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VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO V��Í 
CECIL J. duCILLE 

(Sezimovo Ústí, zá�í 2006) 
 

 
Hospodinu bu� chvála! Je pro nás velmi p�íjemné, že jsme op�t 

s vámi. Hospodin nám p�ipravuje hostinu a ti, kte�í jsou hladoví, se na ni 
shromaž�ují. Nebylo pro nás snadné p�ijet sem.  Z toho usuzuji, že Hos-
podin pro tento �as a pro toto místo p�ipravil n�co velkého. První letadlo, 
kterým jsme m�li let�t, se porouchalo, našt�stí ne ve vzduchu. Od toho 
okamžiku jsme zakoušeli všechna nezbytná soužení. A tak jsme si n�kde 
po cest� �ekli, že B�h musí mít n�co velkého a velmi dobrého pro Boží 
lid, když se takové v�ci d�jí.  

Dnes ve�er budu hovo�it jenom krátce. Slyším, jak Hospodin mluví 
slovo, které obživuje moji duši. Zpívali jsme dv� písn�, které pozdvihly 
mého ducha. „Vyvyšuji T�“ a p�edtím píse� „Není lež, která by obstála 
p�ed Tvou p�ítomností“. Tu napsal náš bratr Gigrich. A tak jsem si vzpo-
mn�l, jak B�h na�íkal nad Izraelem. �ekl, že jedním z velkých h�ích�, 
které Izrael páchal, bylo to, že omezoval všemohoucího Hospodina. 
Máme Boha, který je všemohoucí. A ten B�h není jenom s námi, ale je 
v nás. Tento všemohoucí B�h nás stvo�il se zám�rem, aby v nás p�ebýval. 
Tak aby se z nás staly chodicí domy, p�íbytky. Jak by se vám líbil d�m, 
který chodí a který mluví? B�h v nás chce žít a chce se skrze nás zjevit 
a projevit. Chce se skrze nás zjevit t�m, kte�í Ho neznají. Ale jsme d�ti, 
které, jak se zdá, ne p�íliš rychle rostou. Mnozí z nás chodíme s Pánem 
mnoho let, �adu let. A p�esto nám n�které základní v�ci, základní stavební 
kameny, unikají.  

Matouš 19:26: „Pohled�v pak Ježíš, �ekl jim: U lidí� jest to 
nemožné, ale u Boha všecko jest možné.“ Rád bych, abychom všichni 
�ekli: „Všechno je možné.“ V��íte tomu, že když to budete dostate�n� 
�asto �íkat, vyp�sobí to ve vás víru? Víru v to, co �íkáte? Cht�l bych vás 
poprosit, abyste to d�lali alespo� každé ráno, abyste �íkali: „Všechno je 
možné.“ „Všechno je možné.“ Vyhlašujte to do svých život�. Nech	 to 
slyší nebe. Nech	 to slyší zem�. Nech	 slyší peklo, že já, malý �loví�ek, 
t�lo a krev, vyznávám, že všechny v�ci jsou možné.  

Po šedesáti letech s Kristem mi p�ichází porozum�ní, za�ínám 
rozum�t, co je to za Boha, se kterým máme co do �in�ní. Jaký je to B�h, 
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že je to B�h, že m�j B�h je Bohem – pomozte mi – pro N�hož jsou 
všechny v�ci možné.  

Zpívali jste píse� „M�j B�h je Bohem, pro N�hož jsou všechny v�ci 
možné“. Je jednoduché takové v�ci �íkat, když se vám dob�e da�í. Sedíte 
v pohodlné židli, žádná bolest. Chci, abyste to �ekli tehdy, když proti vám 
stojí �ábel. Abyste �ekli: „M�j B�h je Bohem, pro N�hož je všechno 
možné.“  

