OBĚŤ CHVÁLY
CECIL duCILLE
(Listopad 1974)

Dnes večer mi pro Boží lid přichází slovo o oběti chvály. Ještě než
o tom začnu mluvit, podívejme se na několik veršů.
Židům 13,15: „Protož skrze něho obětujme Bohu obět chvály
vždycky, to jest ovoce rtů, oslavujících jméno jeho.“
Obětujme tedy oběť chvály, ovoce našich rtů. Halelujah. Podíváme
se do Ozeáše.
Ozeáš 14,1–2: „Obratiž se, ó Izraeli, cele k Hospodinu Bohu svému,
nebo jsi padl příčinou nepravosti své. Vezměte s sebou slova, a obraťte se
k Hospodinu, a rcete jemu: Sejmi všelikou nepravost, a dej to, což dobrého jest, a budemeť se odplaceti volky rtů našich.“
Amen. Halelujah. Chvála Pánu. Chtěl bych s vámi mluvit o chvále,
kterou obětujeme Bohu. Chvála je v naší zbrojnici jednou z největších
zbraní. Pána často nechválíme proto, že bychom se na to úplně cítili, ale
proto, že ve chvále je moc, která v Božím světě může něco vykonat.
Halelujah. Žijeme v přirozeném prostředí a věci, které jsou duchovní,
nám nejsou tak zjevné. Proč byste například měli vzdávat chválu, když je
vám zrovna mizerně a vůbec do toho nemáte chuť? Po dobrém jídle obyčejně zajdete za kuchařkou a řeknete: „To bylo vynikající, vaříš výborně.“
A kuchařka ví, že „její úsilí stálo za to“. To je ale jen přirozená rovina, to
člověka potěší přirozeně. Když chválíte Boha, není to proto, abyste Ho
uspokojili. Nepoklepete Mu na rameno: „Jsi chlapík, Bože. Jsi skvělý
Bůh. Vážně jsi úžasný Bůh.“
Přišel jsem na to jednou, když jsem říkal: „Bože, já tomu nerozumím. Znám lidi, kteří chtějí, aby ostatní chválili jejich ego, kteří chtějí
slyšet, jak jsou dobří, a zdá se, že na základě toho pak fungují. Jak to, že
Ty, Bože, chceš, abychom Tě chválili, stejně jako to chtějí lidé? Nebo to
chápu špatně?“
A Bůh na to: „Samozřejmě!“
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Tehdy mě začal vyučovat o tom, co se děje, když chválíme. Když
Bohu vzdáváte chválu, přestože se na to necítíte, pak je to opravdu oběť.
Amen. Přinášíte Bohu oběť. Tři čtvrtiny z toho, co namluvíte v jazycích,
je chvála Bohu. Proto chce ďábel tolik zabránit tomu, aby lidé ve shromáždění mluvili jazyky. Můžete se na to podívat do svých knih, do slovníků hebrejštiny nebo řečtiny, do Strongova nebo Youngova, a najdete
všechna možná slova, která lidé, kteří neumí řecky ani hebrejsky, říkají.
Jestliže se v církvi mluví jazyky, znamená to, že chvála je důležitou součástí našeho uctívání.
Co tedy chvála dělá? Proč chvála? Nejdřív si musíme uvědomit, že
Boží jméno je v nás. A teď trochu jinak. Vyměňte slovo jméno za slovo
charakter, je ve vás Boží charakter. Ďáblovo jméno je v jeho lidech.
Amen. Když ďáblu řeknete, že „Bůh je dobrý Bůh“, zraní ho to, protože
on vás chce přesvědčit, že Bůh není dobrý. To znamená, že čím víc to
budete vyznávat, čím víc tím budete žít, čím více budete svým chováním
vyjadřovat, že Bůh je dobrý Bůh, tím více ublížíte ďáblu. Amen. Čím více
chválíte Pána, tím více ďábla vyvádíte z míry. Nejen proto, že žárlí, ale
taky proto, že pokaždé, když začnete chválit, začnou se okolo vás stahovat Boží duchové. Najděme si to v Písmu. Je to v Žalmu 34.
Žalm 34,8: „Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž
se ho bojí, a zastává jich.“
Ten žalm začíná takto:
Verš 2: „Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála
jeho v ústech mých.“
Vidíte, David zažíval těžké časy, a přesto říkal: „Dobrořečiti budu
Hospodinu každého času.“
Verš 3 až 5: „V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší,
budou se veseliti. Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně
vyvyšujme. Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů
mých vytrhl mne.“
Teď verš 8: „Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch...“
Okolo koho?
„...okolo těch, kteříž se Ho bojí, a zastává jich.“
Slovo bát se může znamenat několik věcí. Tady to neznamená, že se
Boha bojíte (v dnešním slova smyslu, že z něj máte hrůzu), mluví to
o těch, kteří k Bohu chovají velkou úctu. Takže:
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„Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se Ho
bojí,...“
Proč? Protože ve vás anděl Páně vidí Boží charakter a anděl Boží je
zavázán poslouchat kohokoli, v kom je Boží charakter, protože andělé
neslouží jen Bohu, ale i nám. Víte, který je to verš? Že andělé jsou
služební duchové dědicům spasení, služební duchové vám. (Žid 1,14)
Takže andělé jsou tady na zemi proto, aby vám sloužili. Na základě čeho
vám budou sloužit? Budou vám sloužit, když ve vás uvidí Boží charakter.
Anděl vás neposlechne jen tak pro nic za nic, ale proto, že v sobě máte
Boží charakter.
Někdy Boha prosíte o uzdravení a zatím ho nezakoušíte, ale věříte,
že Bůh ho pro vás má, protože Písmo říká, že o cokoli Ho požádáte,
udělá. Když jste Ho tedy požádali o uzdravení, chválíte Ho za něj. Co to
pro Boha a anděly znamená? Že jste osoba určité kvality, protože z vás
okamžitě zableskne Boží světlo. Říkám vám, bratří, andělé a duchové vás
vidí ve spektru světla a temnoty. Myslíte, že to je jinak? Potřebujeme na
to verš? Amen.
Andělé Boží vás vidí v temnotě, nebo ve světle. Podíváme se na to
později. Ukážeme si i verše, je to jednoduché. Andělé vás vidí ve světle
a někdy je vaše světlo jasnější než jindy. Když vaše světlo svítí, budou
andělé dělat to, co jim v Duchu přikážete.
Víte, když nedávno Mavis vedla chvály, velmi mi požehnala jedna
myšlenka od Boha, kterou přinesla. Totiž že bychom měli Boha o věci
žádat právě tehdy, když Ho chválíme. Kdykoli vnímáte, jak chvála a sláva
stoupají k nebesům, sloužíte Bohu. Když tehdy o něco požádáte, dostanete to rychleji. Copak to tak neděláme i v přirozeném? Není to tak, že
když chcete něco od svého táty, nejdete za ním, když se vám nedařilo?
Ale radši počkáte na chvíli, kdy jste něco udělali dobře, kdy jste udělali
spoustu drobných věcí, aby i on měl dobrou náladu, a pak, když je
všechno připravené, ho poprosíte? To se nám dnes Bůh snaží říct.
Bůh říká: „Chválíte Boha ne proto, že byste se cítili dobře, ale proto,
že víte, že když budete chválit Boha, připojí se k vám celý nebeský
zástup, a že když přitáhnete takové množství Boží moci do jedné malé
místnosti, musí se něco stát.“ Amen. Vidím, že lidé začínají chválit Boha
tělesně. Jdou do města a začnou tančit, ale chválí Boha tělesně. Po chvíli
sestoupí Duch svatý a vnímáte určitý tlak. V tu chvíli kazatel (tihle kazatelé a uzdravovatelé samozřejmě ví, co dělají) začne na všechny křičet:
„Někdo je tu teď uzdravován.“ Jakmile sestoupí Duch svatý a vy vnímáte
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určitý tlak a Jeho přítomnost, tak „bác-bác-bác“, a lidé shromáždění na
tom místě jsou uzdravováni. Amen.
Když přijdete na shromáždění a cítíte Boží
moc, nečekejte, až bude po shromáždění, abyste
požádali o to, co chcete. Když se dva nebo tři
Když přijdete na sejdou, ta moc je větší. Halelujah. Ta moc je
větší, a když je větší moc, je větší i sláva.
shromáždění
Halelujah. Cituji Jana 17,5.
a cítíte Boží moc,
Ježíš řekl: „A nyní oslaviž ty mne, Otče,
nečekejte, až
u sebe samého, touž slávou, kterouž jsem měl
u tebe, prve nežli svět byl.“
bude po
A ve verši 22 říká: „A já slávu, kterouž jsi
shromáždění,
mi dal, dal jsem jim…“
abyste požádali
Možná řeknete: „Ale, Bože, pokud mi
o to, co chcete. Ježíš dal všechnu tu slávu, kterou měl s Otcem
od počátku časů, jak to, že to nepociťuji? Jak je
to možné?“
Ale ona tam je, v Duchu, jen si ji musíte stáhnout. Verš, který citovala Mavis, je v Jozue 1, asi třetí verš.
Jozue 1,3: „Každé místo, po kterémž šlapati budete nohama svýma,
dal jsem vám, jakož jsem mluvil k Mojžíšovi.“
Každý coul země, kterého se dotkne vaše noha, je váš. Uvědomili
jste si někdy, že od té doby, co děti Izraele vešli do zaslíbené země, museli o všechno, co chtěli získat, bojovat a pracovat pro to? Museli osít (svá
vlastní) pole. Museli sklidit svou úrodu. Už žádná mana zadarmo z nebe.
Bůh se v jedné oblasti stáhnul, ale dal jim moc vítězit v dalších oblastech.
A to jste vy. Čím výše v Bohu vystoupíte, tím více je od vás vyžadováno,
abyste se sami natáhli a stáhli Boží slávu, kterou potřebujete.
Jeden ze způsobů, jak se k Bohu můžeme natáhnout, je chvála. Bůh
říká, že nás obklopuje množství andělů (kladou se okolo nás). Tady a teď
je okolo padesáti, šedesáti lidí a pak mnohem mnohem více andělů.
Amen. Proč tady jsou? Převážně proto, že jsme je sem zavolali.
Asi si říkáte: „Ale já jsem přece žádné anděly nevolal?“
Ale ano, a to tím, že chválíte, tím, že potřebujete, činností svého
ducha, vašich záměrů a tužeb před Bohem. Proto je tato budova naplněna
Božími vyslanci. Amen. Podívejme se teď do Efezským, abychom si to
podložili. V první kapitole uvidíme, že v posledním čase se stane něco, co
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se před tím nikdy nestalo. Něco nového, co Bůh tvoří dnes večer pro lid
posledního času.
Efezským 1,10: „Aby v dokonání plnosti časů (Bůh) v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské, v něm.“
Tento verš nás vede k další skupině, která tu je. Nejen andělé, ale
i bratří v Kristu jsou zde. Je to tak? Abychom podepřeli tu první část, že
jsou tu andělé, podíváme se, ještě než přejdeme k těm bratřím,
k nebeskému zástupu našich bratří, do Židům 1.
Židům 1,13–14: „A kterému kdy z andělů řekl: Seď na pravici mé,
dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých? Zdaliž všickni
nejsou služební duchové, kteříž posíláni bývají k službě pro ty, jenž mají
dědičně obdržeti spasení?“
Služebník je jedno z těch slov, která ztratila nebo změnila svůj
původní význam (jak jsem o tom mluvil včera). Význam slova služebník
se posunul od významu být skutečně sluhou k tomu, že dnes je služebník
vlastně hlavou církve, ten, kdo stojí nejvýš. Původně to znamenalo toho
nejníže postaveného. Amen. V době, ve které se psala Bible, latinské
slovo minister znamenalo sluha, otrok, sloužící. Takže když tady napsali
minister, mysleli tím služební duchové, duchové, kteří slouží, kteří nad
vámi bdí v noci, když spíte, kteří vás vedou a ochraňují vaše auta, protože
jinak by vás ďábel rozsekal na cucky. Stojí okolo vás, kdekoli žijete,
a chodí s vámi jako tělesná stráž. To je to, co tím Bůh říká.
Židům 1,14: „Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kteříž posíláni
bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?“
Musíte být opatrní, velmi opatrní na to, co děláte. Proč? Služební
duchové se k vám totiž můžou otočit zády. Můžou se obrátit proti vám
a stát se vašimi nepřáteli. Podívejme se na to do Bible.
Exodus 23,20–21: „Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe
na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil. Šetrně se měj před
ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.“
Exodus 33,2: „A pošli před tebou anděla, a vyženu Kananea, Amorea, Hetea, Ferezea, Hevea a Jebuzea…“
Přeskočíme do 14. verše: „I odpověděl: Tvář (v angl. přítomnost)
má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí.“
Tento anděl byl Boží přítomností. A obzvlášť mi vystupuje verš 21,
který říká: „Dej si na něj pozor, aby tě nezničil.“ Boží duch mluví.
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V (zaslíbené) zemi bylo sedm -ejských a ti představují sedm oblastí
našeho duchovního bytí, naší duše, které musejí být dobyty duchem
Božím. Hetejský, Ferezejský, Jebuzejský, Gergezejský a tak dále, těch
sedm -ejských. Bůh Mojžíšovi řekl, že před ním pošle anděla, ale že si (na
něj) má dát pozor, protože v momentě, kdy by neposlouchali Pána, by se
obrátil proti nim, protože v něm byl duch Boží.
Exodus 23,20–21: „Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe
na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil. Šetrně se měj před
ním, a poslouchej hlasu jeho. Nepopouzej ho, neboť nepromine
přestoupení vašeho, poněvadž jméno mé jest u prostřed něho.“
Exodus 23,23: „Nebo půjde anděl můj před tebou, a uvede tě do
země Amorejského a Hetejského, Ferezejského a Kananejského, Hevejského a Jebuzejského, kteréž vyhladím.“
To slovo mi dal Pán, můžete si to pak najít. Ale jak říkám, když
chválíte Boha (protože i andělé chválí Boha), zvyšuje se moc vašeho
života. Jinými slovy, abyste zvýšili moc, chválíte Pána, a jak chválíte
Pána, andělé se k vám přidávají. Ale je ještě jedna skupina, která se
připojí k vaší chvále. Přečtete si o ní v Židům 11. Víte, kdyby mi to Bůh
řekl předem, mohl jsem si to najít dopředu, že? Chvála Pánu. Ale On
nechce, abych si to hledal dopředu, chce abyste vy mi to slovo pomohli
najít.
V Židům 11,39–40 se píše: „A ti všickni svědectví dosáhše skrze
víru, neobdrželi zaslíbení, protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby
oni bez nás nepřišli k dokonalosti.“
Židům 12,1: „Protož i my, takový oblak svědků vůkol majíce, odvrhouce všeliké břímě, i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost
konejme běh uloženého nám boje.“
A proč bychom měli být trpěliví? Proč máme doběhnout ten boj?
Proč je tak důležité běžet ten závod s trpělivostí? Proč je pro nás tak důležité ten boj vyhrát?
Je to kvůli vám? Ne, ne. To je pro bratry a sestry, kteří šli před námi
a kteří se na nás dívají, aby zvítězili.
O čem tedy mluvím? Říkám, že tito lidé nemohou zvítězit bez vás.
Každá živá lidská bytost má moc překonat určité věci ve svém životě
a každý člověk, který zemřel, má někoho živého, kdo zápasí s úplně
stejnou věcí, která jeho přemohla. Neexistuje totiž žádný absolutní vítěz
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kromě Ježíše Krista. Je tady někdo, kdo má dojem, že nerozumí tomu, co
říkám?
Tak ještě jednou. Bratři a sestry, kteří zemřeli v období od Adama
do Ježíše Krista, zemřeli bez Ježíšovy krve, zemřeli pod hříchem. Když
Ježíš zemřel, vzal vaše hříchy, nejen proto, aby vám
je odpustil, což bylo nezbytné, ale také proto, aby se
dostal do pekla. Když se tam dostal, kázal uvězněČím více
ným duchům, vedl jaté vězně a vyvedl je z pekla, ale
to neznamená, že byli dokonalí. Jedinou dokonalost,
věříte
mají, je ta, co máte vy dnes večer. Každá
v realitu toho, kterou
duše, která je naplněna duchem Božím, má Boží
co nevidíte, dokonalost ve svém duchu, ve kterém jste i vy dokonalí. V této jedné oblasti vašeho bytí jste dokonalí
tím více
jako Bůh.
chválíte Boha.
Dalším krokem je, že bojujete, abyste zdokonalili svou duši. Není to tak? Ale co oni, oni
dostanou dokonalost duše zadarmo? Dostanou od
Boha dokonalou duši jako dárek? Kdyby to tak bylo, mohli bychom Boha
rovnou prosit, ať si nás vezme k sobě, abychom mohli být dokonalí hned.
Smrt by v tom případě byla zkratkou k dokonalosti, ale tak to není. Tak to
není. Musíte pro to pracovat. Dokonalost přichází jedině skrze rozhodnutí
svobodné vůle, kterou máte. Amen.
Takže tito bratří, kteří jsou v nebi, chválí Boha společně s vámi.
Chválí Ho společně s vámi, protože čím více chválíte Boha, tím více
energie stáhnete z nebe. Sláva Pánu. Čím více energie máte, tím více mají
oni z vás. Amen. Zdá se vám to divné? Podívejme se do Bible. Ukážu
vám to v Bibli. Je to v Efezským 3 od devátého verše:
Efezským 3,9–10: „A vysvětlil všechněm, kteraké by bylo obcování
tajemství skrytého od věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše
Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze
církev rozličná moudrost Boží.“
Teď nemluvíme o pekle. Nemluvíme o ďáblech. Nemluvíme
o mocnostech a knížatstvech tady dole. Mluvíme o princích a teritoriích,
nad kterými vládnou. Víte, o čem mluvím? Princ je ten, který bude
příštím králem. Princové často vládnou nad menšími nebo většími
oblastmi, které se nazývají knížectví. Takže když mluvíte o knížatstvu,
mluvíte o princi a o teritoriu, které ovládá. A Bůh říká, že na nebi jsou
knížatstva. Že jsou bratři, kteří vládnou nad určitým teritoriem, a: „aby
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nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná
moudrost Boží.“
Jinými slovy, Bůh má plán a my ten plán uskutečňujeme. Ne
andělé, ne ti, kteří zemřeli v Bohu, ale my, živí svatí, uvádíme Boží plán
ve skutečnost na přirozené rovině, na bojišti, na rovině těla a krve
a andělé nás pozorují. Je to jejich televize. Dívají se na nás. Vidí všechno,
co se děje, a rozumí tomu. Představte si, když vás anděl vidí, vidí vás ve
světle, takže přesně ví, jaký druh světla jste, nehledě na to, co říkáte nebo
děláte. Ví, jaký druh světla jste. Chvála Pánu. Čím více energie stáhnete
z nebe, tím více života, tím více světla, moci, andělů se stáhne okolo vás,
protože oni chtějí tu slávu, chtějí tu moc, chtějí vysvobození.
A jak se dostanou ke svému vysvobození? Skrze to, že vy zvítězíte.
Víte, že Bible mluví o radosti mezi anděly nad jedním hříšníkem, který
činí pokání. A teď si představte to pozdvižení, ten křik a poskakování,
když vidí, jak jste to ďáblu nandali, jak jste mu něco vyrvali z pařátů nebo
dosáhli nějakého vítězství! Halelujah. Sláva buď Bohu na nebesích. Teď
už asi víte, proč je potřeba ten závod běžet s trpělivostí.
Chvála má tedy účinek na vaši duši. Chvála je pozitivní. Strach,
pochyby, pocit porážky, zdeptanost, zoufalství jsou negativní a z ďábla.
Věřte mi, to všechno je z ďábla. Čím více věříte v realitu toho, co
nevidíte, tím více chválíte Boha za to, o čem nevíte, ale věříte Bohu, že
pracuje pro vaše dobro, a tak prostě chválíte Boha.
„Všechno je v pořádku!“
Máte smyčku kolem krku: „Je to v pořádku. Halelujah. Vítězíme.“
Chvalte Boha, protože věříte svému Otci. Věříte, že to má pod
kontrolou. Zloději byste nevěřili. Amen. Když se rozhlédnete, nos zrovna
rozplácnutý na zemi, nevěříte tomu. Váš Tatínek má vítězství, a to
vítězství je i vaše. Řekl přece: „Já jsem přemohl svět.“
Amen. Nechcete ani o chlup víc, jen to, že Ježíš pro vás přemohl
svět a že vy jste také přemohli svět, protože jste součástí těla Kristova.
Kdyby hlava člověka přemohla svět, co jeho tělo? Amen. Cokoli se stane
vaší hlavě, jako by se stalo tělu. Jděte proto kupředu radujíce se ve slávě,
kterou Bůh dal. Amen. Nemusíte to vidět přirozenýma očima. Nemusíte
to cítit fyzicky. Stačí jen chválit Pána, a je to vaše.
Chvála je tedy zbraň, která nás spojuje s nebeským zástupem.
Amen. Halelujah. Chvála nás spojuje s nebeským zástupem. Chvála nás
sbližuje. Bůh říká: „Kde se dva sejdou, tam jsem já uprostřed nich.“ Jak
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to? Protože kdekoli se potkáte, začnete mluvit o Ježíši, a Ježíš vám musí
přijít na pomoc, nemůže vás nechat na holičkách.
Kdykoli vidíte, že se věci ubírají špatným směrem a jak je to
v přirozené rovině zlé, začněte skrze víru chválit Boha. Jestli na to nemáte
sílu, vezměte si kazeťák. Amen. Znám několik sester, které jsou schopné
svůj kazeťák chválami pěkně utahat. Amen. Nejen ty, sestro, znám ještě
někoho dalšího. Jenom musíte přijít na to, že i takový kazeťák si musí
chvíli odpočinout, pochopit, že musí trochu vychladnout. Je to jen malý
motorek, ale když se s ním naučíte, dostanete z něj všechnu chválu,
kterou chcete, aniž byste ho zničili. Amen. Chvála Pánu.
Nebeský zástup se k naší chvále přidává, protože jí nemůže odolat.
Je to část energie, světla, života a Boží moci, která je stahována na zem.
Amen.
Jednou před sebou měli Izraelci bitvu. Ptali se Boha: „Pane, kdo má
jít v čele?“
Nejspíš byste řekli: Juda nebo Efraim.
Ale tenkrát jim Bůh řekl: „Shromažďte zpěváky s harfami a tamburínkami, ať tančí a vzdávají chválu Hospodinu.“
A tak šli do boje. Nepřítel očekává muže s napřaženými meči, a kdo
to nepřichází? Lid, který tančí a chválí Boha. Chvála Pánu. Tomu tedy
nerozuměli. A Izrael tančil a chválil Boha, až z nebe přišla Boží moc
a udeřila na jejich nepřítele. Amen. Utekli, byli zničeni. Co myslíte, že
přišlo z nebe? Kdybyste viděli, viděli byste to, co viděl Eliáš. Viděli byste
to, co viděl Eliášův služebník, když mu byly otevřeny oči. Že ta hora byla
plná, kolem dokola plná. Eliášův služebník se totiž Eliáše ptal: „Co
budeme dělat? Celé město je obklíčené, a to je vážný problém. Co jen
budeme dělat?“ Eliáš řekl jen: „Bože, mohl bys mu, prosím, otevřít oči,
aby viděl to, co vidím já?“ A když byly jeho oči otevřeny, uviděl sešikované ohnivé vozy. Ohnivé vozy.
Myslíte, že my máme taky ohnivé vozy? Myslím, že ano, že jich jen
máme o trochu víc. Každý z vás. Každý z vás je mocnou armádou sám
o sobě. Amen. Kdybyste si jen uvědomili, že nejste sami, že vám nic
nemůže ublížit, že se vás nic nemůže dotknout. Znám několik křesťanů,
kteří při sobě nosí zbraň. Ano, nosí s sebou zbraň a mají pocit: musím mít
přece zbraň, abych se mohl bránit. Taková zbraň pro vás není žádnou
ochranou. Amen. Radši se o tom pobavte s Bohem a vězte, že zástup
Božích andělů, který okolo sebe máte, s vaší zbraní pracovat neumí.
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Amen. Pracují jenom na základě víry, která je vyburcovávána a posilována Boží chválou. Halelujah.
Chci, abyste se se mnou podívali do Bible, něco vám ukážu. Ve 28.
kapitole Ezechiela čteme příběh Lucifera (Heylela) a vidíme určité
chvály, které nám dávají nahlédnout na to, jak
to fungovalo v nebi. Chvála Pánu.
Ezechiel 28,17: „Pozdvihlo se srdce tvé
Když andělé
slávou tvou, k zlému jsi užíval moudrosti své
příčinou jasnosti své. Porazím tě na zemi, před
začali chválit
oblíčej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe.“
Boha,
Ezechiel 28,14: „Ty jsi cherubem od
shromáždili se ve pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil,
slavné jednotě na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení
ohnivého ustavičně jsi chodil.“
s Bohem, a to
Abych vám vysvětlil, co takový pomapřivádí i nás
zaný cherubín, který přikrývá, znamená, dám
vám jednoduchý příklad toho, co byl Lucifer,
k sobě.
správně hebrejsky Heylel. V nejvyšším nebi je
Bůh a okolo Něj, Boha v nejvyšším nebi, je
sláva, která září dolů. Kromě Boha v tomto
nebi světla, v jeho druhé úrovni jsou velcí mocní andělé, kteří přikrývají
zbytek nebe svou slávou. Z nich známe dva, Michaela a Gabriela. Gabriel
říká, že je jich mnohem víc. Víme tudíž, že Bůh měl mnohem více jasných andělů, jako je Miachel, Gabriel a Heylel. Heylel byl hudebníkem
nebe a byl to on, kdo přikrýval nebe mocí chvály. Když on začal chválit,
celé nebe muselo chválit s ním. Proto o něm Bible mluví jako o cherubínovi přikrývajícím, který přikrýval nebe Boží chválou. Myslel si, že se vší
tou mocí bude schopen překrýt ostatní svými vlastními myšlenkami a že
je přemůže. Bůh ho nechal projít tam a zpět uprostřed ohnivého kamení,
protože i on sám byl ohnivým kamenem.
Víte, co znamená ohnivé kamení? Vlastně to znamená jasně zářící
kameny. Vidíte, tady jsou všichni andělé popsáni tím výrazem ohnivé
kameny. Ještě vám vysvětlím, proč kameny. Kámen představuje jediný
způsob, jak nám Bůh mohl vysvětlit, jací byli. Když se podíváte na
diamant nebo drahokam, který vytváří mnoho odrazů světla, pochopíte,
co znamenal ohnivý kámen. Řekl:
„… Kterýž (Bůh) činí... služebníky své plamen ohně;“ (Židům 1,7 –
také Žalm 104,4)
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Tito andělé vyzařují světlo a slávu. Vy se stáváte lidmi, kteří vyzařují světlo. Víte proč? Protože Ježíš Kristus je velké světlo. Když odcházel, prohlásil:
„Vy jste světlo světa…“ (Matouš 5,14);
Rozumíte? Když se stanete světlem, říká Bible
toto:
Oslavujete
„...stezka spravedlivých jako světlo jasné,
Boha tím,
rozmáhá se, a svítí až do pravého dne.“
že ukazujete kteréž
(Přísloví 4,18)
Jeho slávu.
Vy jste tedy světlem, které se rozmáhá. A ti
andělé nahoře byli světlo, zastiňovali celé nebe
svým světlem a slávou. A když zastínili nebe, nebe
začalo chválit a vynášet to, co bylo v nich. Když se podíváte do Izaiáše
14, prozrazuje to něco víc k tomuto tématu.
Izaiáš 14,12: „Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře (Jitřní hvězdo)
v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.“
Jitřní hvězda, to znamená, že byl jednou z těch jasných na nebi.
Možná, že tam v některých překladech je Jitřní hvězda, protože Lucifer
znamená „ten, kdo nese světlo, světlý, osoba světla“.
„Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře (jitřní hvězdo) v jitře
vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty
říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším
stolici svou...“ (Izaiáš 14,12–13)
Víte, co říkám? Zastínil ostatní hvězdy a chtěl nad nimi vládnout.
Říkal:
„…nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na
hoře shromáždění k straně půlnoční.“ (Izaiáš 14,13)
A co víc, říká: Vezmu ti Boží lid. To je to, o čem mluvil.
Izaiáš14,14: „Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“
Chtěl se dostat až nahoru, tam, kde přebývá Otec. Chtěl překonat
oddělení, oblaka, hranici mezi ním a Bohem.
„Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. A ty pak
stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy.“ (Izaiáš 14,14–15)
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To všechno vám vyprávím, bratří, abych mohl říct, že se celé nebe
ve chvále spojovalo jako jednotka. Bylo to ve chvále, kdy se nebe spojilo
v jednotě. Když andělé začali chválit Boha, shromáždili se ve slavné
jednotě s Bohem, a to přivádí i nás k sobě –
chvála, halelujah, to halal, to hahalal a další
formy chvály, které vycházejí z naší duše.
Vede to Boží anděly k tomu, aby byli jedno
Když Boha
s námi, a Boží svaté, aby byli jedno s námi,
chválíte,
aby nás samé dostali do jednoty a aby sláva
přitahujete
a život a energie a světlo Boží se začaly
světlo. Čím více projevovat v nás a skrze nás.
V jednom verši se píše, že chvála je
světla přijde
ozdobná. (Žalm147,1) Jiný verš říká: „Kdo
dovnitř, tím více obětuje chválu, oslavuje Boha.“ (Ž 50,23)
Kdo obětuje chválu, oslavuje Boha. Co to znatemnoty musí
mená? Jakým způsobem můžete oslavit Boha?
ven.
Copak On není plný vší slávy? Jak Ho můžete
oslavit? Oslavujete Boha tím, že ukazujete
Jeho slávu. Tím, že stahujete tu slávu, to
světlo a tu moc do nádoby, skrze kterou se pak projevují, tak, že to mohou
vidět ostatní lidé. To je Boží sláva.
Poslední verš. Bůh řekl: „Vy jste má sláva.“ Není to nádherné? Že
se Bůh těší z nás? Myslíte, že má Bůh bankovní účet? Myslíte, že Bůh
miluje zlato? Že pro něj stříbro něco znamená? Dejme tomu, že jste Mu
nabídli nějakou dobrou půdu. Že byste Mu dali ještě několik sluncí
a měsíců. Myslíte, že by to pro Něj něco znamenalo? Ne. Vy jste Jeho
sláva. Bůh se z vás těší. Bůh vás miluje. Cení si vás a snaží se vás zprostit
každé vady. Když Boha chválíte, přitahujete světlo, energii světla do vaší
osoby. Čím více světla přijde dovnitř, tím více temnoty musí ven. Právě
uprostřed chval střásáte ďábly, kteří vás otravovali roky. Je to ten nejlepší
způsob, jak vyhnat ďábly – prostě začněte chválit Boha. Ďábel to nesnáší
a utíká od vás, když chválíte Boha.
Asi se mě chcete zeptat, jak máte chválit Boha, když jdou věci
špatně. Ďábel přichází a udeří na mě, dusí mě, a já za to mám chválit
Boha? Jak to mám asi udělat?
Uděláte to, protože znáte Boha! Ne proto, že byste věřili v ďábla.
Když totiž Bůh dovolí ďáblu, aby na vás udeřil, něco za tím musí být.
Něco se bude dít. Nevím proč, ale jestliže Bůh dovolil ďáblu mi ztrpčovat
život, musí mě za rohem čekat vítězství.
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Bůh vám požehnej ve jménu Ježíše. Nějaké otázky? Můžeme se
bavit o čemkoli, co máte na srdci. Jestli máte někdo na srdci nějaké slovo,
nezapírejte to. Amen.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
OTÁZKA: Mluvil jsi o tom, že máme Boha chválit, když se na to
zrovna necítíme. Mohl bys to ještě nějak rozvést?
ODPOVĚĎ: Ano. Čas chválit Pána je právě tehdy, když se na to
necítíte, protože to je moment, kdy vás ďábel má dole. Když začnete
chválit Boha, ďábel vás znechuceně opustí a Boží andělé vám budou
sloužit.
OTÁZKA: Jak nás andělé a nebeský zástup vidí? Vidí nás, tak jak
jsme?
ODPOVĚĎ: Nejen že nás vidí, ale jsou s námi. Jsou právě teď
a tady s námi, sdílejí naše pocity, náš boj, naše vítězství. Podílejí se na
našem vítězství, a tak získávají stejnou zkušenost jako vy.
Co tím myslím. Vezměme si například alkoholika, o kterém Bůh ví,
že zvítězí. V tu chvíli Bůh zavolá všechny alkoholiky, kteří nad tím nikdy
nezvítězili, ale zemřeli a požádali Boha o spasení a vysvobození. Bůh je
vysvobodil. Ale teď každý z nich chce být tím, kdo zvítězil nad alkoholismem. Musí přemoct duchy alkoholismu, kteří jej ubíjeli po celý jeho
život. A to se musí naučit od vás. Bůh je tedy zavolá: „Pojďte sem, tenhle
člověk dosahuje vítězství.“ Když dosáhnete vítězství, vidí oni všichni, jak
jste toho vítězství dosáhli. Proto Bible říká, že se nebeský zástup učí skrze
církev. Četli jsme to před chvílí, možná vám to uniklo.
Efezským 3,10: „Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na
nebesích skrze církev (skrze učení se od církve) rozličná moudrost Boží.“
Popravdě nevědí, jak zvítězíme, protože jako vítězové dvakrát
nevypadáme. Řekněme si to na rovinu. Amen. Oni vědí, jakou moc ďábel
má, vždyť někteří andělé v nebi nebyli schopni ďáblu odolat a nechali se
strhnout jeho hrou a nemohli pak jít a porazit ho.
Proto říkají: „To bude něco, vidět, jak ho porážejí.“
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Myslím, že je to v Písmu úplně jasně napsané, že ti svatí jsou tu
s námi, že se od nás učí a že mají podíl na našem vítězství.
OTÁZKA: Jak poznám, že opravdu chválím Boha?
ODPOVĚĎ: Jak poznáte, že skutečně chválíte Boha? Tak, že jak
budete chválit, přijdete záhy na to, že Ho opravdu (od srdce) chválíte. Ve
chvíli, kdy řeknete chvála Pánu, aniž byste to tak cítili, a pokračujete:
chvála Pánu, chvála Pánu, chvála Pánu, začnou přicházet andělé, kteří
vám budou přinášet myšlenky a vám bude lépe. Pak se do toho dostanete
a budete se cítit mnohem lépe. Takže důkazem toho, že Boha opravdu
chválíte, je to, že je vám lépe.
OTÁZKA: Jsou tito služební duchové pro nás i nějak jinak užiteční?
ODPOVĚĎ: Například spolu s námi lkají a pomáhají nám. Měl jsem
vize, kde pomáhali v situacích, kde se zdálo, že je vše ztraceno. Byli jste
hluboce skleslí a už jste pomýšleli na nejhorší… Náhle někdo přichází
a posiluje vás. Přesně jako když přišel duch, dotkl se Jana a posilnil jej.
Jan pak řekl, že pocítil příval síly, která procházela jeho tělem, a postavil
se na svých nohou.
Mnohokrát zjistíte, že je vám nadpřirozeně pomoženo, jste nadpřirozeně posíleni v bitvě. Byl na vás poslán ďábel, aby vás srazil k zemi, byl
mocí mnohonásobně silnější než vy, a to bylo nefér. Bůh vám ale poslal
pomoc z výsosti. Dostali jste se z toho a ani nevíte jak. Řeknete jen:
„Chvála Pánu!“ Nikdy nevíte! Až se dostanete na výsost a ohlédnete se
zpět na tyto zkoušky, zjistíte, co se dělo a jak často jste minuli smrt, jak
často jste prošli kolem ní.
Když Bible říká, že andělé obklopují ty, jež se Jej bojí – neznamená
to nutně, že tito andělé nebyli lidé. Máme totiž anděly v těle a máme
anděly, kteří byli stvořeni Bohem. Jinými slovy jsou i andělé, kteří byli
stvořeni jako lidé. Sledujete mě? Jinými slovy, slovo „aggelos“ znamená
posel, posel Boží. Kdykoliv se v Bibli objevil Boží posel, říkali mu anděl.
A v některých případech jsou těmito anděly lidé. Chvála Pánu.
Sestra Mavis duCille: Boj však stále zůstává nám, oni nás mohou
podpořit nebo nasměrovat, jen když jdeme kupředu. Jinak nemají absolutně žádnou moc.
Bratr duCille: Jsou omezení. Můžou mít moc, když jdeme kupředu.
Obě strany, ďábel a jeho zástupy i nebeské zástupy, jsou limitovány. Jsou
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omezeny podle nás. Fungují tam jisté zákony. To je důvod, proč když lidé
překročí jisté hranice, ztratí někdy svůj život. Tito andělé například
nemůžou jen tak přijít a zmlátit ďábla. To nemohou udělat, ale mohou
udělat, co jim vy řeknete, aby udělali.
OTÁZKA: Předpokládejme, že jsme zvítězili
Nemáš-li víru, a dosáhli vítězství. Duchové v nebesích z toho
začni chválit budou mít užitek… Co se však stane, jestli osoba
zde na zemi selže a ztratí (cokoliv to je), v čem
Pána. Zažiješ, vítězila?
že jsi pozdvižen
ODPOVĚĎ: Pak se vrátí a budou se vám
snažit sloužit, posílit vás a postavit znovu na nohy.
ve víře.
Svou lekci se však už naučili, protože měli podíl
ve vaší bitvě, ve vašich myšlenkách a pocitech.
Procházejí si stejnými věcmi, kterými si procházeli
dříve. Rozpoznali už, kde dříve udělali chybu, kde padli a kde vy jste
zvítězili. A tak si zopakovali svou lekci. Proč byste měli odhodit knihu,
když váš učitel selže a obrátí se nazpět? Vy se tu lekci stejně naučíte. Oni
se učí skrze dění. Všichni vidíme, co se děje modernímu člověku. Jeho
pokušení jsou větší, je proti němu uvolněno více moci, má větší zápasy,
než kdy člověk měl. Čelí vyrušování a všemu ostatnímu. Tudíž andělé se
naučí od nás mnohem víc, než se naučili od našich předchůdců.
OTÁZKA: Tedy jediný způsob, jak mohou jednat, je skrze Pána?
ODPOVĚĎ: Ano, Pokud vidí vaši víru, mohou jednat. Věříte-li
Bohu. „Věřím Bohu a projdu tím ve jménu Páně.“ Procházíš právě
peklem a ani o tom nevíš, protože oni jednají a pomáhají ti jít. Jednají na
základě tvé víry. Nemáš-li víru, nemohou udělat ani jedinou věc. Dokáží
jednat jen na základě této energie. Proto říkáme: „Chvála!“ Nemáš-li víru,
začni chválit Pána. Pak zčistajasna zažiješ, že jsi pozdvižen ve víře
a začne se ti dařit lépe.
Tím, co nyní děláte, v podstatě jen dáváte Ježíši na vědomí, že už
víte, co dělá. Když Ho požádáte: „Ježíši, pomoz tomuto člověku,“ udělá
to tak či tak. Prostě přikažte. Pamatujete si příběh setníka? Řekl: „Znám
to, mám pod svou autoritou lidi. Promluvím k nim, a oni vykonají, co jim
přikážu.“ Vy máte pod svou mocí duchy a oni vykonají, cokoliv jim řeknete. Tak promluvte slovo. Setník přikázal, promluvil slovo, a stalo se.
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OTÁZKA: Zmiňoval jsi i nějaký verš z Izaiáše 45?
ODPOVĚĎ: Ano, kolem tohoto verše je takový mírný spor. Někdo
věří, že se jedná o otázku. Pokud tam vložíte otazník, změní to význam
věty. (V českých překladech tento verš dostává také jiný význam.)
Nicméně Duch mi řekl, abych přikazoval: „Tak praví Pán Svatý Izraele
a jeho Mistr a činitel. Požádej mě o věci, jež mají přijít, týkající se mých
synů a týkající se díla mých rukou. Přikaž mi.“ (Iz 45,11 – překlad KJV)
Chvála Pánu. Ať si myslí cokoliv, význam je tento. Vím, že Bůh
nám řekl, abychom přikazovali. Dám vám pro to dobrý příklad. Když
Jozue přivedl lid Izraelský před Hai a oni byli obráceni nazpět a poraženi
nepřítelem, Jozue nechápal, co způsobilo, že je Bůh opustil. A tak se vrhl
na zem a začal volat k Hospodinu.
„Ó Bože, tys mi zaslíbil, že budeš se mnou. Jak to, žes mě opustil?
Bože, co je špatně?“
Bůh byl Jozuem znechucený. Řekl mu: „Vstaň! Co tady děláš?“
Řekl: „Vstaň, běž a udělej svou práci. Posvěť Izrael a udělej, co máš.“
Tak Jozue vstal, vrhal losy a našel muže, který byl vinen. Pod
stanem byl zahrabaný babylonský šat. To byl důvod, proč byli poraženi.
Udělal, co bylo třeba, ubil Achana a izraelská armáda se znovu vydala
vítězně na pochod. Jinými slovy, pokud je ve vaší moci to udělat, tak to
udělejte.
Nechoďte a neříkejte: „Ó Bože, pomoz mi, prosím!“
Pokud je ve vaší moci to udělat, tak to udělejte. Ve jménu Páně jděte
a přikažte ďáblu, aby pustil.
Přivádí mě to k jedné věci. Jednou s vámi o tom chci mluvit. Jaký
rozdíl je mezi služebností a darem? Dar Ducha je s Duchem. Každý, kdo
má Ducha, má i dar Ducha, nějaký dar Ducha. Pokud však odpadnete od
Ducha a přesně jej neposlechnete, stále ten dar máte. Jedna sestra onehdy
řekla a mě to pobavilo, řekla:
„Bůh není ,indiánský dárce‘“. (Indian giver – americké úsloví.
Někdo, kdo dává a očekává něco nazpět.)
Víte, dokud jsem se nepřistěhoval do Spojených států, tak jsem toto
rčení vůbec neznal. Jinými slovy, překvapilo mě, když jsem viděl některé
osoby fungující v darech Božích, přestože nežili dobře. Žili si po svém,
místo aby žili na vysokých místech. Pak jsem ale v tom, že Bůh neodňal
ten dar, zahlédl Boží dobrotu. Církev tak může mít užitek z darů po
všechny věky bez ohledu na neužitečnost nádob. Se služebností to ale tak
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není. Amen. Pokud si služebnost počíná bláznivě, napáchá spoustu škody
a sama na to doplatí. Chceš-li služebnost plynoucí v Duchu, musíš být
v kontaktu s Duchem. Je to jako připojit trubku ke zdroji vod. K celému
tomu velkému zdroji můžeš mít přístup skrze jednu malou trubku. To je
služba. Kdykoliv tu trubku odpojíte, je konec.
Plynutí se zastaví. Máte, co jste chtěli, nic víc.

Když jste ve
spojení a shodě
s Bohem, pak
andělé jednají.

OTÁZKA: Jsme dědicové spasení a máme
tudíž právo posílat služebné anděly, protože je
psáno: „Nejsou snad všichni služební duchové
posláni sloužit pro (ne jim) ty, kdož budou dědici
spasení?“ (Židům 1,14)
ODPOVĚĎ: Ano, v určitém smyslu máte
pravdu, ale dejte si pozor, jak to děláte. Jdu tak
kolem, a to se mi stává často, jdu tak kolem a vidím, že něco je špatně,
a tak řeknu: „Bože, přeju si, aby tohle bylo v pořádku.“ A „šup“
a okamžitě je to napraveno. Mluvím slovo. Neřeknu: „Drahý Ježíši,
prosím vyšli anděla a naprav to.“ Jen jsem promluvil, a ta věc byla
napravena. Někdy je to jen myšlenka. Jen si pomyslím: „Přeju si, aby to
bylo tak a tak…“ A stane se. Víte, když jste ve spojení a shodě s Bohem,
pak andělé jednají – nečekají, až jim to Ježíš přikáže. Když ve vás vidí
Ježíše, pak jednají z Ježíše ve vás.
Víte, věci v Duchu, vše v duchu, o čem vám dnes vyprávím, jsou
realitou v jiném světě. To je důvod, proč to říkáme tímto způsobem. Proto
také musíme být velmi pečliví, když kážeme. Tyto věci nejsou realitou
jen v duchu Kristově, jsou realitou i v jiném duchu. Je si to velmi blízko.
Existuje velmi tenká dělicí čára. Pokud je lidu Božímu řečeno, že může jít
a přikazovat andělům, pak pokud nejdou s Pánem správně, velmi snadno
to může sklouznout a obrátit se rovnou v čarodějnictví, aniž by si to kdo
uvědomil.
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