B H VŠEMOHOUCÍ
CECIL duCILLE
(Tursko, erven 2009)

Jak jsem tu te sed l, p išla mi myšlenka: Jehova – Pán B h všemohoucí. To jsou nejmocn jší slova našeho slovníku, a my dodnes pln
nechápeme, co znamenají. Najd me si oddíl Písma, kdy B h íká Mojžíšovi: „Ty jsi m dosud neznal podle jména.“1 A p edal mu jméno Jehova.
P ekládáme ho jako Jahve nebo podobn . Jah na za átku samo o sob
znamená B h. Zbytek slova mluví o všemohoucnosti. Modlím se a p eji
si, abychom skute n porozum li, co znamená všemocný.
P edstavte si n koho, kdo stvo il M síc a hv zdy, Slunce, Zemi, a
uchytil je na ni em a zp sobil, že se otá ejí jako obrovský orloj a ukazují
as, aniž by se by jen o vte inu opozdily. P edstavte si, že tyto hodiny
b ží už šest tisíc let, a my ani po ádn nechápeme, co je tisíc let. Ale tento
B h založil celý vesmír se vším, co je v n m, a vy si kladete otázku: Pro
to d lal? Co tím sledoval? Musel mít p ece n jaký d vod, nemyslíte?
Když se pustím do výroby židle, musím k tomu mít n jaký d vod. Chci si
mít na sednout.
B h stvo il všechno kolem a n kte í z nás to berou jako samoz ejmost. Ale to je za átek knihy, poj me se podívat na konec. Zjiš ujeme,
že B h chce mít chrám, který není ud laný lidskou rukou, v n mž by
p ebýval.2 B h chce mít chrám, v n mž by p ebýval. A tak vzal hrst hlíny
a u inil lov ka. Když lov ka stvo il, ekli byste, že kolem n j rozprost el ochrannou ruku, aby mu nic nemohlo ublížit. Ale On ud lal p esný
opak, dal mu volnost, a ábel ho mohl dostat. Je to proto, že když nejste
sto nad áblem zvít zit, nep inášíte žádný dobrý užitek. K tomu, aby
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u inil lov ka dobrým, dopustil na n j zlo. P emýšleli jste n kdy nad tím,
pro jako k es ané máme tolik potíží? P íšt až budeme zpívat Bohu
chvály, za n me Ho za ty problémy a situace chválit. Protože jedin takto
B h získá syny. Díky, Ježíši.
A tak nás vypustil do sv ta, který je tak blízký peklu. Každá okolnost se zdá být ur ena k tomu, aby nás dokonale prozkoušela. Proto B h
poslal Ježíše, svého jednorozeného Syna. Tak Ho nazval. Je to jako když
se muž ožení se ženou a narodí se jim dít ze semene toho muže. Stejn
B h vyvedl Syna ze svého vlastního bytí. Tento Syn je p edobrazem toho,
co z nás B h chce u init. Napadlo vás n kdy, že brzy budete chodit po
tomto sv t jako sám Ježíš Kristus? A kladli jste si otázku, jak by se to
v bec mohlo stát, když se díváte na svou bídnou existenci? Když se skloním p ed Bohem, p ipadám si jako prach, kus hlíny, špinavý, vidím své
h íchy a slabosti. A íkám si, jak z n eho takového m že B h ud lat
Božího syna? Ale takový je Boží plán. A Boží plán se brzy naplní.
To znamená, že to nejhorší máme ješt p ed sebou. Pokud v íte, že
jste byli prozkoušeni a prov eni a vyhlížíte dobré asy, jste na omylu.
B h se chystá rozpoutat peklo, které nemá obdoby od po átku sv ta. Asi
to zrovna nezní jako p íjemné kázání, že? Možná bychom si m li otev ít
Bibli. Najd te si Matouše 24. Podívejme se, jestli je to pravda. Nezní to
moc dob e, že? Když tu 23. verš, p ipadá mi, že je pravda, co íkám.