Pak jsme zpívali v poslední písni: „Vyvyšuji T�.“ Co to znamená? 
Jak m�žu vyvýšit všemohoucího Boha? Jako by nebyl dostate�n� vysoko. 
Jak Ho m�žu vyvyšovat nebo vyzdvihovat? Chci vám vysv�tlit, co jste 
�íkali. Zpívali jste: „Mám finan�ní problémy. Ale, Bože, Ty jsi v�tší než 
moje problémy.“ Zpívali jste: „Jsem nemocný, ale Ty, Bože, jsi v�tší než 
moje nemoc.“ Zpívali jste: „Bože, mám p�ed sebou vysokou horu, ale Ty 
jsi vyšší než moje hora.“ Pokud porozumíme, kde jsme dnešního 
ve�era… Že jsme na konci v�ku, nebo na za�átku nového, a že B�h o�e-
kává, že vstoupíme do plnosti vývoje stvo�ení nového �lov�ka. Takový 
�lov�k vít�zí nad tím, co je p�irozené. Je schopen chodit nad p�irozenými 
v�cmi. Je schopen chodit na duchovní rovin� víc, než kdy chodil jakýkoli 
�lov�k na zemi. �eknete si: Brat�e duCille, to je nesnadný úkol. Copak 
evangelista Filip nepok�til komorníka královny Kandáces a Duch Boží ho 
nep�enesl na jiné místo? Ptám se vás: P�ekonal Filip �as a prostor? 
Nep�ekonal. Nep�ekonal �as ani prostor. P�ihodilo se mu to jednou, druhý 
den to nemohl zopakovat.  

Víte, m�l jsem p�ítelkyni, sestru, která žila ve West Palm Beach na 
Florid�. Za�ala se soust�edit na Hospodina a za�ala vzývat jméno Ježíše 
Krista, až ztratila sama sebe a vystoupila z p�irozené roviny. Té noci, 
když se chystala jít spát, prošla zdí. Ulehla a spala. Druhý den ráno vstala 
a �ekla si, že už nebude používat dve�e, že bude chodit skrze ze�. Tento-
krát se však s tou zdí „setkala“ v realit�. Ze� k ní nebyla nijak vlídná. P�i-
rozenost té sestry nebyla prom�n�ná. B�h pro ni stvo�il zázrak, aby jí 
ukázal, jaký je B�h. Na onu rovinu se ale nedostala.  

Zažili jsme mnoho zázrak�. Jednoho dne jsme zažili vzk�íšení 
z mrtvých. Vid�li jsme, jak sr�staly zlomené kosti. Vid�li jsme uzdravení 
z rakoviny. Ale nez�stali jsme v tom, nežili jsme v tom, co jsme vid�li. 
Následujícího dne jsme byli zp�t v našem prost�edí a zápasili 
s p�irozenými v�cmi, t�lesnými myšlenkami, materiálními problémy 
a nemocemi. S tím vším zápasíme do dnešního dne. Ur�it� jste slyšeli 
o bratru Wigglesworthovi. Byl tady ješt� p�edtím, než jsem se narodil. 
Jednoho dne ho Pán poslal k jednomu muži, který p�išel o ob� nohy. 
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A bratr Wigglesworth šel k obuvníkovi a objednal boty pro toho �lov�ka 
bez nohou. Pak šel za tím mužem bez nohou a �ekl mu: „V obuvnictví 
máš zaplacené boty.“ Možná by to byl pro n�které z nás vtip. Prost� 
bychom se tomu jenom zasmáli. �ekli byste si: Copak nevidíš, že nemám 
žádné nohy? Nikdy jsem nem�l nohy. Ale ten �lov�k vzal jeho slovo 
vážn�, uv��il mu, sedl si do kole�kového k�esla a dojel do obchodu. Pro-
dava� se ho zeptal: „Jaké máte �íslo nohou?“ On mu �ekl: „Na tom 
opravdu nezáleží. Jakoukoli velikost.“ Prodava� p�inesl boty, jeden pár 
bot n�jaké velikosti. Vzal botu, a jak se mu ji chystal nasadit na nohu, 
noha mu narostla.  

Nikdy jsem neslyšel, že by toto Wigelsworth ud�lal znovu nebo 
n�kolikrát. Už se to podruhé nestalo. Ale v duchu je ur�itá úrove� a B�h 
chce, abyste vy, synové Boží, do této roviny povstali. Tak aby už to nebyl 
zázrak, protože budete mít moc p�ikazovat stvo�ení – aby v�ci byly stvo-
�eny, vytvo�eny a p�ekonány.  

