V ZÁKON JEHO P EMÝŠLÍ
DNEM I NOCÍ
CECIL duCILLE
(Internetové vysílání, srpen 2008)
Chválíme Boha za další krásný den, za další p íležitost p edat Boží
slovo Jeho lidu a prost ít st l pro hladové, abychom mohli být nasyceni
dobrotou Boží, až si to slovo doposlechneme.
D kujeme Ti, Ot e, za dnešní den a prosíme T , abys nám lámal
chléb života. Sedíme u Tvého stolu a o ekáváme, že pro nás dnes z nebe
sestoupí úžasné v ci. Díky, Ježíši.
Brat í, hodn jsem se v poslední dob zamýšlel nad prvním žalmem,
z n jž mi B h vypíchl slovo „p emýšlí“, „rozjímá“. Vnímám v tomto
slovu n co hlubšího, než jak jsme ho dosud chápali.
Žalm 1:1: „Blahoslavený ten muž (platí i pro ženy , lidské bytosti
obecn ), kterýž nechodí po rad bezbožných, a na cest h íšník nestojí,
a na stolici posm va nesedá.“ V tomto prvním verši se píše, co byste
nem li d lat – je psán v záporu. Nem li byste chodit po rad bezbožných
– jinými slovy, neradit se s bezbožnými lidmi. Nestojí na cest h íšník
ani nesedá na stolici posm va . Nejsem v ni em kamenem úrazu h íšník m ani neopovrhuji Božím lidem. Halelujah.
Žalm 1:2: „Ale…,“ toto „ale“ nám íká, co máme d lat: „…v zákon
Hospodinov jest líbost jeho, a v zákon jeho p emýšlí dnem i nocí.“
Jinými slovy, když napl uji první verš, když ned lám v ci zmín né
v prvním verši, ješt se ned je nic pozitivního. Vykupující je, když iním,
co íká tento druhý verš. Mluvíme o tom, že jednou h ešíme tím, že n co
ned láme, a jindy zase h ešíme tím, že n co d láme. Co bychom m li
d lat? Mít zalíbení, milovat Hospodin v zákon a o zákon Hospodinov
p emýšlet, rozjímat dnem i nocí. O slovu „p emýšlet“, „rozjímat“ budu
dnes mluvit, protože má zvláštní význam. P emýšlet dnem i nocí.
Najd te si knihu Jozue 1:8. etli jsme žalmistu Davida a te tu
máme Jozua, každý žil v jiné dob . Jozue 1:8: „Neodejde kniha zákona
tohoto od úst tvých, ale p emyšlovati budeš o n m dnem i nocí, abys
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ost íhal a inil všecko podlé toho, což psáno jest v n m; nebo tehdáž
š astný budeš na cestách svých, a tehdáž opatrný budeš.“
Pro se v t ch verších tolik zd raz uje p emýšlení dnem i nocí?
Jinými slovy, mluvíme o zacílení se na Boha. Jde o to, abychom se
nau ili zam it, soust edit na Boží slovo. Nehled na okolnosti kolem nás,
B h nám íká: „P emýšlejte nad Božím slovem ve dne v noci.“ Ale pro ?
Je v tom p emýšlení n co zázra ného? N jaké kouzlo? Halelujah. eknu
vám, co mi Pán ukázal. V jedné písni zpíváme: „Když chválíme
a uctíváme, budujeme Tv j tr n.“ To p esn vystihuje tu myšlenku. Když
p emýšlím, rozjímám nad Slovem, za ínám vid t duchovní v ci jako
reálné, a ty v ci, které m obklopují, za ínají být mén reálné. Už nejsou
tak reálné jako bývaly. Kdysi pro m slovo realita znamenalo v ci, které
vidím, na které si mohu sáhnout, které mohu slyšet, cítit. Ale obraz, který
mi te B h dává, je ten, že realita je v duchu. A tato duchovní realita je
v procesu, kdy On tvo í nového lov ka a nový ád, nový Jeruzalém.
Halelujah. Pokud tedy rozumíme, že za dve mi stojí tv rce, který chce
vstoupit, aby mohl dokon it dílo, totiž zdokonalení lidské bytosti neboli
lidské duše, pak pochopíme, pro B h všemohoucí íká, že chce,
abychom rozjímali, chce abychom se zacílili, soust edili. Pro na nás B h
vložil takovou odpov dnost, abychom p emýšleli? Je to proto, že B h na
vás nem že pracovat, dokud vy neotev ete dve e.
Ve Zjevení 3:20 B h íká: „Aj, stojím u dve í, a tluku. Jestliže by
kdo uslyšel hlas m j a otev el dve e, vejdu k n mu, a budu s ním ve eeti, a on se mnou.“ B h mluví k církvi. M jte na pam ti, že vycházíme
ze Starého zákona. Vždycky vám íkám, že Starý zákon je základem
Nového zákona. Vidíte-li n co v Novém zákon , m žete se ptát, kde to
má ko en ve Starém, a vždy to tam n kde m žete najít.