Za neme od 21. verše: „Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od
po átku sv ta až dosavad, aniž kdy potom bude. A by nebyli ukráceni
dnové ti, nebyl by spasen nižádný lov k. Ale pro vyvolené ukráceni
budou dnové ti. Tehdy ekl-li by vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, anebo
tamto, nev te. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a initi
budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také
i vyvolené. Aj, p edpov d l jsem vám. Protož eknou-li vám: Aj, na
poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nev te. Neb jakož blesk vychází
od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i p íchod Syna
lov ka.“ (Mat 24:21-24)
Zaprvé tu teme, že p ijde soužení, jaké nebylo od doby, kdy B h
lov ka stvo il. To znamená, že holocaust byl ve srovnání s tím d tskou
hrou. Vše, co napáchali Hitler a Stalin, co ud lali ti masoví vrahové
a katolická církev, se nedá srovnat s tím, co má p ijít. Když jsem byl p ed
pár týdny v Mahometu, Pán p išel a ekl mi, že je naléhavé, abych jel do
Evropy. Tak jsem se za al ptát na tu naléhavost. Mluvíme o Jahvem –
všemohoucím Bohu. On ned lá chyby ani nic, co by se podobalo omylu.
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Vše, co d lá, d lá velmi dob e a s rozmyslem. Takže vám B h m že íct
výsledek, ješt než se daná v c stane. A tak ke mn mluvil, abych jel do
Evropy a zv stoval, co se má brzy stát. Víte, o tom, co se má stát, už
kážeme roky. A m žeme íct, že ty v ci p icházejí. Ale te vám chci íct,
že to p išlo. Jinými slovy, ábel je p ipraven vypustit celé peklo na sv t
a B h ho zadržuje. Pro ? Pro nyní B h satana zadržuje? ekl, že kv li
vyvoleným ukrátí ten as. H ích došel své plnosti, už je po splatnosti
a exekutor eká za dve mi, aby si vzal, co mu pat í, a B h íká: „Neud láš
to, dokud nezape etím své svaté.“3
Brat í, jsme zape e ováni pravdou. M jte na pam ti, že jsme zapee ováni pravdou Ducha svatého. Aby Duch svatý osv coval naši mysl
a porozum ní v této dob , abychom chápali, co se má stát. V Žalmu 91
íká: „Ten, kdož v skrýši Nejvyššího p ebývá, v stínu Všemohoucího odpoívati bude.“ Abychom se modlili, a B h nerozprost e svá k ídla jen nad
tímto místem, ale nade vším svým lidem. Nebude to poprvé, co B h n co
takového u iní. P edstavte si ty t i miliony lidí, jak putují pouští, a ty
tisíce a tisíce stád dobytka a ovcí, a B h nad nimi drží oblakový slune ník. B h sám s nimi krá el, šel po boku t m nejmenším a nejpomalejším.
N jaká ove ka se zatoulá – za p l hodiny na poušti by byla mrtvá. Ale
malý mrá ek se odpojí od velkého oblaku a zakryje ji. Takže když se vám
zab hne dobytek, rozhlédn te se po oblá cích, a budete v d t, kde
hledat.
B h, kterému sloužíme, je úžasný. On je tak velký, a p esto tak
malý. Dnes mi bratr vypráv l, jak se d tem ztratila želva, a tak se
modlily: „Bože, kde je ta želva?“ A pak za aly malovat, a když obrázek
dokon ily, zjistily, že namalovaly, kde ta želva je. Šly pak podle obrázku
a želvu našly. Velký B h iní malé v ci. Takový je všemocný B h,
kterému sloužíme. íkám vám, co mi B h ekl, že vám mám pov d t. Že
se o vás stará a že vás ochrání, kdekoli jste. Ochrání vaše d ti. Nebojte se.
Skrze víru Mu nyní za n te d v ovat, že vás ochrání.
