BU ME JEDNO V N M
CECIL duCILLE
(Tursko, erven 2009)

Je to požehnání, že tady m žu s vámi znovu být. A je p íjemné, že
m že každý z nás naslouchat Božímu hlasu skrze služebnosti. B h dal
každému v církvi rozli né dary. Dar, který jsem p ijal já, je kázání Božího
slova. Když p ijdu p ed Boha na tomto míst a vydám se Mu, tak mi bude
mluvit v ci, které jsou reálnými pot ebami tohoto místa. Za to se modlím,
abychom uslyšeli Boží hlas, a ne m j. Modlím se, aby k nám všemohoucí
B h mohl dnešního ve era mluvit.
Boží slovo mluví o tom, že istá zví ata se poznají podle toho, že
p ežvykují. P ežvýkavec má ty i žaludky. Nejd ív se napase, potom to
z žaludku vrátí zpátky a p ežvykuje, pak potravu znovu polkne, ta jde do
druhého žaludku, pak ji zase znova p ežvykuje, až je p ipravená. Ve
stánku máme st l s p edloženými chleby. Na n m jsou položeny dv ady
chleb . Ty dv ady p edstavují Ducha a slovo. Vy pot ebujete jíst obojí,
Ducha i slovo. Jinými slovy je to slovo skrze Ducha.
Podívejte se se mnou do Janova evangelia. Podíváme se k bratru
Janovi do 10. kapitoly: „Amen, amen pravím vám: Kdož nevchází dve mi
do ov ince ovcí, ale vchází jinudy, ten zlod j jest a lotr. Ale kdož vchází
dve mi, pastý jest ovcí. Tomu vrátný otvírá, a ovce hlas jeho slyší, a on
svých vlastních ovec ze jména povolává, a vyvodí je. A jakž ovce své
vlastní ven vypustí, p ed nimi jde, a ovce jdou za ním; nebo znají hlas
jeho. Ale cizího nikoli následovati nebudou, ale utekou od n ho; nebo
neznají hlas cizích. To p ísloví pov d l jim Ježíš, ale oni nev d li, co by
to bylo, což jim mluvil. Tedy op t ekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám,
že já jsem dve e ovcí. Všickni, kolikož jich koli p ede mnou p išlo, zlod ji
jsou a lot i, ale neslyšely jich ovce. Já jsem dve e. Skrze mne všel-li by
kdo, spasen bude, a vejde i vyjde, a pastvu nalezne. Zlod j nep ichází,
jediné aby kradl a mordoval a hubil; já jsem p išel, aby život m ly
a hojn aby m ly. Já jsem ten pastý dobrý. Dobrý pastý duši svou
pokládá za ovce. Ale nájemník a ten, kterýž není pastý , jehož nejsou ovce
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vlastní, vida vlka, an jde, i opouští ovce i utíká, a vlk lapá a rozhání ovce.
Nájemník pak utíká; nebo nájemník jest, a nemá pé e o ovce. Já jsem ten
dobrý pastý , a znám ovce své, a znají mne mé.“
Chvála Bohu. Zdá se, že tématem tohoto místa je: já jsem dve e.
V církvi mluvíme o k tu a o tom, že máme vstupovat skrze k est do Boha.
Ale církev o k tu do Krista neví v bec nic. A p esto k est do Krista je ten
hlavní, nejvýznamn jší k est, který pot ebujeme. Co tedy máme na mysli
vcházením k ovcím skrze dve e, které jsou Ježíš Kristus? Poj me se vrátit
do stánku. Protože do stánku vstupujeme skrze bránu. Ur itým zp sobem
to je násilný vstup. Už jsem o tom ur it mluvil. Tém jako kdyby B h
ekal, až eknu ur itá slova, aby m mohl spasit.
Jako h íšník jsem se zabýval myšlenkou na vraždu, sebevraždu.
Nev d l jsem o Bohu v bec nic. A B h mi nastražil past. Slyšeli jste, co
jsem ekl? Ten pastý nastražil past, aby chytil ove ku, která byla divoká.
