BU TE DOKONALÍ
CECIL J. duCILLE
(Harrachov, zá í 2007)

Chvála Pánu. Je to opravdu zvláštní výsada a požehnání, že máme
p íležitost spojit se p es internet. Byl to B h, kdo vymyslel internet. Zní
to legra n , ale je to tak. B h používal tyto systémy už dávno, jen my
jsme stále pozadu. Naše technologie pouze objevují to, co B h stvo il.
Chvála Pánu. Vid li jsme a vidíme, jak B h p sobí nejenom 5000 mil
odsud nyní, ale i p ed lety stejným a podobným zp sobem. Znali jsme
bratra, velmi dobrého p ítele bratra Sonmora, který byl p enesen ze Spojených stát do Ruska. Kázal na mnoha místech v Rusku a pak se najednou octl zpátky u sebe doma v Kalifornii. Po n kolika letech dostal
pozvání z Ruska, aby se p ijel podívat, jakou práci tam vykonal, a teprve
tehdy zjistil, že to nebyl sen. D kujeme Hospodinu za pomazání, které
jsme cítili ve vašem shromážd ní dnes ráno. Pomazání bylo tak silné, že
jsem musel íci své manželce, že pomazání nemá hranice, protože jsme ho
cítili i tolik tisíc kilometr od vás.
Pán mi dal pro vás slovo a myslím, že ho rozd lím na dv ásti.
Dnes vám p edám první a n kdy jindy druhou ást. Slovo, které vám chci
p edat, je v Matoušovi 5:48: „Bu tež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš,
kterýž jest v nebesích, dokonalý jest.“ N kdy si myslíme, že jsme takoví
chudáci a ubožáci, že dokonalí nem žeme být nikdy. Ale když B h
vyslovil toto slovo, znal m j i váš stav. V d l, jak vzdálení se budeme
cítit od dokonalosti. Proto vytvo il cestu, dálnici, po které m žeme jít
k dokonalosti. Cht l bych o této cest dnes hovo it.
Víme, co ábel d lá v našem st edu. Víme, co iní v našem sv t .
Ale víme také to, že B h stvo il lid, který je zde k tomu, aby porazil
ábla. Jako bych slyšel n koho íkat: „Kdo? Já? Já m žu porazit ábla?“
Ano, ty m žeš porazit ábla. Zp sob, který nám B h nabízí v Písmu, je
dokonalý. Když budeme následovat Boží plán, budeme dokonalí, tak jako
je dokonalý On. Jestliže B h ekl, že to tak m že být, pak je to možné.
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Poj me se podívat od za átku, jak to B h s lov kem u inil. B h
nás stvo il ve t ech ástech: ducha, duši a t lo. Duch lov ka je dokonalý,
když lov k p ijme k est Duchem svatým. B h p ebývá v nejsv t jší
svatyni, svatyni svatých. Svatyn svatých reprezentuje vašeho ducha. B h
za al p ebývat ve vašem duchu proto, že chce u init dokonalou vaši duši,
tak jak to u inil s vaším duchem. Když se brat í ptali Ježíše a íkali Mu:
„Pane, nau nás modlit se,“ odpov d l jim: „Modlete se: P ij království
Tvé a bu v le Tvá na zemi, tak jako je v nebi.“ Jinými slovy tím íkal:
„Modlete se, a nebe sestoupí do vašich t lesných oblastí.“
ást duše, která je nejblíže duchu lov ka, je lidská mysl. Když lov k otev e svoji mysl Bohu, skrze ducha B h p ivádí nebe a slávu živého
Boha do lidské duše. V Božím Slov teme: „Ost íhej srdce svého, nebo
z n ho pochází život.“ (P 4:23b) To znamená, že máte moc držet své
srdce v takovém stavu, že z n j bude prýštit Boží život do vašeho života
i do život lidí okolo vás. Pokud B h ekl, že mám st ežit své srdce se vší
pilností, tak to znamená, že mohu st ežit své srdce se vší pilností. Ale
otázka, kterou brat i a sestry v tuto dobu pokládají, zní: „Jak to u iním,
jak to dokážu? Snažil jsem se znovu a znovu, a pokaždé jsem selhal.“
První v c, první krok je: ujist te se, že jste napln ni nebo-li pok t ni
Duchem svatým. To znamená, že jedna z t ch vašich t í ástí je u in na
dokonalou a je v ní plnost nebe. Bez ohledu na to, jak bídné je mé t lo
a jak bídná je moje duše, jedna ást mojí bytosti, duch, je v nebesích.
Cht l bych, abyste si vždy pamatovali, že t etina vaší bytosti je
v nebesích. Jinými slovy, nebe je ve t etin vás, v t etin vaší bytosti. B h
tak stvo il lov ka, že je pro n j možné p ijímat dokonalost, i když zrovna
jiná ást jeho bytosti dokonalá není.
Poj me se tedy nyní podívat, jak bude zdokonalena naše duše.
N kdo možná íká: „No, až zem u, tehdy se to stane.“ Ale B h íká:
„Ne.“ Ne. M žete být u in ni dokonalými, zatímco jste naživu. A tak
prvním krokem podle Božího Slova je otev ít prostor mezi duchem lov ka a myslí. Než vám eknu, jak je možné to u init, poj me se podívat
do Žalmu 24. Ve verši sedm teme: „Pozdvihn tež, ó brány, svrchk
(nebo hlav) svých, pozdvihn tež se vrata v ná, aby vjíti mohl král slávy.“
Abych to správn vysv tlil – dostávám tady p íkaz z nebeských rovin:
„Hlavo, svrchku brány, pozdvihni se, protože Tv j B h chce vejít.“ Je to
p íkaz z nebe, je to Boží Slovo, které je ur eno mojí mysli, protože moje
2

mysl je hlavou mojí duše. Boží Slovo íká, že B h dechl do lov ka, do
kusu hlíny, který ležel na zemi. B h dechl do té obrovské hromady hlíny,
a ta za ala existovat, stala se z ní živá bytost. Stejný Boží dech, který p ebývá ve vašem duchu, chce B h vdechnout do vaší duše. Nestane se to
skrze vaše emoce. Nestane se to skrze vaše touhy, nep ijde to skrze vaši
v li, ale p ijde to pouze skrze vaši mysl. Je-li tomu tak, B h se snaží získat lidskou mysl.
Klí k dokonalosti je poddat svoji mysl Bohu. Jakým zp sobem m žeme podmanit mysl Bohu? Mysl je vzpurné zví e, které má v sob
vzpouru vyvinutou už od p edk . Mysl naslouchala jiným duch m
a jiným vládc m, kte í nad námi vládli. A tak v každé duši, která poslouchá m j hlas, musí být v domá touha poddat se Duchu Božímu. Jak mohu
poddat svoji mysl Bohu, když moje mysl je jako divoké zví e? Mohu
poddat svoji mysl Bohu skrze Jeho Slovo. Žalm 119 p edstavuje volání
k Bohu. Z Božího Slova rozumíme, jak divoká byla Davidova mysl. Ale
ve verši 105 David volá: „Svíce nohám mým jest slovo tvé, a sv tlo stezce
mé.“
Boží Slovo je jediný prost edek, kterým m žeme zkrotit divoké
zví e ve své mysli. O em p emýšlím, jaké jsou moje myšlenky po celý
den? Kdybychom to zkoumali, zjistili bychom, že B h zabírá b hem dne
jenom velmi malou ást našeho p emýšlení. M li bychom vzít verše
z Písma jako snídani pro svou mysl hned zrána. Vím, že n kte í lidé
nesnídají, a tak bych vám cht l doporu it, abyste vzali Boží Slovo jako
svoji snídani. Jediný zp sob, jak dostat Boha do naší mysli, je naplnit ji
celou Božím Slovem. Žalmista v 11. verši íká: „V srdci svém skládám
e tvou, abych neh ešil proti tob .“ A ve 12. verši: „Ty chvály hodný
Hospodine, vyu mne ustanovením svým.“ N kdy si myslíme, že když
známe verše z Písma, je to dostate né. Jenom znát a opakovat Písmo. Ale
tady se mluví o Božích ustanoveních, to znamená, že to slovo je v ur itém
ádu.
„V srdci svém skládám e tvou, abych neh ešil proti tob .“ Boží
p ikázání by m la být skryta v našich srdcích. V poledne bychom m li
dostat další dávku Božího Slova bez ohledu na to, kde se nacházíme a co
d láme. Když se podíváte na žalmistu, který psal tato slova, nacházel se
v situaci, kdy spáchal cizoložství, a byl ve velmi špatném stavu. P esto
všechno cituje, p ipomíná si a te Boží Slovo každý den ráno, v poledne
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i ve er. Oproti žalmistovi máme výhodu v tom, že máme k est Duchem
svatým a krev Ježíše Krista, která p edstavuje život samého Boha
v našem chrámu. Boží Slovo íká, že naše t la jsou chrámem živého
Boha. To znamená, že B h žije v našem t le. B h p ebývá v duchu lov ka, pracuje na lidské duši a zaslíbil, že vykoupí také t lo lov ka. Cituji
zde verše z 2. dopisu Korintským, kde B h íká: „...p ebývati budu
v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.“
A tak dokonalost m žeme získat tím, že se budeme sytit Božím Slovem dnem i nocí. D kujeme Bohu za zjevení našemu duchu. Boží Slovo,
Boží p ikázání, Boží ustanovení, Boží sv dectví a Boží soudy. Chvála
Pánu. Dokon íme toto téma n kdy jindy, necht l bych vás dnes zdržet
p íliš dlouho vzh ru. Pokud budete chtít pokra ovat jindy, dejte mi v d t,
kdy to bude možné. Ale pamatujte, B h íká: „Bu tež vy tedy dokonalí,
jako i Otec váš nebeský dokonalý jest.“ Pán vám žehnej, brat í. Modlíme
se za to, abyste mohli mít na této konferenci výborný as. Chvála Pánu.
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