Ježíš mluví k Janovi: „Aj, stojím u dve í, a tluku. Jestliže by kdo
uslyšel hlas m j a otev el dve e, vejdu k n mu, a budu s ním ve e eti,
a on se mnou.“ Chvála Bohu. To znamená, že se musíte nau it, jak otvírat
dve e. Když nebudete mít klí k otev ení dve í, budete stát uvnit , budete
chtít Pánu otev ít, a nebudete toho schopni. B h vám te íká, že klí
k otev ení dve í vašeho srdce je zacílení, soust ed ní, usilovné p emýšlení. P emýšlejte. N kte í mi eknete: „Ale jak mohu p emýšlet dnem
i nocí? Copak nepot ebuji spát, copak nemusím pracovat?“ Amen. Mohu
vám íct jednu v c: Všechno, co se d je na zemi, je stínem, p edlohou
nebeských v cí. Všechno, co na sv t vidíme, má spojení s duchovním
sv tem. M žete pracovat a vaše mysl p itom m že být v Duchu. M žete
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konat výbornou práci a p itom nep estat p emýšlet o Božích v cech.
Halelujah.
Nikdy nezapomenu na dobu, kdy muži rádi dávali k lepšímu sprosté
vtipy. Sedíme v kancelá i, samí chlapi, a n kdo u prot jšího stolu n co
ekne, další k tomu n co p idá a pak se za nou t m vtip m chechtat. Já
jsem se nemohl udržet a vždycky, když za ali s t mi hrubými vtipy, jsem
ekl: „Ano, p esn tak je to psáno v Bibli: to a to a to a to …“ Jednou
jeden z nich povídá: „Víte co, tenaten b žel nahý p es nám stí.“ ekl
jsem: „Víte, B h ekl proroku Izaiášovi, aby šel z ur itého d vodu n kam
nahý.“ (Iz 20:2-3) A oni ekli: „Ohó, ty musíš znát celou Bibli!“ A tak
p estali ty vtipy v mé p ítomnosti íkat.
Snažím se vám ukázat, že m žete natolik p emýšlet nad Božím
slovem, že všechno, co b hem dne d láte, se vztahuje n jakým zp sobem
na Boha, zbožnost a na Boží slovo. B h vám íká, že chcete-li budovat
svou sílu v Duchu, musíte tyto dve e nechat otev ené. Amen.
V Žalmu 24 nám íká: Zvedn te hlavy, brány! Žalm 24:7:
„Pozdvihn tež, ó brány, svrchk svých, pozdvihn tež se vrata v ná, aby
vjíti mohl král slávy.“ Znamená to, že ta brána má být stále otev ená,
v n zvednutá. Máte být brána, která se nezavírá. Vrata v ná. A král
slávy vejde. Král oby ejn vcházel východní bránou. Když ve m st
o ekávali p íchod krále východní bránou, všechno p ichystali, ozdobili
bránu, estná stráž nastoupila, všichni v pozoru, ekají, až král vejde. To
je obraz, který nám B h dal. Je brána, kterou vchází král, nepoužije
ostatní brány. Te poslouchejte, o em B h mluví: íká, že naše t la jsou
chrámem živého Boha1 a také že nev sta Kristova je nový Jeruzalém.
Cituji ze Zjevení, když and l ekl Janovi: „Poj , ukážu ti m sto Jeruzalém,“ a ekl, že m sto Jeruzalém je nev sta Kristova.2 Zkusíme to propojit. Vy jste chrám, halelujah, ale jste také sou ástí m sta. Mnoho chrám
tvo í chrámové m sto. A tak B h íká, že chce mít m sto, chrámové
m sto s otev enými, zdviženými branami a vraty, aby On mohl vejít.
Požehnání je v tom, že Duch Pán p ichází, vstupuje dovnit skrze
mysl v ícího. N kdo by cht l otev ít bránu cit , emocí. Emoce jsou další
bránou, protože máme ty i brány. Východní brána – to je mysl, pak jsou
emoce, v le a touhy. P edstavme si, že bych ekl: „Cítím po t le chv ní,
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1. Korintským 6:19 – „Zdaliž nevíte, že t lo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž p ebývá
v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?“
2
Zjevení 21:2 – „A já Jan vid l jsem m sto svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha
s nebe, p ipravený jako nev stu okrášlenou muži svému.“
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cítím chv ní, proto je to z Boha.“ Pravda je taková, že B h m že zp sobit
chv ní vašeho t la, ale nep ichází k vám skrze emoce. On p ichází skrze
mysl. B h mluví o mysli Kristov , a z toho d vodu i o tom, jak otev ít
své mysli. Te mluvíme o tom, jak za ít, jak otev eme svou mysl?
P emýšlej nad Jeho slovem dnem i nocí! A dále ve 3. verši žalmu íká:
„Když to budeš init, budeš ,jako strom štípený p i tekutých vodách‘.“
Halelujah. Budeš stromem, který nepostrádá vodu, je zasazen u eky. B h
k nám mluví o tom posledním hnutí, protože B h musí vstoupit
a zaujmout své místo. Ale nep ijde do nap l hotového domu! Chce, aby
stánek byl dokon en, chce vejít dovnit , aby mohl vládnout vašim
emocím, vládnout vaší v li i vašim touhám, ale nechce je použít k tomu,
aby do vás vstoupil. On p ichází skrze východní bránu – mysl.
Co myslí B h tím p emýšlením? Myslí tím, že musíme mít zacílení,
zam ení,. Vím, že tohle vrtá hlavou mnohým k es an m, protože se
neum jí soust edit, nedokážou udržet zacílení na Boha, na Boží v ci.
A n co vám prozradím – nep ítel to ví taky. A tak nep ítel p ichází
s hromadou r zných rozptýlení. Se všemi možnými vyrušeními, v cmi,
které vám berou as, berou vám energii, vyžadují vaše úsilí. Na konci
dne, když chcete pokleknout a ztišit se p ed Bohem, p emýšlet nad Božím
slovem, se vám to neda í, protože jste úpln vy ízení. Jestli máte práci,
která vás unaví tak, že se nem žete na Boha nebo na Boží v ci soust edit,
prost to znamená, že je n co špatn – bu s vámi, nebo s tou prací. Ale
B h všemohoucí nám íká, že v tomto ase, v této konkrétní dob , chce
mít lid, který je p ipravený p emýšlet nad Božím slovem, p emýšlet
o Božích v cech den za dnem, noc po noci.
Nevíte, jak p emýšlet nad Božím slovem a zárove d lat další
v ci… Cht l bych vám íct jednu klí ovou v c: Když se ráno probudíte,
p ijm te myšlenku z Boha, vezm te si verš z Písma a po ádn si ho vryjte
do pam ti. Víte, že sv t v í, že dostate n asto opakovaná lež se vám
dostane pod k ži a nakonec jí uv íte, i když je absurdní? Uv íte tomu,
tak to je. A tak sv t bombarduje vaši mysl, bombarduje vaše myšlenky.
Za íná to už ráno. Ráno, když se vzbudíte, nedopus te, nedovolte, aby
n jaká myšlenka, n jaká v c vás zaujala d ív, než dostanete slovo od
Boha na ten den. B h chce, abyste se nau ili p emýšlet dnem i nocí. ekl,
že budete jako strom štípený p i tekutých vodách, „kterýž ovoce své
vydává asem svým“.
B h všemohoucí chce, abychom se toto nau ili. Uv domte si, že to
není dar; soust ed né p emýšlení nedostanete darem, musíte se v n m
cvi it. Je to jako když chodíte do školy a n co se tam u íte, u íte se
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n jaké emeslo, profesi a najednou vás lidé za nou oslovovat jménem
vaší profese. Za nou íkat: „pane doktore,“ „sest i ko,“ protože jste jim
pomohli, prošli jste pot ebnými zkouškami a d láte tu profesi. B h
všemohoucí se vám pokouší sd lit: Když takto m žete fungovat
v p irozeném, jak je to v duchovním? Lidé vás za chvíli za nou nazývat
„pravým k es anem“. Protože jsou lidé, kte í vyznávají, že jsou k es ané,
ale nejsou schopní manifestovat, zjevovat Krista. Nem žete zjevovat
Krista sami ze sebe, ale když otev ete ty dve e, Ježíš Kristus vstoupí.
A když je ve vašich emocích n co špatn a On vejde, vezme své kladivo
a za ne to napravovat. Halelujah. A vy pokra ujete v rozjímání, protože
to neznamená: Dnes ráno jsem p emýšlel, už mám pro dnešek spln no.
Ne, ne, ne! Proto ekl dnem i nocí. Je to nep etržitá v c, která stále pokrauje dál a dál. Když jdete spát, pracuje to na vás b hem spánku, B h
všemohoucí pracuje tím kladivem na vaší duši, na r zných myšlenkách,
aby sv j chrám p ipravil pro sebe sama. Halejujah.
Když nad tím uvažujeme, zjiš ujeme, že B h má sv j zp sob práce
a Duch Boží je emeslník, který pracuje v duši. Jinými slovy, B h íká, že
musíte p ijmout Ježíše jako svého spasitele, a jakmile p ijmete Ježíše za
svého spasitele, za ne vás Ježíš p edstavovat Duchu svatému. Je mi
jedno, k jakému pat íte vyznání, když p ijmete Ježíše Krista jako svého
spasitele, za nete r st, protože B h vás povede ur itou cestou, bude vám
íkat ur ité v ci, abyste rostli. Ani nemusíte v d t, že rostete. Víte, ani
nevím, jak jsem dorostl do této velikosti. Amen. Ale stalo se to. Stalo
se to, zatímco jsem jedl, cvi il a d lal všechno možné. Rostl jsem. B h je
emeslník. A chce pracovat v chrámu našeho srdce a duše. Pokud Mu
neotev eme, nevstoupí dovnit .