Mám v mysli obraz: Rusové p icházejí p i první p íležitosti, která se
jim naskytne. B h pot ebuje lid, který je silný, aby je p emohl. Všechna
mocná vysvobození, o nichž tete ve svých Biblích, se stanou i vám. B h
Abraham v, B h Izák v, B h Jákob v je naším Bohem. Halelujah. Nikdy
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se nezm nil a nezm ní. On vám slíbil ochranu, toho se držte. Chvála
Pánu!
D vodem, pro Bible íká, když vám eknou: „Ježíš je tam, Ježíš je
tady,“ abyste tam nechodili, je to, že první zjevení Ježíše Krista na zemi
je ve vás, ne tam venku. V te mi, že nic nejsme. B h chce, abychom
uznali svou nicotnost, abychom Mu byli schopni ve všem d v ovat.
Rozumíte tomu, co íkám? Chce, abychom odložili t lesnost. T lesné
jednání, uvažování, síla, kterou máme, má jít stranou. Protože tyto v ci
v den bitvy neobstojí. Ale B h ve vás obstojí! Proto B h íká, abyste
nev ili, že Ježíš je tam nebo jinde, protože Ježíš p ichází sem, do nás.
Nahlédn me do jedenácté kapitoly Zjevení. Bude velké trápení,
mnoho lidí p ijde o život. Je stádo, které je vykrmováno ke dni porážky.
Nic moc p íjemné kázání, že? „Ale…,“ verš t i: „Ale dám jej dv ma sv dk m svým, kte íž budou prorokovati tisíc dv st a šedesáte dn oble eni
jsouce v pytle.“ (Zj 11:3)
První a druhý verš mluví o tom, že jedna ást církve bude pošlapána. Studujeme stánek a ješt jsme se nedostali k nádvo í. Ale nádvo í
stánku je místem, kde Boží lid nemá napln ní, nemá v sob plnost. Takže
každá církev, která nev í v napln ní Duchem svatým, se nachází na
nádvo í. P e t me si, co se o nádvo í píše ve druhém verši: „Ale sí ,
kteráž vn jest, vyvrz ven, a nem jí. Nebo jest dána pohan m, a budou
tla iti m sto svaté za ty idceti a dva m síce.“ (Zj 11:2) Když B h mluví
o ty iceti dvou m sících, má na mysli lunární rok. M síc znamená dobu,
za kterou luna ob hne Zemi. M síc ob hne Zemi dvaa ty icetkrát.
Ub hne ty icet dva nov . B h íká, že budou utla ováni, pošlapáváni po
ty icet dva m síc .
A íká: „Ale dám jej dv ma sv dk m svým, kte íž budou prorokovati
tisíc dv st a šedesáte dn , oble eni jsouce v pytle.“ (Zj 11:3) Když se tu
mluví o dnech, p edstavují solární dny. Slunce bude zapadat a vycházet
tisíc dv st a šedesát dn . Což je v podstat t i a p l roku. Pokud k tomu
má dojít, ptáte se, kdy se to stane? Slyšeli jsme o sou asných nepokojích
v Íránu. Írán je pá ka spoušt , kterou ábel používá k rozpoutání války.
A bou e v Íránu jsou nyní p ekážkou, aby satan tu spouš zmá kl. Víte,
d jí se r zné v ci, které zadržují, které satanu zbra ují a dávají nám as se
p ipravit.
Musíte být p ipraveni ve svých myslích, to je hlavní místo p ípravy.