A tak m�j B�h je Bohem, pro N�hož není nic nemožné. B�h �ekl: 
„O cokoli požádáte, bude vám dáno. Proste, a bude to u�in�no.“1 B�h 
nyní p�ikazuje, neprosí vás, abyste to u�inili, ale p�ikazuje Božím syn�m 
a T�lu Kristovu. P�ikazuje, abychom se za�ali chovat jako Boží d�ti, 
abychom se vzep�eli p�irozenému, abychom se vzep�eli nemožnému. 
A abychom vyznali a prohlásili, že všechny v�ci jsou možné.  

Nevím, jak to lépe p�edat, vtisknout do vašich duší. Neplánoval 
jsem �íkat tyto v�ci. Ale toto je slovo, které Všemohoucí B�h �íká vám, 
které �íká nám, které �íká nám všem v této dob�. B�h p�ichází k �lov�ku 
z nejvyššího nebe. P�ichází do vašeho ducha. A do vaší mysli mluví 
a p�edkládá ur�itý návrh. Vy ten návrh p�ijmete, uv��íte mu a jste ochotni 
vydat sv�j život. Potom se ten Boží návrh, Boží plán, stane sou�ástí 
vašeho srdce. A za�nete podle n�j jednat. To je to, co s námi B�h v této 
dob� d�lá. Než odejdete z tohoto místa, slovo „nemožné“ bude vymazáno 
z vašeho slovníku.  

B�h ne�ekl, že všechny v�ci jsou možné t�m, kte�í jsou bez h�íchu. 
Ne�ekl, že všechny v�ci jsou možné pro n�jakou zvláštní skupinu nebo 
jednotlivce. Ale všem lidem, kte�í v��í.2 Tam venku zh�ešíte a p�ijdete 
sem. A mezi tím h�íchem a místem, na které jdete, n�kde p�ijmete vysvo-
bození. Vysvobození p�ijde skrze vašeho ducha do vaší mysli, do vašeho 
srdce, a všechno se vám stane možné. Sám fakt, to, že v��íte, že všechny 
                                                           
1 Lukáš 11:9 – „I já	 pravím vám: Proste, a bude	 vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, 
a bude	 vám otev�íno.“ 
2 Marek 9:23 – „A Ježíš �ekl jemu: M�žeš-li tomu v��iti; všechno	 jest možné v��ícímu.“ 
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v�ci jsou možné, �iní z h�íšníka spravedlivého. To, že jste zh�ešili, není 
žádnou omluvou pro to, abyste nev��ili Bohu. Jinými slovy, h�ích nebude 
panovat nad nikým, kdo v��í Hospodinu. Problém není to, že máte h�ích, 
ale problém je to, že h�ích nad vámi panuje. Kdyby toto byla jediná lekce, 
kterou se na celé této konferenci nau�íme, tak se posuneme o stupe� výš 
k Božímu tr�nu. B�h �íká, že u�inil �lov�ka o n�co málo menšího než 
and�ly, ale že ho korunoval ctí a slávou.3 Byli jste u�in�ni o n�co málo 
nižší než and�lé, ale p�ekonali jste je, p�ed�ili jste je a vstoupili jste 
k Božímu tr�nu skrze víru v Hospodina, skrze víru v Boha. Pokud jste 
schopni v��it Bohu, tak jste vystoupili z pozice nízkého stvo�ení do 
nového stvo�ení v Kristu Ježíši.  

Je mnoho žen, které by cht�ly být muži. Je to pravda, nebo ne? Mn� 
to tak alespo� p�ipadá, že v dnešní dob� je mnoho žen, které by cht�ly být 
muži. Rozpoznávám to podle toho, jak se chovají. Ale v Boží rovnici není 
muž ani žena. B�h stvo�il muže a ženu proto, aby se rozmnožil rod. Hos-
podin má sv�j plán a zám�r pro ženu a stejn� tak pro muže. Ale až p�ijdou 
v�ci ke skon�ení, nebude žena ani muž. Z�stanou z vás pouze slavná Boží 
stvo�ení, která jsou napln�na Boží slávou. Boží sláva, která prochází lid-
skou bytostí, z vás u�iní, cokoliv si p�ejete. Mluvím o stvo�ení nového 
�lov�ka, o novém �lov�ku. Budete jako lidé, ale když vás B�h n�kam 
pošle, budete schopni p�ijít a vypadat jako žena, jako muž, jako dít�. 
Protože B�h vás použije jako sv�j nástroj, aby zjevil slávu svého králov-
ství, aby ji zjevil ve svém lidu.  