Existuje zvláštní problém – lidé mohou být spasení, a p itom mají
po p edcích problémy, které se v nich zdají být velice hluboko schované,
a n kdy ty v ci vyplavou na povrch. Leží to tam a eká na p íležitost, kdy
vás to bude moci rozložit, p ivést do stavu frustrace, naprosto otrávit
a zni it. A B h všemohoucí íká, že když budete setrvávat v p emýšlení
nad Jeho slovem, Duch Boží vás p ivede na ur ité myšlenky, do ur itých
oblastí, a povede vás do všeliké pravdy. Amen. Je to v Janovi 16:13: „Ale
když p ijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude
mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, to mluviti bude; ano i budoucí
v ci zv stovati bude vám.“
N kdo ekne: „Ale jak poznám, že je to Duch svatý, kdo ke mn
mluví? Když p ijmu n jaké slovo, jak to poznám?“ Duch svatý vám nikdy
ne ekne nic, co odporuje Božímu slovu. Už rozumíte? Duch Boží vám
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ne ekne nic takového, povede vás do všeliké pravdy. Ne ekne vám nic, co
je proti, co nesouhlasí s Božím slovem. Psaným Božím slovem, vyjád eným Božím slovem. Halelujah.
Potkal jsem r zné lidi, kte í íkali, že slyšeli hlasy. Slyšeli, že Pán
ekl to a to…Je ješt jedna zvláštní v c – B h mi o vás ne ekne nic,
pokud ví, že se za nu na vás dívat spatra. A cht l bych, abyste vy, brat í,
kte í posloucháte, dávali dobrý pozor, protože je to mezi námi b žná v c,
že máme sny a vize a stane se, že to jde proti bratru nebo proti sest e,
a p esto v íme, že je to z Boha. Amen. Protože si z n jakého d vodu
myslíme, že zrovna my jsme Boží mazlí ci a že nám B h bude íkat v ci
o všech ostatních lidech. Cht l bych, abyste si na to dávali dobrý pozor.
Víte, že mám vždycky spoustu p íb h , a ur it jsem vám už n kolikrát vypráv l, co se stalo na Florid v Miami. Byla tam jedna sestra,
která vedla skupinku, a to byla první chyba, kterou ta skupina ud lala, že
dovolili, aby je vedla sestra. Protože B h nepomazal žádnou ženu k tomu,
aby byla hlavou shromážd ní. Žena má být matkou, má být manželkou,
má být vším a m že být vším, ím ji B h chce mít – m že prorokovat,
m že p inést slovo od Boha, ale nem že být hlavou, vedoucím shromážd ní.
Dob e tedy, ta sestra šla spát a m la sen. Zdálo se jí, že v p ední ad
z stala t i volná sedadla práv v rohu, kudy se p icházelo. Ona tam kázala
a p išli t i démoni a sedli si na ty t i židle. Nechci po vás, abyste mi ekli,
odkud ten sen p išel. Do této chvíle ani ona nev d la, odkud to p išlo.
Mohlo to znamenat, že B h íká, že bude t eba démony napomenout, až
zjistíme, že p išli. Jenže potom, když p išla na shromážd ní a za ala kázat
slovo, všichni si ve shromážd ní r zn posedali, jen ty t i židle z staly
volné… A když pokra ovala, p išly t i sestry a sedly si na ty židle. Ve
chvíli, kdy si všimla, že sedí na t ch židlích, zav ela Bibli a rozpustila
shromážd ní – ty t i sestry, to jsou ti t i démoni. ekl by mi B h, že moje
sestra, m j bratr, kte í mají dobré porozum ní Božího spasení a mají
sv dectví, že to jsou démoni? Problém je, že ona se p es to nemohla
dostat.
Znám p ípady, kdy lidé vyznávali ur ité v ci a jistí brat í se p es to
nedokázali p enést, to znamená, že nestáli na správném míst . Chvála
Pánu, proto po nás B h chce, abychom se všech t chto v cí zbavili,
protože o n kterých v cech, které v nás jsou, nevíme, nejsme si jisti,
nesetkali jsme se s nimi. ábel je tam má schované pro zvláštní p íležitost. A tak B h íká, že bychom m li p emýšlet a rozjímat nad Božím
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slovem. „V srdci svém skládám e tvou, abych neh ešil proti tob .“
(Ž 119:11) P emýšlení nad Božím slovem tvo í. Uv domte si, že ješt
nejsme dokon ení, jsme nap l hotoví, ješt jsme nebyli u in ni dokonalými. B h tu dokonalost nechal na našem p ijímání Ježíše Krista, p ijetí
Krve, to zaprvé. Pak p ijetí Ducha svatého, potom k est Duchem svatým a
k est do Krista. B h nám íká, že to je Jeho zp sob tvo ení, že ten proces
stvo ení v nás ješt probíhá. Žalmista íká v 51. žalmu, 12. verši: „Srdce
isté stvo mi, ó Bože, a ducha p ímého obnov u vnit nostech mých.“
Poslouchejte: „Srdce isté stvo mi, ó, Bože, a ducha p ímého obnov
u vnit nostech mých.“ To znamená, že dílo stvo ení pokra uje a bude
pokra ovat, dokud se neseb hneme v jednotu víry. To je z Efezským ve
4. kapitole. Halelujah. Srdce isté stvo mi, ó, Bože, dokud se neseb hneme.
