stane? Budete mít
ješt v tší hlad a budete chtít jíst víc. Už jste to n kdy zkusili? Když se
postíte, máte hlad. Nejhorší p i p stu je v n jídla. P íjemná v n , která
se vám dostane do mozku. Pak totiž za nete p emýšlet nad tím, co si dáte,
až se p estanete postit. Ó Pane, milost! Pak už se nem žete do kat, kdy se
kone n dopostíte. eknete si: Dám si puding. Dám si velký puding.
A popadne vás šílenství, „postní šílenství“.
B h nám pomoz! Ale
nau ili jste se toho svého lov ka ovládat.
„Lepší jest …kdož panuje nad myslí svou nežli ten, kterýž dobyl
m sta.“ (P ísl. 16:32) Je úžasné pochodovat a dobýt m sto, ale pokud
umíte panovat nad vlastním duchem… B h Všemohoucí nám dává tuto
moc. To je jediná možnost, jak se pozvednout nad tuto rovinu – ZÁKON
ŽIVOTA V KRISTU JEŽÍŠI NÁM DÁ MOC POZVEDNOUT SE NAD ZÁKON
H ÍCHU A SMRTI. Halelujah! Amen.
Mladí lidé, vaším problémem je žádost. Je to tak. Vaším problémem
je žádost. N kte í z vás si íkají: „Koho si asi vezmu? Jak asi bude vypadat?“ N kdo se jen mihne kolem a vy za nete p emýšlet, jestli to není on.
Je to on, není to on? Je to ona, není to ona? A mysl se vám za ne potloukat po širém sv t . B h vám nem že pomoct! B h vám nem že pomoct,
jestliže máte rozpolcenou mysl! B h vám m že pomoci jedin tehdy,
když se za nete dívat na N j. „B h pak m j naplní všelikou pot ebu vaši
podlé bohatství svého slavn v Kristu Ježíši.“ (Filip. 4:19) Amen.
N kdo si zase íká: Tamten se v bec nechová dob e. Tamten manžel, tamta manželka se nechce chovat, tak jak má. D lají to a d lají ono.
Zeptejte se sami sebe: D lám já to, co mám? Pokud si odpovíte:
Ano, Pane, jsem dokonalý, pak nemáte problém.
Musíme si uv domit, že nám B h dal nástroje, díky kterým máme
povstat. B h chce církev, která povstává. V dnešní dob církev musí
povstat. Pokud nepovstaneme, jsme vy ízení. Okolnosti, které p ijdou na
tento sv t, nás zni í. Tak když zpíváme: „Pane, pozvedni m , a stojím
vírou na nebeské výšin “, u i me to realitou. Pane, pozvedni m ! Jak se
mohu pozvednout? Tím, že p jdu na horu. Není to pohošt ní na cizí ú et.
Vy sami budete muset za ít šlapat nahoru. Nenechme se zav ít do toho,
co jsme d lali špatného a zlého. Ale opus me to a vystupme výše v Bohu.
B h vám žehnej!
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