A tak pokud se dnešního ve�era budeme schopni zbavit slova 
nep�ekonatelné, nemožné… Možná mi �eknete: „Brat�e Cecile, pot�ebuji 
n�jaký �as na rozmyšlenou.“ Každý skutek, každý krok, který �iníte 
v ur�itém okamžiku, je rozhodnutím. Chci obdržet slávu tohoto sv�ta, 
nebo chci obdržet slávu Hospodinovu? Co vlastn� chci? Pokud chci slávu 
Božího království, mohu se rozhodnout v tuto chvíli, že ji chci. Protože 
vy sami tu slávu do sebe nedostanete, ale budete v��it Bohu, a to vám 
bude po�ítáno za spravedlnost. Víte, že Abraham nebyl spravedlivý? Ale 
m�l jednu v�c, kterou nikdo jiný nem�l. V��il Bohu. Písmo �íká, že B�h 
mu to po�ítal za spravedlnost. Byl vyzdvižen vysoko, protože v��il Bohu.  

Vidím n�které bratry, jak p�ijímají r�zná falešná u�ení. N�kte�í p�i-
jímají lži a kážou lži. D�vod, pro� k tomu došlo, je ten, že nev��ili pravd�. 
Pokud v��íte pravd�, tak ve vás není místo pro lež. Jestliže by totiž fakt, 
že slyšíme lež, znamenal, že jí automaticky uv��íme, všichni bychom 
                                                           
3 Žalm 8:5-6 – „Co jest �lov�k, že jsi na� pam�tliv, a syn �lov�ka, že jej navšt�vuješ? 
Nebo u�inil jsi ho málo menšího and�l�, slávou a ctí korunoval jsi jej.“ 
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v��ili lži. V��ím tomu, že slyšíme víc lží než pravdy. Ale my jsme lid, 
o kterém B�h �ekl, že povstane na konci �as� na zemi a strhne satana. 
Prosím, poslechn�te si to ješt� jednou. B�h nesestoupí a nezni�í �ábla. 
D�vodem je to, že by vám to nijak neprosp�lo. B�h by mohl v této chvíli 
nadobro zni�it �ábla v jediném okamžiku. Jednou jsem se ptal: „Bože, 
pro� nezabiješ �ábla? Pro� mu dopouštíš d�lat nám všechny tyto v�ci na 
zemi?“ A On mi velmi rychle odpov�d�l: „Kdybych te� zabil �ábla, 
budete všichni mrtví.“ Rozumíte tomu? Jste to vy, kdo musí zni�it �ábla. 

ábel nemá žádnou vládu, než tu, kterou mu dáte vy. B�h �íká, že nám 
dal moc nad mocí nep�ítele. Nic nám žádným zp�sobem neuškodí.4 Jak je 
možné, že to �ekl, a p�itom trpíme r�zné v�ci, r�zná zran�ní, r�zné rány? 
Protože Mu nev��íme. B�h povolává lid, aby povstal a dokon�il Jeho dílo.  

Díváme se na Boží muže v historii a vidíme, jak bojovali. Bojovali 
a umírali, ale nezískali tu cenu. Protože cena �ekala na lid posledního 
v�ku, který bude mít schopnost (kapacitu) absorbovat Boha. B�h uvnit� 
�lov�ka je tajemstvím, kterému ani sám �ábel nerozumí.  

Ukáži vám, jak je �ábel nev�domý. Kdysi na jedné konferenci se 
sešli synové Boží, tak jako jsme se dnešního dne sešli my tady. Na každé 
takové konferenci, na které se synové Boží sešli, byl p�ítomen také �ábel. 
Na tuto naši konferenci se také pokusil p�ijít, ale p�ikázali jsme mu, aby 
z�stal venku. A protože je zde B�h a �ábel se na toto místo dostal skrze 
nás, tak se zde setkává s Bohem. B�h �ekl �áblovi: „Podívej se na mého 
služebníka Joba.“ Satan �ekl: „Ten �lov�k Ti slouží jenom proto, že od 
Tebe m�že získat ur�ité v�ci, jenom proto, že od Tebe m�že n�co získat.“ 
A B�h �ekl: „Dob�e, dám ti moc k tomu, abys mu sebral všechno, co má.“ 
A tak se �ábel pustil do díla. Všichni známe ten p�íb�h. Job p�išel o d�ti, 
o zví�ata, o majetek. Ale �ekl: „Hospodin dává, Hospodin bere, bu� 
požehnané jméno Hospodinovo.“  

Podívejme se na to ješt� jednou. To byl �lov�k, který nebyl napln�n 
Duchem Božím. Nebyl o�išt�ný a posv�cený krví Kristovou. Tento �lo-
v�k znal Boha svými smysly. A satan zabil jeho d�ti. Máte t�i d�ti? 
N�kte�í také máte t�i d�ti. P�edstavte si, vy, kte�í máte d�ti, že zavane vítr 
a jedním závanem je všechny zabije. Jste bohatí, máte spoustu dobytka, 
služebnictva, majetku a v jednom okamžiku je to všechno pry�. N�kdo 
b�ží a volá: „Brat�e, všechen tv�j dobytek je mrtvý, všechny tvoje d�ti 
jsou mrtvé.“ Ale on �íká: „B�h dává, B�h bere, bu� požehnané jméno 
Hospodinovo.“ Tím zasadil satanovi silnou ránu. Satan se vrátil k Bohu 
                                                           
4 Lukáš 19:10 – „Aj, dávám	 vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc 
nep�ítele, a nic vám neuškodí.“ 
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a �íká: „Dob�e, k�že za k�ži, dopus	 mi, abych se dotkl jeho t�la, aby byl 
nemocný. Pak Ti bude zlo�e�it do tvá�e.“ A B�h �ekl: „Ud�lej mu, co 
pot�ebuješ, ale nesahej na jeho život.“ Tu noc se Jobovi po celém t�le 
ud�laly v�edy, za�al se škrábat a jeho t�lo se za�alo rozpadat. Jeho žena 
mu �ekla: „Zlo�e� Bohu a zem�i, už t� nechci v ložnici.“ Je to tak? Písmo 
�íká, že se nevrátil na své l�žko. �íká, že z�stal v popelu n�kde vedle 
ohništ�. Dal si ho do t�ch ran. Už jste si n�kdy vet�eli popel do rány? 
Zkuste to. Pálí to. Ten �lov�k byl v agónii. A tak �ábel �ekl: „Dej mi na 
n�j trochu �asu. Chce to trochu �asu. Bude Ti zlo�e�it do tvá�e.“ T�i 
dlouhé roky ležel v popelu. T�i dlouhé roky ležel Job v popelu a trp�l 
a trp�l a trp�l. Ale Bohu nezlo�e�il. A tak �ábel prohrál a musel odejít.  

Chci �íct, že tito lidé zvít�zili, a p�itom nem�li nástroje, které máme 
my. „Všechna moc je dána vám. Jd�te a zv�stujte evangelium. Hle, jsem 
s vámi po všechny dny.“5 Peklo vás nem�že p�emoci. Máte moc 
všemohoucího Boha. Job ji nem�l. Vezm�te všechny Boží muže nap�í� 
historií – nikdo z nich nem�l moc, kterou dal B�h dnešního ve�era vám. 
P�ijeli jste na tuto konferenci a já jsem ani neplánoval mluvit, cht�l jsem 
slyšet vás, aby každý z vás mluvil Boží slovo, které máte. A slyšel jsem, 
jak B�h �íká: „Všechno je možné tomu, kdo v��í.“ Jinými slovy, B�h vám 
nyní �íká: „Nyní je �as povstat a získat vládu, autoritu nad každým 
�áblem, který v této oblasti p�sobí.“ Získat vládu nad p�irozenými živly. 
Tím myslím získat nadvládu nad p�irozenými živly. Žádné tornádo 
nemusí p�ijít na místo, kde žijete, pokud to nedopustíte. Ve vašich živo-
tech se nemusí stát žádné nehody. Všechno, co vypadá jako nehoda, není 
náhoda.  

Jste v bod�, ve stádiu vývoje a r�stu v Kristu, kdy B�h vyžaduje, 
aby Sion povstal a vyšel kup�edu. Nemyslete si, že pro vás budou v�ci 
jednoduché. Ale B�h �íká, že když bude Sion pracovat ku porodu, tak 
porodí, a národ se zrodí v jeden den.6 Mluví o lidech, kte�í se nebojí utr-
pení. Job byl sražen na t�i roky, ale povstal jako duchovní obr, a satan od 
n�ho utekl. A tak je ur�itá míra utrpení, porodních bolestí, kterými musíte 
projít, abyste vysvobodili Boží lid. Už nebudete b�hat a hledat n�jaké 
zázraky. Sami v sob� budete zázrakem Božího stvo�ení. Bu� sláva 
                                                           
5 Matouš 28:18-20 – „A p�istoupiv Ježíš, mluvil jim, �ka: Dána jest mi všeliká moc na nebi 
i na zemi. Protož jdouce, u�te všecky národy, k�tíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého, u�íce je zachovávati všecko, což jsem koli p�ikázal vám. A aj, já s vámi jsem po 
všecky dny, až do skonání sv�ta. Amen.“  
6
 Izaiáš 66:8 – „Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž m�že 

zp�sobeno býti, aby zem� zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? 
Ale Sion jen po�al pracovati ku porodu, a porodil syny své.“ 
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Hospodinu. �íká: „Ješt� se neukázalo, co budete, ale víme, že až se 
ukáže, budeme jako On a uvidíme Ho takového, jaký je.“7     

Víte, žijeme v iluzi, v p�eludu. Tato pevná d�ev�ná kazatelna. Kdy-
bych vám �ekl, že je to jenom iluze, p�elud, budete mi v��it? Velmi jed-
noduchý d�kaz – vezmeme benzín, sirky, škrtneme, za pár minut sho�í, 
nic z ní nezbude. Tento pevný d�kaz bude pry�, bude po n�m. A žádný 
v�dec mi nebude schopný �íct, kam ta v�c odešla. Prom�ní se v plyny, 
z�stane trochu popela, ale tvar, podoba, design – kam to zmizelo, kde to 
je? Vrátilo se to tam, odkud to vyšlo – do n��í mysli. Vzniklo to v lidské 
mysli; �lov�k to vymyslel, namaloval, stvo�il.  

A tak všechno, co zde vidíte, je jen iluze. A ješt� jednou vás budu 
trochu šokovat. Vy, lidé, kte�í sedíte tady p�ede mnou, usmíváte se 
a posloucháte, vy jste také taková iluze. Vy m� klamete. To, na co se 
dívám svýma p�irozenýma o�ima, nejste vy. Vy jste n�kde uvnit� svého 
t�la, skrýváte se tam. Proto B�h �íká, že budete prom�n�ni v mžiku, 
p�i posledním zatroubení.8 Proto mrtví v Kristu povstanou. Proto nem�-
žete zem�ít. Budete takovými „podvodníky“ – budete ležet n�kde v truhle, 
klamat, že jste mrtví. Ale zazní Boží hlas a hlas archand�la, a �lov�k, 
který tam ležel, povstane. Víte, nejlepší vtip je to, že vás �ábel zabije, 
a vy se k n�mu vrátíte a �eknete: „
áble, tady jsem.“ Všechna jeho práce 
bude zma�ena, všechny jeho náklady budou vyprázdn�né. Protože my 
nejsme to, �ím se zdáme být. Ale víme, že až se zjeví Ježíš Kristus, 
budeme jako On. Jaký byl? Už jste o tom n�kdy p�emýšleli? Jednoho dne 
p�išel a za�al opékat ryby na b�ehu mo�e.9 Mohli bychom se ptát na 
detaily: Kde vzal rybu? Nem�l žádnou udici ani sí	. Jak to, že tam je, 
opéká rybu a p�ipravuje ji pro ostatní? �lov�k nového stvo�ení. To je to, 
�ím byl. �eknete si: Musel být duch. Ale On za�al jíst – už jste n�kdy 
vid�li ducha, jak jí? Duchové nejí. Vid�l jsem, jak lidé p�ichystali st�l, 
tabuli pro démony. A i když je vzývali r�znými zp�soby, všelijak p�i tom 
poskakovali, jídlo z�stalo nedot�ené. Ale Ježíš Kristus jedl a pil a �ekl: 

                                                           
7 1. Janova 3:2 – „Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt�	 se neokázalo, co budeme. 
Víme	 pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vid�ti jej budeme tak, jakž 
jest.“ 
8 1. Korintským 15:51-52 – „Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale 
všickni prom�n�ni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Nebo	 
zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my prom�n�ni budeme.“  
9 Jan 21:7,9 – „I �ekl u�edlník ten, kteréhož miloval Ježíš, Petrovi: Pán jest. A Šimon Petr, 
jakž uslyšel, že Pán jest, opásal se po košili, (nebo byl nah,) a pustil se do mo�e. A jakž 
vystoupili na b�eh, uz�eli �e�avé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb.“ 
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„Sáhn�te si na mne.“10 Toto je vít�zství. Sáhn�te si na to vít�zství. Zabili 
m�, a tady jsem. Jsem zp�t. To samé t�lo, které bylo zabito. Jedné noci 
m�l na svých rukách jizvy a ránu ve svém boku. Tam, kde ho probodli 
kopím do srdce.11 Ale jiného dne byli dva brat�i na cest� do Emauz a On 
se k nim p�ipojil, mluvil s nimi, a na rukou nebo v boku žádné rány 
nem�l.12 Když s nimi jedl rybu, nem�l žádné rány. Co se stalo? Co se 
stalo s t�mi ranami? To je moc vzk�íšeného �lov�ka.  

Proto m�žete �init cokoliv. Vypadat jako muž, jako žena, jako kdo-
koliv. M�žete u�init cokoliv, protože v tom t�le je moc. A B�h �íká: 
„Dávám vám moc nad všelikou mocí nep�ítele.“ Brat�i, pokud jste pokou-
šeni h�íchem, jd�te za Bohem a �ekn�te: „Všechny v�ci jsou možné tomu, 
kdo v��í. Bože, já v��ím. Zabij h�ích, který je ve mn�.“ Všechno je 
možné.  

Slovo, které mám pro vás na srdci, je malé. Ale Boží slovo roste 
a roste a roste. Mohli bychom mluvit celou noc a to slovo by nás vedlo 
výše a výše a výše, až bychom všichni radostn� a v Boží moci pozdvihli 
své hlasy. Vid�li jsme mnoho, mnoho zázrak�, ale nežijeme v nich. Když 
vy se stanete zázrakem – to je pak ten pravý zázrak. Všechno je možné 
tomu, kdo v��í. Haleluja.  

Je možné, že n�kte�í z vás zakusili toto slovo, že s ním m�li zkuše-
nost. Bylo by krásné vás slyšet, jak o tom mluvíte. Jsem tak nadšený 
z toho, co B�h nyní d�lá. V jednom verši se �íká: „Promluvil, a stalo se. 
P�ikázal, a naplnilo se to.“ A já chci, abyste za�ali promlouvat. Za�ali 
mluvit to, co chcete. Abyste za�ali mluvit spasení a vysvobození. Pokud 
vás trápil h�ích, �ekn�te: „H�ích nebude nade mnou panovat.“ Mluvte 
Boží slovo, a problém bude odstran�n. Chvála Hospodinu. Mohli bychom 
pokra�ovat celou noc, ale zastavím se v tomto okamžiku. Hospodin vám 
požehnej, brat�í. 

 

                                                           
10 Lukáš 24:37-43 
11 Jan 20:20 – „A to pov�d�v, ukázal jim ruce i bok sv�j. I zradovali se u�edlníci, vidouce 
Pána.“ 
12 Lukáš 24:13-31 