Možná k n kterým z vás B h mluvil, abyste vytvo ili n jaké potravinové
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zásoby, vybavili se na využívání slune ní energie i podobné v ci. Jako
Boží synové byste m li být v t chto v cech nap ed. Možná si n kdo
ekne: My jsme Boží synové, nemusíme d lat p irozené p ípravy. Boží
synové Boha poslouchají. Když B h ekne sko , sko íš. Když ekne sedni
si, sedneš si. V tom je rozdíl mezi spravedlností tohoto asu a cestou
spravedlnosti v minulosti, tou spravedlností p ed sesláním Ducha svatého,
kdy lidé m li p edepsáno, co mají d lat. T ikrát denn d lej to a dvakrát
tamto. Sou asná spravedlnost spo ívá v tom, že d láte to, co vám B h
ekne, tehdy, když vám to ekne. Znamená to, že když po u ednících B h
cht l, aby vešli v sobotu do pole a trhali a mnuli klasy, ud lali to, i když
jim v tom zákon bránil. Rozumíte, co vás nyní iní spravedlivými? Je to
poslušnost Duchu svatému, ta vás iní spravedlivé. A pak jako spravedlivý lid budeme chodit v souladu s Božím plánem, a ne podle vlastního
p emýšlení. Chvála bu Pánu.
Doufám, že jsme to pochopili. Toto je totiž hlavní v c, která vás
dovede do stavu p ipravenosti na as soužení, který jsme dosud nezažili a
který je p ed námi. Jsme d tmi všemocného Boha. Chápete to? Jsme d ti
všemohoucího Boha. A jako d ti všemohoucího Boha ve skute nosti
nemáme problém – nemáme se eho obávat. Krom nás samých, samoz ejm . Kdybychom se jen byli schopni zbavit sami sebe a prost jen v it
Bohu, byli by z nás vít zové. Ten, kdo vít zí, se nevyzna uje tím, že si
sedne, dá nohy na st l a myslí si, že má hotovo. Ale p ekoná problémy,
nad kterými ostatní lidé nebyli sto zvít zit.
A tak klí em k vít zství je poslušnost Duchu živého Boha. Jak ale
budete poslouchat n koho, koho neslyšíte? A jak ho budete poslouchat,
když ho nevidíte? Všemohoucí B h do nás zasadil svého Ducha, aby to,
co máme poslouchat, byl Duch v nás. Proto nemáte pastora i biskupa,
protože byste museli poslouchat biskupa. Ale když budete poslouchat
Ducha, který je ve vás, budete d lat, co po vás B h chce, a budete v tom
nacházet uspokojení. Když poslechnete Božího ducha, cítíte se uvnit
svobodní. N kdy to není lehké, nechce se vám to ud lat, ale poslechnete
Boha, který ve vás mluví.
Když mluvíme o všemocném Bohu, vydržme u toho ješt chvíli. On
má schopnost vládnout vaším duchem a skrze to vaší duší, aby ovládl
vaše t lo. Prohlédn te si znovu tu posloupnost velení: Otec – Ježíš – Duch
svatý – duch lov ka – duše (rozum, v le city, touhy) – t lo – sv t.
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Mnohokrát se stane, že netoužím, po em touží B h. asto nemám
v li pro to, co chce B h, mé city m n kam táhnou a moje mysl není vždy
up ená na Boha. Všiml jsem si, že p icházíte na shromážd ní a za ínáte
chválami. U nás doma v Americe zpíváme p íliš dlouho, ale vaše služba
zp vem je zas p íliš krátká. Jinými slovy, když n kdy vnímáte Ducha
Božího, jak plyne, ješt v t ch chválách trochu setrvejte. Na druhou
stranu zase chápu, že n kdo m že chtít slyšet slovo, a tak už se mu možná
ani nechce dál zpívat.