Cht l jsem se zast elit a ješt p edtím m napadlo projít se venku a
rozlou it se se všemi t mi poli tam okolo nás. B h to m l na m nachystáno, protože na zápraží sed la jedna sestra, která ekala na ženicha a
nev stu, aby je p ivítala. Já jsem m l nutkání za ní jít a n co jí íct. P išel
jsem k ní, a místo toho, abych na ni byl milý, byl jsem velmi zlý. P istoupil jsem k ní a ekl: „Ty tvrdíš, že jsi k es an, a p itom si to své k es anství necháváš jenom pro sebe. Nikomu z nás jsi o Kristu ne ekla.“ Byla
tak šokovaná, že za ala plakat. Skrze slzy ekla: „Já t vyzývám.“ To bylo
v dob , kdy jsem byl bojovníkem, rvá em. Vyzvat m bylo to nejhorší, co
jste mohli ud lat. Ale byla to past, kterou B h nastražil. Tak jsem ekl:
„Dob e, jaká je to výzva?“ „Jdi do svého pokoje, zav i se a ekni Bohu, že
jsem t za ním poslala. Že jsem íkala, že t má spasit skrze krev Kristovu.“
Pokud tohle nebyla past, pak už nevím, co jiného by mohla být past.
Víte, Boha musíte nejd ív požádat, než m žete p ijmout. A je jedno, jak
moc tomu rozumíte, nebo nerozumíte, ale když slova vyjdou z vašich úst,
B h na základ t ch slov za ne pracovat. Tak jsem p išel do pokojí ku
a klekl si k posteli, na níž ležela zbra , kterou jsem tam nechal. ekl
jsem: „Bože, mám takový vzkaz: paní Redfordová íkala, abych Ti
vy ídil, že m máš spasit skrze n co – už nevím, co to bylo. Že m máš
spasit. Nemám ani pon tí, co to znamená spasit, ani co to je krev
Kristova, ale, Bože, pomoz mi v tom.“ B h na základ t ch slov p išel
a obživil m .
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To je d vod, pro nábytek, který se nachází na vn jším nádvo í,
i brána, jsou z bronzu. Bronz je symbolem zákona a soudu. Mnohokrát
vy kneme slova, která tak ani možná nemyslíme, ale v te mi, že budeme
skládat po et z každého slova, které ekneme. B h m v tu chvíli obživil
a spasil m . Já jsem si myslel, že když lidé íkají, že mluvili s Bohem, že
to je tak, že požádají Boha, aby p išel, a povídají si spolu. Nenapadlo m
nic lepšího, než že jsem ekl: „Bože, p ij za mnou, popovídáme si.“
Bylo ráno a já jsem musel jít do práce. Tak jsem ekl: „Ježíši, já te
musím do práce, ale kdybys p išel tak ve ty i, to už budu zpátky
a popovídáme si.“ Netušil jsem, o em mluvím, myslel jsem si, že si jen
domlouvám sch zku. Potkali jsme se ve ty i hodiny a mluvili jsme spolu
dev t hodin v kuse, pak Pán odešel. A tak jsem k N mu znovu volal:
„Zítra zase ve ty i hodiny, Pane.“
B h tím vším p ipravil ur itou past pro h íšníka, aby ho dovedl ke
spasení. Proto na tomto míst v Písmu íká: „Nebo ovce mé hlas m j slyší,
a já je znám, a následují mne.“ (Jan 10:27) Brat í, pokud neslyšíte Boží
hlas a pokud nenásledujete Boží hlas, tak nejste Boží ovce. To je p esn
to, co je zde napsáno. Jste-li Boží ovce, uslyšíte Jeho hlas. Víte, je velmi
smutné, když slyšíme Boží hlas a n kte í z nás eknou: „Nejsem si jist,
jestli to není moje vlastní srdce.“ Už jste to n kdy ekli? Rád bych, abyste
z toho inili pokání. Protože když v íte, že k vám B h mluví, tak B h
nedopustí, aby vás vaše vlastní mysl nebo ábel podvedli. Rozdíl mezi
spravedlností tehdejší doby a dneškem je ten, že tehdy B h hovo il do uší,
a dnes hovo í do nitra. Je h íchem nev it tomu, že B h bude hovo it do
vašeho nitra nebo do vaší mysli. Protože to je zp sob, který nám B h dal,
aby k nám hovo il.
Mnozí z nás se vzpouzejí ve své mysli. Vzpome te si na posloupnost velení, kde je Otec, pak Syn, Duch svatý, náš duch, naše duše a naše
t lo. Otec p ichází skrze Syna a Syn p ichází skrze Ducha svatého, který
vstupuje do vašeho ducha. Když eknete, že nejste dokonalí, tak nemluvíte o vašem duchu. Když jste pok t ni Duchem svatým, tak Duch svatý
u iní z vašeho ducha nebe, to dokonalé místo k p ebývání. B h tedy
p ebývá ve vašem duchu. To znamená, že když jste pok t ni Duchem,
celá t etina z vás je obsazena nebo napln na Bohem. Takže pokud jste
v bec spaseni, dalším velkým krokem ve vaší k es anské ch zi by m l
být k est Duchem svatým. Duch se s vámi potká jako Duch s duchem.
A tak najednou nejživ jší ást z vás je váš duch. Pak váš duch hovo í
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k vaší duši. A pokud Duch Boží nebo váš duch chce hovo it k vaší duši,
musí nejprve hovo it skrze vaši mysl. Satan se snaží mluvit skrze vaše
emoce. ábel n koho pošle, aby vás provokoval. Ten lov k p ijde
a provokuje vás ve vašich emocích. Vy se naštvete. V tu chvíli jste
vypnuli svoji mysl. Zavrhli jste svoje p emýšlení, zavrhli jste svoji mysl.
Za nete jednat na základ svých pocit . V tu chvíli má nad vámi ábel
p evahu. Protože v tu chvíli byl ábel schopen u init pr lom do vaší
duše. Protože vaše duše je vaše mysl, vaše touhy, emoce a v le. Když
za nete p emýšlet skrze své pocity anebo p emýšlet svými touhami nebo
svou v lí, otvíráte se doširoka áblu. Protože B h chce, abyste p emýšleli
skrze svou mysl.
B h chce, aby Duch svatý ovládl vaši mysl. Chcete-li být léka em,
co musíte ud lat? Jdete n kam, do n jaké školy, kde vaši mysl nau í, aby
uvažovala, jako uvažuje léka . Každý z nás tady má n jaké povolání, a je
to práv naše mysl, která z nás d lá tesa e nebo inženýra nebo n co
jiného. A tak B h vás úp nliv žádá, abyste se ve své mysli soust edili na
Boží v ci. Dopus te, aby vám hrála hudba, ve které jsou Boží slova, nebo
Boží slovo jako takové, zatímco pracujete. Protože vám to pom že udržet
vaši mysl otev enou v i nebi. Duch svatý vstoupí, kdykoliv se Mu
otev ete. Záleží, co chcete, protože když otev ete svoji mysl emukoliv,
a nemusí to být p ímo ábel, je to podobné, jako když ji zavíráte Bohu.
Boží slovo íká, že v dokonalém pokoji zachová ty, jejichž mysl je up ena
na N j. (Iz 26:3 – dle hebr.)
A tak když mluvíme o k tech: B h dopustí lov ku, aby vás pok til
vodou. Voda vás musí zcela p ikrýt. Musí vás úpln p ikrýt. Každý
centimetr z vás bude mokrý. A když vylezete z vody, tak jste u inili
s Bohem smlouvu, že jste p ijali Ducha svatého, že budete chodit v T le
Kristov a že budete vzk íšeni p i prvním vzk íšení. Chcete k tomu verše?
Když se m zeptáte, tak vám je povím. Poj me se na to podívat. Jdete do
vody a píše se, že jste pok t ni do smrti, poh bu a vzk íšení.1 Smrt,
o které hovo íme, znamená, že zem ete sami sob . Vzk íšení, o kterém
hovo íme, znamená, že budete vzk íšeni v Kristu. Když jste pok t ni,
u inili jste smlouvu. P ece jste ne ekali, až p edstoupíte p ed služebníka,
který vás oddává, a tam se teprve rozhodli, že u iníte smlouvu s tím, koho
si berete. Ne, je to n co, na em jste se dohodli p edem! Rozumíte mi?
1

íman m 6:4 – „Poh beni jsme tedy s ním skrze k est v smrt, abychom, jakož z mrtvých
vstal Kristus k sláv Otce, tak i my v novot života chodili.“
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B h mluví o tom, že s ním uzavíráte smlouvu, která je podobná
manželské smlouv . Slíbili jste Bohu, že zem ete sami sob a budete
vzk íšeni v Kristu. První v c, která se stane, když jste pok t ni a u iníte
smlouvu s Bohem, je, že dopustíte Duchu Božímu, aby p ikryl vaši duši,
podobn jako vás p ikryla voda. Tak se za nete pod izovat každému
Božímu na ízení. V tu chvíli jste vstoupili do manželské smlouvy
s Ježíšem Kristem. Ale napln ní smlouvy p ichází až další ch zí.
Poj me se podívat do 17. kapitoly Jana. t me už od 20. verše: „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 to tob , aby
i oni v nás jedno byli, aby uv il sv t, že jsi ty mne poslal.“ Je t žké porozum t, jak m žete vy a já být jedno jako Otec, Syn a Duch svatý. Hovo í
se zde o tom, že Otec je v Synu a Syn v Duchu svatém. A Duch svatý je
ve vašem duchu. Váš duch je ve vaší duši, vaše duše je ve vašem t le
a skrze vaše t lo m že sv t vid t. Díky této posloupnosti m že sv t vid t
Otce skrze vás nebo ve vás. P edstavte si to tak, že máte prázdnou láhev
a hodíte ji do vody. Láhev je ve vod , voda v láhvi, a to je to, co má B h
na mysli. B h íká, že do N j máme být pono eni takovým zp sobem, že
budeme v N m a On v nás. Potom o tom mluvil dál: „A já slávu, kterouž
jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.“ Nem žete
být jedno s T lem Kristovým, nemáte-li v sob Kristovu lásku. Protože
v brat ích uvidíte každou možnou chybu i nedostatek. Chápete, co nám
B h chce íct? Chce, abychom byli jedno spolu navzájem, jakoby jeden
v druhém, a to tím zp sobem, že bude každý z nás jedno s Bohem. B h
bude v nás, a tak budeme i my v sob navzájem. To je to, co má na mysli,
když mluví o k tu do Krista. Kristus vstoupil do Ježíše. Jinými slovy Ježíš
byl Mesiáš. A Kristus p ichází do nás, tudíž první zp sob zjevení Krista
na zemi bude skrze nás. P ichází as, kdy sv t uz í, jak v nás chodí Ježíš
Kristus. Uvidí to na nás. Jak toho dosáhneme? Ne, to nem žeme. Je to
n co, co se nám musí stát. Jinými slovy B h nás uchvátí a my opustíme
sami sebe a staneme se sou ástí Jeho. Proto vám íká: Dosta te se na
místo, kde m žete být uchváceni.2
Poj me se k tomu ješt vrátit. Na po átku byl Otec, Syn a Duch
svatý. Ti byli jedno. Nebo byli v jednom. Otec ekl Synu: „Poj me u init
2

Filipenským 3:12 – „Ne že bych již dosáhl, anebo již dokonalým byl, ale snažn b žím,
zda bych i dostihnouti mohl, na ež uchvácen jsem od Krista Ježíše.“
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vesmír. A u i me lov ka o n co menšího než and ly.3 Dopus me, aby
lov k byl poddán opaku Boha, což je zlo.“ B h je dobrý. Když B h
u inil dobro, tak vlastn stvo il i zlo. M žete tomu rozum t? Vy jste
vyrobili auto, a vytvo ili tak zne išt ní ovzduší. Nechodíme a ne íkáme,
že to jsou lidé od Mercedes Benz, kte í stvo ili zne išt ní. Ne, oni vyrábí
a vymýšlejí auta, abychom se mohli p epravit z místa na místo. Je
p íjemné se šinout n kde po cest v mercedesu, že? Ale vedlejší efekt je,
že auta stvo ila nebo vyprodukovala zne išt ní. Proto se te musíme
zabývat zne išt ním. Tím, že B h vytvo il dobré v ci, jako vedlejší efekt
stvo il i zlo. On vytvo il sv tlo, a tím stvo il tmu. Protože když chybí
sv tlo, tak je tma. B h proto musel p ijít s plánem, co ud lat s temnotou.
B h ekl, že nem že zni it sv j vlastní zákon, ale m že vydat jiný zákon,
který p evýší ten první. Proto zákon Ducha života v Kristu Ježíši m
u inil svobodným od zákona h íchu a smrti, který je v mém t le. ( ím
8:2) Chci-li být svobodný od zákona h íchu a smrti, jediná v c, kterou
reáln pot ebuji, je zákon života. ím víc budu mít sám života, tím víc
budu schopen uvolnit i jiné ze zákona smrti.
Tohle všechno ud lal Ježíš skrze moc a slávu, kterou m l v Bohu.
A víte, co potom ekl? ekl: „Já jsem lidem, t mhle mali kým, dal slávu,
kterou jsem m l u Tebe, tu, kterou jsme použili k tomu, abychom stvo ili
vesmír.“4 David ekl Bohu: „Bože, chci ti postavit d m, ve kterém bys
bydlel.“ A B h mu na to ekl: „B h nebydlí v chrámech zbudovaných
lidskou rukou.“ (Sk 17:24) Protože B h to m l od po átku naplánováno
tak, že chce bydlet ve vás. Nechápete, co d lá? On chce chodit ve vás,
a tím tady bude ne jeden Kristus, ale mnozí. A to je d vod, pro nás
p ivádí na místo, kde nás bude moci p evést ze stavu, ve kterém se
nacházíme, do dokonalého lov ka. Tím plánem tudíž není pouhé
pono ení do vody, ale i pono ení do Ducha. A plán Ducha Božího je, aby
vás pono il do Krista. Tím se má rozhojnit T lo Kristovo a naplnit celou
zemi. Potom máme naplnit i nebesa. Planety tam nebyly ud lány pro nic
3

Žid m 2:6-8 – „Osv d il jest pak na jednom míst jeden, ka: Co jest lov k, že na
pomníš, aneb syn lov ka, že na n j pat íš. Mali kos jej menšího and l u inil, slavou a ctí
korunoval jsi ho, a ustanovils jej nad dílem rukou svých. Všecko jsi podmanil pod nohy
jeho. A když jest jemu všecko poddal, tedy ni eho nezanechal nepodman ného jemu.
A koli nyní ješt nevidíme, aby jemu všecko poddáno bylo.“
4
Jan 17:5, 22 – „A nyní oslaviž ty mne, Ot e, u sebe samého, slávou, kterouž jsem m l
u tebe, prve nežli sv t byl. … A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno,
jakož i my jedno jsme.“
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za nic. Protože v budoucnosti, do které máme vstoupit, se lov k stane
sou ástí živého, mluvícího Boha. Boží slovo íká: „Já v nich budu chodit,
já v nich budu mluvit, oni budou mým lidem a já budu jejich Bohem.“
(2Kor 6:16)
Nechápete povolání, k n muž nás B h povolal? Máme vstoupit do
té nejvyšší zkoušky. Protože B h nám v tuto chvíli íká, abychom povstali
nad své t lo. Boží slovo íká: „Všechno je možné t m, kte í v í.“ (Mk
9:23) Prorok v il Bohu a B h ho popadl v Babylonu a p emístil ho do
Jeruzaléma. A tak prorokoval v Jeruzalém a B h ho popadl a p emístil
ho zpátky do Babylonu. (Ezech 8) Pokud se toto mohlo dít pod zákonem,
dovedete si p edstavit, co by se m lo dít v dob milosti? Boží slovo íká,
že když zazní sedmá trubka, tak tajemství Boží budou dokonána.5 Píše se,
že uzdravil slepého sedmý den. Byla sobota. Jan 9:14: „Byla pak sobota,
když Ježíš u inil bláto a otev el o i jeho.“ Pro to ud lal v sobotu? Když
se podíváte do Božího slova, tak každou sobotu ud lal zázrak. D vodem
je, že my jsme v dob soboty, nacházíme se te v sedmém miléniu neboli
v sedmém dni. A v sedmém dni je ten as, kdy B h otev e naše o i. Slepí
uz í, hluší uslyší a žena s krvotokem bude uzdravena. Ten lov k
s uschlou rukou bude uzdraven. Víte, že uschlá ruka mluví o situaci
v T le Kristov ? Chvála Bohu. Chvála bu Bohu za to, že se nacházíme
v dob soboty. B h se skrze nás projeví. Ale víte co? Kolem bude smrt
a zpustošení. Protože peklo u iní sv j poslední tah. Peklo bude chtít u init
poslední tah, protože ví, že jeho as se naplnil.
B h vybírá lid. Až p jdete dneska ve er do postele, ekn te Bohu,
že chcete být jedním z nich. Haleluja. Amen. ekn te, že chcete být
jedním z lidí, které B h hledá. B h slíbil, že po emkoliv toužíte, to u iní,
protože všechny v ci jsou možné t m, kte í v í. Je to tak. V te tomu,
a bude to vaše. Nebojte se! Nebojte se toho, co se m že stát. Budou se dít
veliké, zlé v ci. Ale nebojte se, radujte se v Bohu. Protože On je B h
Starého zákona. Ve Starém zákon m žete vid t jakékoliv vít zství, jakýkoliv zázrak, kterého Boží d ti dosáhly.
Chci, abyste se te ptali. Ptejte se. Poj me se na to podívat. Poj me
trošku p ežvýkávat, poj me na to. Slovo p ichází z nebes k nám.
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Zjevení 10:7 – „Ale ve dnech hlasu sedmého and la, když bude troubiti, dokonáno bude
tajemství Boží, jakož zv stoval služebník m svým prorok m.“
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OTÁZKY A ODPOV DI
Otázka: M žu slyšet Boha bez k tu Duchem svatým?
Bratr duCille: Ano, m žeme, protože Boží slovo íká, že Jeho ovce slyší
Jeho hlas, ale jsou také ovce, které nejsou z Jeho ov ince. (Jan 10:16) To
znamená, že jsou lidé, kte í slyší Boha a ješt nejsou pok t ni Duchem
svatým. I se mnou B h hovo il sedm m síc , aniž bych byl pok t n
Duchem svatým. Tím jsem byl pok t n až potom.
Otázka: Moje zkušenost je, že Boží láska je ta moc, která nás prom uje.
Otázka na n jakém p edešlém shromážd ní byla, jak m žeme milovat
Boha, a odpov zn la, že musíme zakusit Boží lásku. Moje otázka je, co
musíme u init pro to, abychom zakusili Boží lásku v takové mí e,
abychom si Ho zamilovali a láska nás prom nila.
Bratr duCille: Musíme se nau it otvírat Bohu, tak aby do nás mohl
vlévat svoji lásku.
Otázka: Znamená to tedy otvírat mysl a cvi it se v milování Božího
slova, poslušnosti apod.?
Bratr duCille: Ano, otvírat se Božímu slovu a k tomu milovat v ci, které
B h miluje, které má rád.
Otázka: Já se chci zeptat, co lov k m že d lat pro to, aby jeho d ti
milovaly Boha.
Bratr duCille: Víte, Boží slovo íká, že ovce slyší Jeho hlas a následují
Jej. D ti jsou jako ove ky, budou d lat všechno po vás. Když budete d lat
ur ité v ci, ony v tom p jdou za vámi. Když budete doma chválit Boha
a d lat Boží v ci, ony to uvidí, a budou vás následovat.
Bratr Asbill: V ím, že velmi d ležité v k es anským domovech je,
abyste spole n etli Boží slovo a sdíleli se o Bohu. A taky je velmi
d ležité, abyste Boha nechávali vstoupit do konverzací ohledn
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oby ejných dennodenních v cí. Je d ležité jim jako d tem kázat, to je
jedna rovina. Ale ješt d ležit jší než jenom kázání je ukazovat charakter
Krista, charakter lásky Kristovy ve vztazích, které máme doma. V ím, že
to je jeden z nejpodstatn jších prvk prost edí domova. Pokud d ti vidí
reáln fungující principy spravedlnosti v normálních situacích každodenního života, tak to, co vidí, jde daleko dál než jenom slova, která slyší.
Víte, tam kde jsou slova, která proti e í skutk m, se n co stane. Slova
jsou p edávána na trošku um lé rovin myšlenek, ale skutek, který d ti
m žou vid t, je n co, co dopouští proniknutí slova do hloubky. Jedním
z problém , které máme v domovech, je ur itá blízkost a známost, kterou
máme spolu navzájem a kterou mají v i nám i naše d ti. Ur itým zp sobem to narušuje úctu, kterou mají rodi e v i sob navzájem a kterou
mají d ti v i rodi m. Ale pokud tuto myšlenku budeme mít na mysli,
když jsme doma, když mluvíme o v cech, když diskutujeme nebo když
dokonce ešíme n jaký nesoulad, tak si lépe uv domíme, že zjevujeme
realitu toho, emu v íme. A už je to spravedlnost ke spasení, nebo h ích
ke smrti.
Bratr duCille: Abych to ješt zd raznil: Zp sob, jakým se otec chová ke
své manželce, k jejich mám , i v takových v cech, jako je lou ení, když
jde do práce, jak ji políbí i pozdraví, ovliv uje jejich nahlížení na Boha.
Verš, který mi p ichází: „Bu te k sob navzájem laskaví.“ (Ef 4:32)
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