B h ustanovil v T le Kristov p t služebností. P t služebností
v T le Kristov . A a už si to uv domujete nebo ne, následujete n jaké
apoštolské zjevení. Protože apoštolé nám dali na po átku slovo, a slyším,
jak mnoho lidí mluví proti bratru Pavlovi to a to a to. Já bych se bál. Duch
Boží dal apoštolskou služebnost, aby dávala Jeho lidu pravdu. A dal
proroky, aby mohli prorokovat pravdu. Haleluja. A dal… p e t me si to
v Efezským 4:11: „A on dal n které zajisté apoštoly, n které pak
proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastý e a u itele.“ Pro je tam to
„n které, jiné“? N které proroky, jiné evangelisty – to znamená, že
skupiny lidí m ly apoštoly. V ur ité oblasti byl apoštol, jiný apoštol
pokrýval další oblast. Takže následujete ur ité apoštolské u ení. Když
nap íklad v íte n jakému falešnému u ení – t eba kdybyste v ili, že
odsud odletíme p i vytržení, je to v rozporu s Písmem, následujete apoštolské vedení, které pochází z Anglie od Darbyho a dalších, Scofielda,
t ch, kte í toto u ení zbudovali. Následujete to, a ani to nevíte. Následujete ur ité apoštolské u ení. On dal n které apoštoly, n které proroky.
Prorocká služebnost je velmi unavující služba. Když si prorok nedá
pozor, bude zni en, protože n kdy slyší Boha a ani tomu nerozumí a musí
to poselství p edat. B h ne ekl, že posel musí poselství rozum t. Dá vám
poselství, a máte ho p edat p esn tak, jak vám bylo poselství dáno. A tak
proroci mají velmi t žkou práci. Musí uk ižovat sami sebe. Když prorok
povstane, aby mluvil, aby prorokoval, aby p edával Boží slovo, to slovo
nesmí být kontaminováno jeho vlastními myšlenkami.
Už d íve jsem vám ekl, jak jsem p ijal Boží slovo a p edával jsem
Boží slovo, ale m l jsem k tomu vlastní porozum ní. Ohledn asu, kdy
se to slovo m lo naplnit. Slyšeli jste m ? Byl jsem zahanben, ponížen
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p ed celým shromážd ním. P ed celými Spojenými státy a zbytkem sv ta.
Ješt nedávno jsem slyšel, jak n kdo íká, že jsem falešný prorok, protože
jsem ekl, že se stane tehdy a tehdy to a to, a ono se to nestalo. Myslel
jsem si, když B h ekl, že se stane to a to v listopadu (následující m síc
byl listopad) … že se stane to a to na za átku roku, když nebudete init
pokání… P edal jsem poselství, ale jak jsem ho p edával, ekl jsem
v lednu… ekl jsem v lednu. A to jediné sloví ko kontaminovalo celé
poselství, takže jsem vypadal jako hlupák, když leden minul, a nic se
nestalo. Nestalo se nic ani v únoru. Ani v b eznu. A tehdy už celý sv t
v d l, že jsem falešný prorok. Ale nikdo si nevšiml, že se to naplnilo
v dubnu. A shodou okolností duben byl za átkem židovského roku.
Halelujah. A B h to v d l.
Proto íkám prorok m: pot ebujeme isté, neposkvrn né Boží slovo.
Proto íkám, že by proroci nem li kázat. Proroci nesm jí být kazateli.
Když jste proroci, jste ve sv rací kazajce. B h vás dal do sv rací kazajky,
tam na vás sestoupí Boží sláva. Halelujah. Vzpomínám na doby minulé,
na slávu prorocké služebnosti v našem st edu, kdy jeden lov k povstal,
ukázal na n koho prstem, a ten byl zasažen a hned padl na kolena
a d koval Bohu za slovo, které p ijal. Halelujah. Chci vid t proroky
prorokovat. Amen. Evangelisty evangelizovat. Kde jsou? Není jich
mnoho. Pastý e, aby pásli. Pásli s láskou a s milostí, s laskavostí a se
srdcem plným soucitu k malým Božím d tem. I když jsou velcí a urostlí,
v Božích o ích jsou mali cí. Klopýtají, chodí blátem, zapatlají podlahu.
V takovém jsou stavu, a proto p emýšlení o Bohu otev e služebnost ve
vaší duši. Je ve vás uzav ená oblast, kterou B h chce otev ít, ale dokud
neotev ete dve e…
Proto mají n kte í lidé dlouhá shromážd ní chval a proto si myslím,
že n kdy by se m li n kde sejít a zpívat celou noc. Vzpomínám, když
jsme byli mladí a plní života, mívali jsme modlitební shromážd ní celou
noc a vyzpívali jsme obsah svých srdcí, dokud se Boží duch neuvolnil.
Byly dv t i hodiny ráno a Boží duch zaplavil celé to místo. Halelujah.
Víte, ne íkám, že by mladí lidé v dnešní dob nem li takovou sílu. Ale
íkám, brat í, že pastý i musí být laskaví a jemní a milující. Pastý musí
pást. A u itelé musí u it. Amen, u itelé musí u it. Mezi námi jsou
hladové d ti, duchovn hladové, protože naši u itelé, naše sestry, které
dostaly pov ení u it tyto d ti, d lají jiné v ci. A když za nete d lat jiné
v ci, jiné než B h chce, abyste d lali, obvykle se dostanete do potíží..
Když p emýšlíte nad Božím slovem ve dne v noci, dáváte Božímu
duchu p íležitost dokon it práci ve vaší duši. Nesnažte se dokon it sami
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sebe. Vy se nem žete sami dokon it. I kdybyste znali celou Bibli
nazpam , nepom že vám to, pokud nebude ve vašem srdci pracovat Boží
duch a nepoužije Boží slovo, aby vás uzdravil. Jsem velmi smuten
a znepokojen nad t mi, kte í studují Boží slovo, aby byli zdatní
v odpov dích na ur itá témata, ale nestudují Boží slovo proto, aby se
rozpustilo a nasáklo do jejich srdcí. Brat í, vím, že mnozí z nás jsou
experti na ur ité oddíly z Bible, ale když dojde na pravdu v jiných pasážích, vypustíme je. Když dojde na vás – nejste schopni Boha vid t.
N kte í brat i, n které sestry, když dojde na jejich rodinu, jsou tak pohotoví plakat nad svými vlastními d tmi… Kdy naposled jste plakali nad
dít tem n koho jiného? Když si uv domíte, v jakém stavu jsou d ti v naší
dob , je to k plá i. A íkám vám, všemohoucí B h vám ukáže jak, jakým
zp sobem t mto lidem sloužit.
Mluvíme o Božím slov , o zákon Hospodinov . O rozjímání v Jeho
slov , p emýšlení… P emýšlet neznamená, že vám hlavou proletí jedna
myšlenka a eknete: Ó, dnes ráno jsem p emýšlel nad Božím slovem.
Neuložili jste to ve své mysli. A b hem dne vás Boží slovo opakovan
bombarduje, zasahuje oblasti vašeho srdce, které se protiví, a, požehnán
bu všemohoucí B h, najednou zjistíte, že aniž byste v dom cokoli
d lali, to slovo, které jste p ijali, se dostalo do vašeho srdce, do vaší
mysli, máte ho v kapsách své duše. Víte, že vaše duše má tajné kapsy,
o kterých nic nevíte? Amen. Vaše duše má tajné kapsy, o nichž nic nevíte,
ale B h všemohoucí do nich vypustí svoje Slovo. A zachrání vás
a vysvobodí a vytrhne z h íchu, který m ly stvo it. Tak to m l satan
v plánu.
Víte, satan m že n koho použít, ale m že použít jen tu vaši ást,
která mu pat í. Chci, abyste to slyšeli. Ježíš ekl: „Jde Kníže tohoto sv ta,
ale nemá nic na mn .“ (Jan 14:30) Poslouchejte to: „P ichází kníže
tohoto sv ta, ale nemá nic na mn .“ A když byl Ježíš na poušti, hladový,
Bible íká, že po ty iceti dnech zla n l. Amen. Po ty iceti dnech vyhladov l. M l hlad. A ábel ekal, až bude mít Ježíš opravdu hlad, p išel
k N mu a ekl: „Podívej, máš moc prom nit kamení v chleba. Máš moc
rozmnožit chléb a dát lidem najíst. Pro nepoužiješ svoji moc? Použij
svou moc a ud lej si chleba. Copak nevidíš, že umíráš?“ Halelujah. Ale
Ježíš už m l pro n j p ipravený verš: „Psáno jest: Ne samým chlebem živ
bude lov k, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží.“ (Mat 4:4)
Je to slovo, které neustále vychází z Božích úst. Vyšlo z úst Božích a
nadále z nich vychází. A tak byl satan na míst uzemn n, nem l, co na to
odpov d t, protože v d l, že je to pravda.
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A co my, co nám dnes tímto slovem B h íká? íká nám, že jsme
v klí ovém bod v historii lidstva. Jsme požehnaní, že jsme na konci as ,
p estože mnozí z nás to považují za prokletí, když na nás p ijdou t žké
asy. Ale jsme požehnaní, že nám byla sv ena bitva na konci války.
Blížíme se poslední bitv a B h nám íká, že musíme ur ité v ci napravit.
Jednou z nich je oprava našich dve í. Slyšíte m ? Opravte si dve e, aby
Král slávy mohl vejít! Co to m že být, co by mohlo blokovat mé dve e?
Co by mohlo blokovat mé dve e a bránit Králi slávy, aby mohl vejít?
T eba rozptýlení, nesoust ed nost. Dal jsem ten nejjednodušší p íklad.
íkáte, že to není h ích? Nesoust ed nost. Nejste zacílení. Slyšeli jste
m ? B h chce, aby lidé byli zacílení, stejn jako jste se museli soust edit,
abyste napsali test, ud lali zkoušku. Záv re ná zkouška se blíží, a já vím,
že když se blíží termíny, lidé to za nou brát vážn . Amen.
V 2.Timoteovi Pavel íká Timoteovi, svému synovi v Pánu: „Piln
se snažuj vydati sebe Bohu milého d lníka, za n jž by se nebylo pro
styd ti, a kterýž by práv slovo pravdy rozd loval.“ (2Tim 2:15) B h nám
íká, že nelze spravedliv rozd lovat Slovo pravdy, dokud nep ijde Mistr
a nenapraví vaši neobjektivní ást. Máte v sob p edpojatost. A jedním
z problém naší p edpojatosti je, že jsme neobjektivní sami k sob , jsme
neobjektivní v i svým d tem. Jsme neobjektivní ke svým manželkám,
jsme neobjektivní ke svým manžel m, ke svým otc m a matkám. Ke
všem t m svým svým jsme p edpojatí. A neumíme si pomoct. A vlastn
ani nevidíme, že jsme p edpojatí. Ale B h íká, že Boží slovo ve vás tu
vychýlenost napraví a zp sobí, že budete tak vyvážení v Bohu, že budete
i sami sebe schopni vid t reáln …
Ale zatím nep emýšlíme jako Boží syn, jako úd T la Kristova. Když
se zamyslíte nad slovy, která B h použil – ekl „t lo“ – už jste nad tím
n kdy p emýšleli? T lo, každý vlas na mé hlav , moje nehty, každá
áste ka mého t la má ur itou funkci, úkol, který má d lat, aby celé t lo
mohlo dokonale fungovat. Tak to je. Jsme duchovn propojeni jeden
s druhým, Bible íká „p íslušn spojené a svázané“ , halelujah. To jsou
slova p icházející p ímo od Božího ducha. Efezským 4:16: „Z kteréhožto
všecko t lo p íslušn spojené…“ – prst vedle prstu, ruka k paži, paže
k rameni, víte, co myslím. Všemohoucí B h se nám snaží ukázat, že stvoil T lo, které je chrámem živého Boha. A fyzické t lo je obrazem toho,
co je v Duchu. Chcete-li se tedy n co dozv d t o svém duchovním koleni,
m žete zakusit, jak funguje vaše vlastní koleno, halelujah, a hned v d t,
že B h použil p irozené v ci života, aby nás vyu oval v cem duchovním,
jak se píše v 2. Korintským 6:16: „A jaké spol ení chrámu Božího
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s modlami? 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.“
Jinými slovy, brat í, jsme Boží lid, ale tak i onak nejsme ješt
dokon ení. Vírou, ano, halelujah, jsme dokon ení v N m. A v N m záleží
všechna plnost. Ale ješt jsme nebyli zdokonaleni neboli dokon eni,
nejsme hotové dílo. A B h všemohoucí nám íká: Abys byl dokon en,
brat e, dávám ti jednu radu. ekl: Chci, abys za al dávat pozor, aby ses
soust edil, bu zam ený, za ni být zacílený, protože tvoje zam ení nebo
tvé p emýšlení nad Jeho slovem dnem i nocí zlomí ja mo ve tvém život ,
zlomí jho v životech lidí, za které se modlíš, vysvobodí ty, kte í jsou
zran ní. A „budeš jako strom štípený p i tekutých vodách, kterýž ovoce
své vydává asem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli initi budeš,
š astn se ti povede“. Halelujah. A dále je psáno: „Ne tak budou
bezbožní…“
A tak vám íkáme Boží slovo, které nám B h pro dnešní den dal.
B h nám ekl, že a už je špatn co chce, my to nem žeme napravit,
lidskost to nespraví. Vid li jsme v ci, které byly s lidmi roky
v nepo ádku, a doufali jste, že se to zm ní, ale nezm nilo se to. A ti lidé
zem eli a v d li jste, že B h je napravil. Možná v posledních minutách
svého života získali nápravu. Pane Ježíši, já nechci ekat až do té doby,
abych byl napraven! Chci na to místo dojít! „Až bychom se sb hli všickni
v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru
postavy plného v ku Kristova.“ (Ef 4:13) To znamená, že se tam blížíme.
A nejde o to, kolik nebo jak velké chyby vidíte na druhých, ale On
p ichází. Halelujah. Ten snadno nás obkli ující h ích možná u sebe ani
nejste schopni vid t. Až se všichni sb hneme v jednotu víry a poznání
Syna Božího, v dokonalého lov ka, do míry postavy plnosti Krista. M j
Ježíši! Tam nás B h vede. P jdeme s Ním? Amen.
Dosáhneme toho jediným zp sobem, je jen jedna cesta – když Mu
dovolíme, aby to ud lal. Když se napravím sám, jsem to po ád já. Když
m napraví B h, budu jako Kristus. Proto vás prosím, brat í, hle te na
Boží slovo a uv domte si, že to je pravá realita. To, co vidíme, slyšíme,
co fyzicky používáme, to není realita, do které nyní vstupujeme.
Vstupujeme do reality, kdy uvidíme Boží slovo chodit a mluvit a
pozvedat nás z našich problém . Ó, Pane, prosím T o to! Už nebu te
d ti. Amen. Víte, B h nám dal d ti z ur itého d vodu. B h nás u inil jako
d ti – jinými slovy, každý z nás byl jednou dít tem. Efezským 4:14-16:
„Abychom již více nebyli d ti, zmítající se a to ící každým v trem u ení
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v neustavi nosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému; ale pravdu
iníce v lásce, ros me v n j všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž
Kristus, z kteréhožto všecko t lo p íslušn spojené a svázané po všech
kloubích (každý kloub – jsi kloub, máš ur itou práci) p isluhování, podle
vnit ní moci v míru jednoho každého údu, zr st t la iní, k vzd lání svému
v lásce.“
Kdybychom tomu rozum li, vid li bychom, že je to jako d lník,
který pracuje, pracuje a pracuje. Ale Ježíš nem že pracovat, dokud Mu
neotev ete dve e. Amen. A d je se to skrze p emýšlení nad Jeho slovem,
tím se ty dve e otevírají. ekl: „Máslo a med jísti bude,“ – co to
znamená? Máslo a med jísti bude – o em to mluví? Rozumíte, brat i a
sestry, že Boží slovo bez Ducha vám k ni emu nebude? lov k nap íklad
káže dlouhé kázání, ne ekne jediné slovo v rozporu s Biblí, ale jeho motiv
není zbožný. Jeho cílem je mít velké po etné shromážd ní, sebrat co
nejvíc lidí a získat co nejvíc desátk . Nekáže Boží slovo. Pot ebuje
máslo, což je smetana z mléka Božího slova. Halelujah, mléko Božího
slova, máslo. A pot ebuje med, to je sm s s Duchem svatým, halelujah.
„Máslo a med jísti bude, až by um l zavrci zlé, a vyvoliti dobré.“ (Iz 7:15)
Kdybychom tak porozum li této v t , než se dostaneme k otázkám nebo
n emu dalšímu. B h všemohoucí íká: Když kážete nebo mluvíte Boží
slovo s jiným motivem, než do Božího slova vložil Ježíš Kristus –
zachránit duše a požehnat Jeho lidu, sytit Jeho církev – tak vlastn v bec
nekážete Boží slovo, protože jste Boží slovo zm nili v nástroj k napln ní
svých vlastních sobeckých motiv .
Nejlepší biblický p íb h na toto téma, který znám, je ten o Pavlovi
a Sílasovi, jak kázali a jedna d ve ka m la v šteckého ducha. Duch
v št ní má projevem nejblíže duchu proroctví, B h dal do církve proroky,
satan do církve vložil v štce. A tak mezi námi jsou tací, kte í budou
mluvit v duchu v št ní spíše než z Božího ducha. P e tu vám ten p íb h,
protože chci, abyste si ho opravdu pamatovali. Je ve Skutcích 16, od 16.
verše: „I stalo se, když jsme šli k modlitb , že d ve ka n jaká, mající
ducha v štího, potkala se s námi, kteráž veliký užitek p inášela pán m
svým budoucích v cí p edpovídáním.“ Ta dívka za nimi za ala chodit a
volala: „Tito muži jsou od pravého živého Boha!“ ekli byste: Hm, tahle
osoba je jednou z nás. Vždy nám vlastn d lá reklamu, že p icházíme
od pravého a živého Boha. Ale jejím zám rem a zám rem t ch, kte í ji
poslali, bylo n co jiného. Využívali ji, aby se dostali do jejich skupiny, do
církve. A pak by celou tu v c mohla kontaminovat e í satanovou. Jedno
sl vko tady, jedno tam, a zni ila by celé Pavlovo kázání. Myslím, že
12

nemohu dostate n zd raznit, abyste si dali dobrý pozor, až pojedete
n kam kázat, koho vezmete s sebou, kdo je s vámi v kázání toho Slova.
Protože B h všemohoucí nám ukázal, že n kdy jsme s sebou nevzali
správné lidi.
Bylo však pot eba Božího ducha, aby Pavlovi zjevil, že ta dívka
nebyla z Boha. „Ta šedši za Pavlem a za námi, volala, kuci: Tito lidé
jsou služebníci Boha nejvyššího, kte ížto zv stují nám cestu spasení.“ (Sk
6:17) Brat í, tady máte typický p íklad toho, kdy slova, která íkala, jsou
pravdivá, ale nejsou pravda. Ježíš je pravda. Nep ítel m že použít pravdivé v ci. Ona to íkala se špatným motivem. A já vám íkám, že vidím,
že velká ást našich kazatel nemá správný motiv, ekají, že budou povýšeni do pozice pastor , biskup nebo n jaké jiné skrze Boží slovo.
A používají Boží slovo, aby naplnili své vlastní ambice.
Pavla se dotkl Boží duch, verš 18: „A to inívala za mnoho dní.“
Pavlovi chvíli trvalo, než tomu opravdu porozum l. íkám vám, že už jen
ten její hlas by vás duchovn zranil. Už jen zvuk jejího hlasu. „Pavel pak
t žce to nesa,…“ Byl z toho zarmoucen. To je klí – když k vám
promlouvá ábel, nesmíte se cítit dob e, jste zarmouceni. „…a obrátiv se,
ekl duchu tomu: P ikazuji tob ve jménu Ježíše Krista, abys vyšel od ní.
I vyšel hned té chvíle.“ Bu Bohu chvála! Cht l bych, abyste si dnes
opravdu vzali k srdci, brat í, že Pán B h íká: musíme za ít víc a víc
rozjímat nad Slovem, tak aby v nás byl zformován Kristus. Budeme Jeho
lidem a On bude naším Bohem. Halelujah.
B h vám požehnej ve jménu Pána Ježíše. D kuji, že jste poslouchali. Amen.
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