NEMILUJTE SV T
BURT ASBILL
(Svratka, íjen 2009)

Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k n kterým
princip m, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho
schopni odhalit ve svých životech, ve svém prost edí. A budeme schopni
pracovat proti n mu, místo abychom s ním spolupracovali. Protože asto
pracujeme pro n j, aniž jsme si toho v domi. Nejlepší na tom je, že ábel
musí pracovat v prost edí a zp sobem, který je mu vymezený, a nemá
prostor vymýšlet nic nového. Hranice jeho p sobnosti mu byly vymezeny
Bohem. Názorn je to vid t v Jobovi – ábel m že u init jenom to, co mu
B h dopustí. Na to m žete íct amen, je to tak? Nebýt toho, že B h drží
ábla na uzd , v tšina z nás by už nejspíš byla po smrti.
M žete na to nahlížet negativn a m žete se na Boha rozzlobit, že
áblu n které v ci dovolil. Dopustil mu, že na vás m že být hrubý, že vás
tla í k tomu, abyste d lali špatné v ci, a tak dále. Myslím, že bychom se
klidn mohli na Boha zlobit, ale byla by to ztráta asu a energie. Co
bychom naopak m li ud lat – nechat se povzbudit skute ností, že B h
drží satana na uzd . Protože B h nejenže drží ábla na uzd , nejenže mu
dal ur itá omezení a hranice, ale B h také zná váš práh bolesti. B h ví,
jaké máte slabosti, do jaké míry jste slabí a do jaké míry jste silní. B h to
ví. A tak B h, který ábla omezuje, zárove ví, do jaké míry m že ábla
v i vám uvolnit, aniž byste padli. Jinak to nejde. V 1. Korintským 10:13
je verš, který íká: „Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale v rný jest
B h, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale zp sobí
s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.“ Amen. Nyní máte
v ruce n co velmi podstatného, eho se m žete p idržet. Protože B h „zná
slepení vaše“. (Ž 103:14) Souhlasíte? Píše se, že nedopustí, abychom byli
pokoušeni nad naši možnost, ale s pokušením zp sobí také i vysvobození,
abychom mohli snést. Ne íká se tam, že by nás B h z toho pokušení
vytrhl. Ale íká nám, že uprost ed pokušení je cesta, zp sob, jak
v pokušení obstát, vzep ít se mu a ustát to.
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To je první princip boje, který bychom se m li nau it. Kolikrát jsem
n komu radil a ten lov k mi ekl: „Prost jsem si nemohl pomoci.“
Máte-li krev, máte-li Ducha svatého, znamená to, že jste pod pravomocí
Boží. To znamená, že satan k vám nemá p ístup, pokud mu B h ten
p ístup nedá. A protože má p ístup jen do té míry, do které mu to B h
umožní, musí vám to napov d t, že se nemusíte pod ídit v cem, které na
vás tla í a které vás pokouší. Tento princip platí v každé oblasti vašeho
života. Je jedno, co to je. Je jedno, jestli je to v oblasti fyzické, emotivní,
mentální, spole enské nebo je to v prost edí, kterým jste obklopeni.
Nezáleží na tom, co je ta v c, která vás pokouší. B h má nad tou
konkrétní v cí dohled, ví, co se d je. B h Joba ani na chvili ku neopustil.
Bible íká, že B h nás nikdy neopustí ani nezanechá.1 To znamená, že
B h je uprost ed vašeho hn vu, uprost ed vaší deprese. Uprost ed vaší
frustrace a zoufalství – i tam je B h. A když znáte a rozumíte realit Jeho
p ítomnosti, máte schopnost se k N mu natáhnout, máte k N mu p ímé
spojení. Myšlenka, že si nem žete pomoci – ano, v t le to tak funguje, ale
ve vašem duchu, duchovních možnostech a v pravomoci Boží, pod kterou
spadáte, je to lež z pekla. M žete na to íct amen? Anebo jste takoví
vít zi? Možná mluvím k nevhodnému publiku, možná si užíváte, že vás
n kdo tla í a kope, tahá a n jakým zp sobem drtí. Haleluja!
Náleží nám postavení autority. Byl jeden h íšník, který m l lepší
porozum ní tohoto Božího principu, a ani neznal Ježíše, tak jak Ho známe
my. Nem l Ducha Božího, nem l krev Boží, neznal tyto v ci, a p esto
m l lepší porozum ní, jak to funguje, než my. Byl to ten setník, voják.
M l nemocného služebníka a v d l jen to, že Ježíš uzdravuje. A taky znal
zp sob, jakým uzdravuje. Pokud setník dokázal na základ t ch princip
od Boha získat, co pot eboval, o co více bychom my m li být na míst ,
kde máme pod kontrolou okolnosti, ve kterých se nacházíme. Rád bych
toho setníka poznal. Sedl bych si s ním a zeptal bych se ho: „Jak jsi na to
sám p išel?“
Víte, p edkládám vám principy, s jejichž pomocí m žete bojovat
s áblem. A tak až se p íšt ocitnete v soužení, v problémech a
v pokušeních, m jte na pam ti, že B h je v tom s vámi. A že B h ábla
omezil. Nejenže ho omezil, ale nabízí vám n co z nebeské oblasti, ím
mu m žete dát p kn na frak. A mezi námi, brat í, m li bychom za ít
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ábla po ádn mydlit. M li bychom áblu dát n jakou ránu místo toho,
abychom mu dopoušt li, aby do nás natahal jiné ábly. Musíme za ít
bojovat a vzpírat se. Je to jeden z princip , který vám B h dává, když
vám íká, že vám dá prostor úniku, abyste mohli snést. On ne íká, že vás
vytáhne ze soužení, brat e Martine. On íká, že ti dá n co, aby t uschopnil, n co, co ti pom že uprost ed tvého soužení, abys mohl zvít zit. A tak
celá ta hra se jmenuje „vít zení, p emáhání“. To není „bouchni a ute “.
Ne, je to porážení, vít zení. Sedmkrát, sedmkrát v prvních t ech kapitolách Zjevení B h íká: „Tomu, kdo zvít zí, u iním to a to a to.“
M li bychom p estat uvažovat jako ob ti. My nejsme ob ti okolností. Slyšíte m ? Je úpln jedno, co ud lá bratr nebo sestra nebo n kdo
jiný v okolnostech, které m ovliv ují. Já nejsem ob t ch okolností.
Musíme se na to podívat tak, že ábel p ed nás hází rukavici a vyzývá
nás. Amen. ekn te amen. Pot ebujeme n jaký hever, abychom se mohli
vytáhnout ze zem do nebes. Musíte se na to dívat jako na výzvu. Jako na
p íležitost uplatnit svoji duchovnost. Myslíme si, že být duchovní
znamená, že sem p ijdeme, zazpíváme píse , mluvíme v jazycích,
zatleskáme rukama a možná trochu posko íme. S tím posko ením íkám
možná. Možná posko íme. To považujeme za duchovnost. Anebo si
íkáme: být duchovní znamená íst Bibli, modlit se. To je jenom ást
duchovnosti. Ale realita naší duchovnosti je v tom, co ud láme s tím, co
nám bylo dáno. A v naší schopnosti uv it realit Boží p ítomnosti
uprost ed našeho problému. Proto první v c, kterou vám musí ábel ud lat, aby vás dostal do obrany, je...
Zeptám se vás. Má n kdo nápad, co to je? První v c, kterou ábel
musí ud lat?
Nev ra? – Ne.
(Dlouhé ticho.)
Není divu, že máte potíže…
P edstírat, že ábel neexistuje? – Myslím, že mnozí to d láme. Ne.
P inutit nás, abychom s ním diskutovali? – Ne.
Musí ud lat jedinou v c: donutit vás, abyste p emýšleli o sob .
P esn to ud lá. Obrátí vaše o i na vás. Bolí vás hlava. O em p emýšlíte?
Co vás první napadne? Jak se zbavit bolesti hlavy. Jak se zbavit své
bolesti. Ned lám si tu legraci z nikoho, koho bolívá hlava, prosím vás.
Ale snažíte se celou myslí uvažovat, jak se zbavit té v ci, která vám
zp sobuje bolest hlavy. P emýšlíte o bolesti hlavy, a všechny ostatní v ci
3

jdou stranou, protože vás bolí hlava. V te mi, já vím, o em mluvím. as
od asu m bolí hlava, a nejenom tak trošku. Je to veliká bolest hlavy,
bolí m po ádn . Ale já odmítnu, aby bolest hlavy ovlivnila nebo diktovala, co budu, nebo nebudu d lat. A když jsem na shromážd ní a bolí m
hlava, tak ji spíš nechám puknout, než abych se poddal pocitu, který m
chce okrást o p íležitost dotknout se podolku Božího roucha.
Když máte finan ní t žkosti, o em za nete p emýšlet? Nem žu
zaplatit hypotéku, nem žu zaplatit splátky na auto, vyst hují m z domu,
nemám jídlo v lednici, d ti vyhladoví k smrti a možná se mi dokonce
stane, že budu muset jezdit autobusem… Když jsme kdysi poprvé p ijeli,
tak jsme vám ani nemohli vnutit auto, nikdo ho necht l, že prý máte autobusy. My jsme vám cht li dát auto, a nikdo ho necht l! Bylo nám e eno:
„Na co auto? Máme autobusy.“ A te nejenže máte auto, ale n kte í máte
dv nebo t i auta. Jedno v garáži, druhé p ed domem a t etí za branou.
Pokud onemocníte, 99,9 % z vás hned p emýšlí o umírání.
Ano,
za nete se bát, jste nervózní a za nete telefonovat doktorovi, kdy k n mu
m žete zajít. Myslíte si snad, že B h nedbá na vaše fyzické problémy?
Myslíte si, že B h dbá mén o vaše t lo než o duši? Všimli jste si mého
hlasu, že? Ten hlas se mi vrací a zlepšuje, a tak si íkám, že pokud budu
kázat, na konci konference bude v po ádku.
Musíme pochopit v c, se kterou jednáme. ábel nás odduchovnil.
On nás úpln odduchovnil. Všechno nám dal do škatulek a p im l nás
uvažovat tak, jako by v ci nem ly žádný duchovní rozm r. Ale jednou ze
základních myšlenek Bible je, že všechny v ci kolem nás jsou jenom
obrazem duchovní reality, ve které žijeme. A tak za n me chápat, že jsou
ur ité principy, ur ité p ístupové cesty, které k nám ábel má. Ale
všechny ty cesty, principy, všechen prostor svobody, který je mu dán,
v tom všem B h nejd ív zváží vás a m . Zváží, jestli jsme toho schopni.
A víte, co je na tom všem nejúžasn jší? Že je nám to každému ušito na
míru.
Už jste n kdy slyšeli o strážných and lech? Kdo z vás v í na
strážné and ly? Co myslíte, že mají na práci? Aby nás chránili. Chvála
Pánu. Mají nás chránit. P ed ím nás chrání? Pro tam jsou? Oni vám
ne eknou, co máte d lat. Abyste si nemysleli, že si vymýšlím, poj me do
epištoly Žid m. První kapitola od 5. verše. „Nebo kterému kdy z and l
ekl: Syn m j jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A op t: já budu jemu
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otcem, a on mi bude synem? A op t, když uvodí prvorozeného na okršlek
zem , dí: A klan jte se jemu všickni and lé Boží.“ Te poslouchejte:
„A o and lích zajisté dí: Kterýž iní and ly své duchy, a služebníky své
plameny ohn .“ Kdybyste pro ítali kapitolu až do konce, mluví o sezení
po pravé ruce Boží, v p edposledním verši pokládá Jeho nep átele pod
Jeho nohy a poslední verš: „Zdaliž všickni nejsou služební duchové, kte íž
posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají d di n obdržeti spasení?“ Máte
k dispozici ást Boží armády. Stojí p ímo vpravo vedle vás. Stojí hned
vedle vás. ekají na p íkazy. My se nemodlíme k and l m. K nim se
nemodlíme. Modlíme s k Bohu, modlíme se k Synu. Ale m žu se modlit
k Bohu, aby uvolnil nebeský zástup, aby se stali služebnými duchy, kte í
slouží v mé situaci.
A nejen to, Boží slovo také íká, že v posledním ase pošle koho?
Koho pošle? Michaela. Archand la Michaela. Víte, kdo je archand l
Michael? Víte, jak ho B h používá? Pokud nevíte, musíte si to zjistit. Je
to jeden z and l , který je v Boží p ítomnosti. Je jako ty hv zdi kový
generál. Má na starosti všechny zástupy, má na starosti celou armádu, má
na starosti všechny, kte í jsou k dispozici, aby bojovali za svaté. Byl to
Michael, který musel zasáhnout v Danielov dob , byl to Michael, který
byl vyslán Bohem. Mám pocit, že n kte í z vás jsou v situaci Michaela.
Myslím, že n kte í z nás jsou v Michaelov situaci. Daniel se modlil
a n co cht l po Bohu. N co konkrétního cht l od Boha v d t. Ale
v Izraeli bylo tolik t lesnosti, modloslužby, klan li se modlám a dávali
svou sílu áblu. A tak b žný nebeský zástup nemohl prorazit.
Kolikrát jsme se modlili, a nic jsme neslyšeli. Nemáme žádnou
zp tnou vazbu. Pro ? A tak se p estaneme modlit. Potom z toho ješt
obviníme Boha. íkáme: „Bože, kde jsi? Pro jsi tak potichu? Pro mi
n co nepovíš? Kde je Tv j hlas, Bože?“ Možná jste n kte í z vás v situaci
Michaela. Možná jsou okolo vás duchové, kte í zbra ují nebi, aby se
prolomilo. Daniel se musel modlit a postit 21 dní jenom proto, aby mohl
slyšet Boží hlas. Op t jsme u toho – jsme lidé „drive through“ – rychlého
ob erstvení. Možná tomu dáme víkend. Možná. Protože o víkendu nepracujeme. Protože nepracujeme, tak máme trošku asu, který m žeme dát
Bohu a d lat tyhle v ci.
Znám jedno tajemství. P išel jsem na jednu v c: když hledám Boha
a postím se, a d lám cokoliv, B h mi vždycky dává sílu, abych to mohl
d lat navzdory tomu, že se postím. Je úpln jedno, jaké je horko. Je jedno,
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jak t žkou práci d lám. Je jedno, jaké zodpov dnosti na m doléhají. Vím
totiž, že nehled na okolnosti, pokud chcete dosáhnout k Bohu a máte
touhu n co ud lat, dokážete se prodrat v cmi, které vás
rozptylují. M žete p ekonat p ekážky, které vám ábel neustále hází pod
nohy, abyste Boha neslyšeli. „Zdaliž všickni nejsou služební duchové,
kte íž posíláni bývají k služb pro ty, jenž mají d di n obdržeti spasení?“
Ješt jste ani nedostali spasení, a už máte k dispozici autoritu uprost ed
své situace, a už je, jaká chce. Sláva Bohu! To byla jenom taková
p edehra. Amen.
Poj me se podívat do 1. Janovy epištoly. Vím, že Jan byl ten, který
miloval, ale Jan byl i ten, který bojoval. Nemyslím si, že se Jan nechal jen
tak odstr it. Nemyslím si, že Jan byl jenom takový chudá ek, takový
utla ený k es ánek. Myslím si, že byl docela tvr as. Pokud se podíváte
na historii, kterou máme zachovanou o Janovi, tak se píše, že byl apoštol,
kterého nedokázali zabít. Cht li ho uva it v oleji, nechali ho roztrhat
ko mi. Te mluvím o historických záznamech. A nakonec si ekli, že
bude nejlepší, když ho pošlou n kam do exilu, aby jim sešel z o í a nep ipomínal jim, že je v n m n co nesmrtelného. A tak s Janem ud lali p esn
to, co B h cht l. Protože B h už tam pro n j m l za ízenou rezervaci. Už
tam m l v hotelu Patmos zamluvený pokoj. P edstavte si, že B h zvedl
telefon – Jeho sekretá ka zavolala do Patmosu, provedla rezervaci a ekla:
„P ijede lov k jménem Jan, ekejte ho.“
Každý, kdo nazve své shromážd ní Patmos, si íká o problém.
Jediný, kdo m l opravdu rád Patmos, byli rackové. A tak nevím, na co si
v bec n kdo m že st žovat.
Ale chci vám íct, že s tímhle jménem
máte obrovskou reputaci, na kterou se musíte dotáhnout. Máte p kn
velké boty, které musíte nazout. M li byste mít obrovské o ekávání.
Haleluja!
To znamená, že B h byl s Janem na každém kroku. Patmos Bohu
nikdo nepodsunul za Jeho zády. Slyšíte m ? B h o Patmosu v d l
p edem, protože tam na tom opušt ném kamenitém ostrov m l s Janem
p ipravenou sch zku. A z prost edku té agonie duše a místa utrpení a
všeho p emáhání, ve kterém se Jan nacházel, máme knihu Zjevení. Kdyby
nebyl Patmos, nebylo by Zjevení. