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PASTÝŘI IZRAELE IV/V 
CECIL duCILLE 

 

 

V minulé části této série jsme se zabývali uzdravením duše, které je 
pastýři, jež Bůh povolal, zanedbáváno. V této části se téma, nad kterým 
pláče moje duše, a jsem si jistý, že i Bůh, pokusíme dokončit.  

Na začátku jsme četli o dvanácti obviněních pastýřů Izraele (církve) 
ze 34. kapitoly Ezechiela a zatím jsme jich probrali osm. 

Zlámané neuvazujete:  

Zlomené životy, zlomená manželství, zlomená srdce. To všechno se 
v našich řadách rozmnožilo a mrtvá psychologie teologických seminářů je 
bezmocná, co se týče hotové záplavy problémů, které denně vyvstávají. 
Dovolte mi zdůraznit, že „je lékařství v Galád“, jinými slovy, že v Kristu 
je vysvobození. Když říkám v Kristu, myslím tím duchovní rozměr 
Krista. Ten, kdo hledá vysvobození jinde, si jen něco namlouvá. Jinde 
najdeme jedině mnoho mezer, vysvobození není jinde ani v jiném jménu 
než v Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli. 

Matouš 1,21: „... a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí 
lid svůj od hříchů jejich.“  

Byl jsem spasen, jsem spasován a budu spasen.  

Bůh nás nespasil proto, aby nás ponechal napospas našim pádům. 
Pečuje o nás. Pečuje a chrání nás před jinými pastýři. Vysvobozuje nás od 
jiných vysvoboditelů. Nikdy neodpočívá ani neustává, ale stále nás 
obmývá a pročišťuje, dokud nejsme dokonale celí a svatí, tak jako je On 
sám. Křtí nás, tedy odsuzuje naši lidskou přirozenost ke smrti a dává nám 
živou naději vzkříšení v těle. Neustávající práce Boží zevnitř i zvenčí, 
tomu já říkám vysvobození. 

Jednou jsme se setkali s novomanželi, kteří procházeli těžkým 
obdobím přizpůsobování se. Jejich problémy byly duchovní povahy 
a byly tak velké, že z toho byli frustrovaní. Ta sestra pocházela z letniční 
církve, a tak se, přirozeně, obrátila na svého pastora s prosbou o radu. Po 
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zběžném náhledu na situaci jí poradil, aby se nechali rozvést. Byli to 
mladí lidé, a přestože se hádali, hluboko v nitru se měli rádi a přáli si, aby 

to bylo jinak. Nakonec dali možnost Ježíši, 
aby v jejich situaci působil, a duchovní 
útlak byl uvolněn, a tak spolu žijí šťastně 
dál. Dary ducha Božího napomáhají v ro-
zeznání, v uzdravení, ale nemohou zamezit 
tomu, aby uzdravení lidé znovu neupadli do 
nemoci – to dokáže jen Ježíš. Pokud 
uvěříme, že to je součástí našeho spasení, 
pak můžeme přijmout nadpřirozené zdraví, 
zdraví ducha, duše a těla. Jestliže nám 
nadpřirozené zdraví chybí, pak ve stejné 
smlouvě nám Bůh zaslibuje nadpřirozené 
uzdravení. 

Jednou, když mě Ježíš nadpřirozeně 
navštívil v mém pokoji, řekl mi, abych se 
vzdal plánu stát se lékařem. Slíbil mi tehdy, 
že když se toho vzdám, dá mi ve službě 

více uzdravení, než jakého bych dosáhl jako lékař. Teprve později jsem si 
uvědomil, co v této smlouvě bylo mezi řádky – dar uzdravování totiž 
uzdravoval tělo, ale dar služby uzdravoval duše. 

Uzdravení ran „dcery izraelské“ není závislé na darech Ducha. Praví 
Boží pastýři, skrze které toto uzdravení přichází, musí zasvětit svůj život 
poslušnosti Bohu a nikomu jinému, tak aby z nich vyzařovala Boží moc, 
a tím se stali pro druhé „vodičem“ v Božím životě. Tehdy, a jedině tehdy 
začneme obvazovat to, co je zlomené. Obzvláště teď, v poslední době, je 
to, co je rozbité, velmi rozbité, a k uzdravení je zapotřebí více Boží moci 
než v minulosti. 

Jedna z těch rozbitých věcí je naše víra, že vláda naučí naše děti 
správným věcem. Dovolili jsme jim, aby vytvořili učební plány a učili 
děti morálku atd., ale tomu je konec. Teď naše děti učí podle nebezpeč-
ných a překroucených materiálů, z nichž některé byly vytvořeny lidmi, 
jejichž mysl je pokřivená podlým jednáním a chováním. Nedávno jsem 
slyšel mluvit ministra školství a moc mě potěšil jeho pohled na věc. Jedna 
z věcí, která na mě udělala dojem, bylo to, když řekl, že nemorální člověk 
nemůže děti vyučovat morálce. Pokud člověk žije nemorálním způsobem, 
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není způsobilý učit děti morálce, ta je totiž základem správného lidského 
jednání, které dítě potřebuje. S tím mohu souhlasit a dodat, že důvodem 
tak rozsáhlého nedostatku čistého smýšlení a chování je to, že morálku 
opustili představitelé jak světského, tak církevního vzdělávání. Na 
záchranu národa je už asi pozdě, ale lidé Krá-
lovství by měli vyrvat své děti ze spárů této 
katastrofy a utéct se do náručí Ježíše Krista pro 
vysvobození. 

Zaplašené zase nepřivodíte: 

Hlásání evangelia je Božím ustanovením 
zasazeným do každého křesťanského systému, 
které má získat další lidi pro Krista. Práce 
evangelisty jako jedné ze služebností v těle 
Kristově je přivádět lidi ke Kristu a přivádět je 
do skupin věřících, nabádaje je, aby se stali těs-
nější součástí těla Kristova. Jakákoli další čin-
nost, která neodpovídá tomuto poslání, není 
evangelizace. Současná církev je produktivnější 
co se týče počtu obrácených než církev v minulosti, otázkou ale je, jsou-li 
lidé přiváděni ke Kristu, anebo do našich různých denominací. Ježíš toto 
nazývá získávání proselytů či „klonů“. Jedno z posledních Ježíšových 
přikázání znělo: 

„...Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte 
všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je 
zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po 
všecky dny, až do skonání světa. Amen.“ (Mat 28,18–20) 

Toto přikázání je docela konkrétní: říká nám, abychom šli, ale také 
co máme učit a v jaké autoritě bychom měli jít a že naše moc bude 
„dunamis“ z ducha Božího. Jestliže jdeme z pověření své organizace 
a vyučujeme špatnému slovu, můžeme snad říct, že jsme poslechli Jeho 
příkaz? Podívejte se znovu pozorně na to slovo a uvidíte, že jediné, co 
nám Pán přikazuje, abychom kázali, je Boží království. Podívejme se na 
další verše. 

„A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. 
Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť 
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zatracen. Znamení pak ti, kteříž uvěří, tato míti budou: Ve jménu mém 
ďábly budou vymítati, jazyky novými mluviti. Hady 
bráti; a jestliže by co jedovatého pili, neuškodíť 
jim; na nemocné ruce vzkládati budou, a dobře se 
míti budou.“ (Mk 16,15–18)  

Boží slovo je pravdivé a jakkoli se ho sna-
žíme logicky zdůvodnit, pravdu nemůžeme změnit. 

Když jsme vyučovali v Indii, náš překladatel 
jednou odešel a s námi zůstali lidé, kteří mluvili 
jazykem telegu. Vzkládali jsme na ně ruce, aby byli 
pokřtěni duchem Božím, a oni začali mluvit an-

glicky. Nějakou chvíli nám trvalo, než jsme si uvědomili, že ti lidé 
neznali anglicky jediné slovo a že to byl Duch svatý, kterým byli 
pokřtěni. „Budou mluvit novými jazyky.“ 

Lukáš 9,2: „I poslal je, aby kázali království Boží...“  

Lukáš 9,60: „I dí jemu Ježíš: Nech, ať mrtví pochovávají mrtvé své, 
ale ty jda, zvěstuj království Boží.“  

Je ještě mnoho dalších veršů, ve kterých nás Ježíš posílá kázat Boží 
království. Pokud kážeme a přivádíme lidi ke Kristu, ale odvedeme je do 
své denominace, pak nekážeme Boží království. Kážeme svoje království. 
Církevní denominace jsou taková království. Mají také krále. A každá 
organizace v čele s králem je království, a tudíž rival Božího království. 

Když se tedy v Písmu píše „zaplašené zase nepřivodíte“, píše se tam 
o znovupřivedení k Bohu. Ti, které jsme přivedli do svých organizací, 
pod svou vládu, se nepočítají jako přivedení k Bohu. Bůh je musí znovu 
dobýt, dobýt z těchto království světa, kde jsou rozptýleni. Takoví evan-
gelisté, kteří získávají mnoho duší a lapají je do sítí denominací, nepracují 
pro Boha, ale pro království denominací, které jsou z tohoto světa. Je 
potřeba, aby slovo království bylo kázáno po celém světě a přivedlo zpět 
ty, kteří byli zaplašeni, odvedeni denominacemi a falešným učením. 
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Zahynulé (KJV zbloudilé) nehledáte: 

Ať už mluvíme o ztracené ovci, ztracené minci nebo ztraceném 
synu, nemluvíme o neobráceném člověku, ale o něčem, co patřilo církvi 
a ztratilo se. Jsou to tři kategorie: 

1. Ztracená mince potřebovala ženu (církev), světlo (Boží sláva) 
a koště (Duch svatý), aby byla nalezena. Mince má na sobě znak 
země, do které patří. Jako ztracená neměla ta mince žádnou hodnotu 
nebo moc, nemohla se sama najít. K tomu potřebovala ženu, stejně 
jako žena potřebovala světlo a koště. Žena bez světla by minci 
neviděla a světlo bez koštěte by na minci nedosáhlo. Abychom 
takového věřícího našli, musíme chodit ve světle a spolupracovat 
s Božím duchem. 

2. Ztracená ovce bečela a pastýř ji slyšel. Ztracená ovce potřebuje 
pastýře. Služebnost pastýře je dána od Boha a pastýři mají srdce, 
které se stará o zraněné a umírající, které pláče s plačícími, které 
miluje a hledá jejich duše nehledě na kopance, které při tom může 
dostat. Ovce se může zaběhnout z pastvy na jinou pastvu, ale nemá 
ponětí o cestě domů, aby se vrátila. Proto tedy, když pastýři vedou 
své ovce do denominačního systému, ovce je budou následovat.  

Dnešní charismatičtí vedoucí posílají lidi většinou zpět do církví, 
takže dochází k falešným projevům Ducha svatého, což utvrzuje 
pouta těch, kteří jsou chyceni v církevním systému. Slyšel jsem 
například lidi prorokovat ve jménu Marie a jiná kázání od vedoucích 
církve, kteří jsou přesvědčeni o tom, že bychom měli uznat 
katolickou církev a papeže jako hlavu církve na zemi. A mnozí 
řeknou: hledali jsme to, co se ztratilo, jsme evangelická církev – ale 
běda – když jsme je našli, svedli jsme je stranou a svázali v systému 
místo toho, abychom je osvobodili pro Krista. Podřídili jsme je 
vedoucím, kteří jsou ustanoveni člověkem, a naučili je odmítat 
služebnosti těla Kristova ustanovené Bohem samým. 

3. Ztracený syn se domů musí vrátit sám. V žilách mu koluje krev jeho 
Otce. Má dostatek porozumění, aby rozpoznal dobré od zlého. Musí 
činit pokání. Nepotřebuje pastýře, aby mu ukázal cestu domů, on ji 
zná. 
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Přísně a tvrdě panujete nad nimi: 

Když se učedníci dohadovali o pozicích, které by chtěli v Božím 
království, Ježíš jim vysvětlil, že systém vládnoucích pozic je jenom ve 
světském fungování, v Božím království to tak nefunguje. Tomuto 

vyučování z Matouše 20,25 církev nikdy neuvě-
řila. Navzdory Kristovým slovům si církve 
vytvořili hierarchii a některým lidem daly moc nad 
zbytkem Božího lidu. Ale Ježíš říká, že takové 
věci dělají jen hříšníci: 

„Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž kdožkoli 
chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník 
váš. A kdož by koli mezi vámi chtěl býti přední, 
budiž váš služebník; jako i Syn člověka nepřišel, 
aby jemu slouženo bylo, ale aby on sloužil, a aby 
dal život svůj mzdu na vykoupení za mnohé.“ (Mat 
20,26–28) 

Duch nadvlády je duchem antikrista. Boží 
slovo to velmi důrazně popisuje.  

Boží zaslíbení církvi je jasné: 

„Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já jsem proti pastýřům těm, 
a budu vyhledávati stáda mého z ruky jejich, a zastavím jim pasení stáda, 
aby nepásli více ti pastýři samých sebe. Vytrhnu zajisté ovce své z úst 
jejich, aby jim nebyly za pokrm. Nebo takto praví Panovník Hospodin: Aj 
já, já ptáti se budu po ovcích svých a shledávati je. Jakož shledává pastýř 
stádo své tehdáž, když bývá u prostřed ovec svých rozptýlených: tak shle-
dávati budu stádo své, a vytrhnu je ze všech míst, kamž v den oblaku 
a mrákoty rozptýleny byly.“ (Ezech 34:10–12)  

Doporučuji vám přečíst si zbytek kapitoly. Den oblaku a mrákoty je 
den Páně, tak jak je popsán v Joelovi 2, jako ani den, ani noc. Tento den 
začíná, ještě když je tma, zvukem trouby nebo slovem vysvobození 
Božího lidu ze všech míst a okolností, ve kterých jsou svázaní. 

Ezechiel 34,20: „Protož takto praví Panovník Hospodin k nim: Aj 
já, já souditi budu mezi dobytčetem tučným a mezi dobytčetem hubeným.“  
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Ezechiel 34,23: „A vzbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž je 
pásti bude, služebníka svého Davida. Tenť je pásti bude, a ten bude jejich 
pastýřem.“  

Uzavřeme s Ježíšem smlouvu. Potvrďme Jeho kralování nad svými 
životy, nad svými myšlenkami, nad svými srdci, dovolme Mu prolomit 
hradby, ploty a mříže svého sobeckého jednání a nechme Ho vládnout 
ve svých životech.  

 

 

 