Nádherné na tom je, že následujete Ducha. Písma mluví o otevírání
dve í našich srdcí. „Aj, stojím u dve í, a tluku. Jestliže by kdo uslyšel
hlas m j a otev el dve e, vejdu k n mu.“ (Zj 3:20) On tlu e a n kdy ta
služba zp vem otevírá dve e. Za neme t eba zpívat: „Tob , Králi m j,
pozvedám svou duši…,“ a když to zpíváte, vaše duše se za íná otevírat
Ježíši. On na nic ne eká a vylévá se do vás. Než zazpíváte píse n kolikrát dokola, cítíte se vyzdviženi v Duchu. B h vám íká, že se máte za ít
u it a cvi it v tom, jak Mu otevírat své srdce. Víte, B h nikdy neslíbil, že
bude vaše srdce otevírat. Vždycky íká: „Pozdvihn tež, ó brány, svrchk
svých, otev etež se vrata v ná.“ (Ž 24:7) Jako když p istoupíte tady
k brán , a ona se vám sama otev e, n kdo musel vydat p íkaz, aby se
otev ela. Nikdy nezapomenu na to, jak jsme vezli n jaké brat í z Afriky,
kte í nikdy p edtím nevid li automatickou bránu. Blížili jsme se ke
garáži, vrata se za ala otevírat a jedna sestra se tak vylekala, že
vyk ikla… Ale tak to B h íká: „Pozdvihn tež, ó brány, svrchk svých,
otev etež se vrata v ná, aby vjíti mohl král slávy.“ Ta v ná vrata nejsou
nic jiného než vaše duše, mluví o vaší mysli, kterou je t eba otev ít. Když
mluví o nev st , íká: Nev sta se p ipravila. Když si p ipadáme malí
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a nicotní p ed Bohem, m li bychom si uv domit, že máme klí k t m
dve ím, závorám. A B h všemohoucí vejde.
Cht l bych zmínit ješt n kolik myšlenek, než skon íme. B h je
všemocný pro m , ale není všemocný pro nep ítele, který proti mn
povstává. Nep ítel se na vás ješt po ád dívá svrchu jako na bídné lidi.
A B h vás musí využít k tomu, aby pou il knížata a mocnosti pekla
o tom, kdo B h je. Vzpomínáte na verše z Efezským 3:9-10: „A vysv tlil
všechn m, kteraké by bylo obcování tajemství skrytého od v k v Bohu,
kterýž všecko stvo il skrze Ježíše Krista, aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev rozli ná moudrost Boží.“
Amen. My jsme ta církev. To slovo zde indikuje bojující církev,
živý lid. Vyu ujeme vlády a všechny oblasti jejich vlivu rozli né moudrosti Boží. Analyzujme to trochu. Tahle místnost je p epln ná, ti duchové
mají zp sob, jak nás vid t a slyšet, i když se sem asi nevejdou. Všichni
lidé, kte í nás p edešli do nebes, naslouchají zjevením, která nám tady
v církvi B h nyní odkrývá. A ti, co jsou v pekle, nás studují, aby v d li,
jak se nám dostat na kobylku. Takže lidé, kterým B h dává zjevení
a živou pravdu, se stávají ter em pro ty, co pat í peklu, a vyu ením t m,
kte í jsou v nebesích. P edstavte si lov ka, který umírá, nikdy Boha
nepoznal a na smrtelné posteli vzývá jméno Pán a je spasen. Kde
myslíte, že se dozví n co víc o Bohu? Písmo íká: od církve. Také and lé
mají touhu ty v ci vid t. A apoštol Pavel mluví k brat ím a íká: „Bu te
pe liví v tom, jak chodíte, co íkáte a jak žijete, protože vás pozorují
nebeské zástupy.“4 Víte, krátce p edtím než Mavis odešla, vypráv la mi
jednu v c. Sed li jsme v místnosti a ona se m zeptala, jestli jsem nevid l
p ed chvilkou n koho p ijít. ekl jsem, že ne, ale ona mi ho popsala.
ekla, že to byl mladík a cht l v d t, jestli máme v rodin n koho, kdo
porazil rodové duchy. Vy ani nevíte, co d láte, ale ve skute nosti ni íte
moc ur itých duch , kte í jsou ve vaší rodin , aby nemohli na vaše d ti.
Myslím, že tomu se budeme v novat n kdy jindy. Amen.
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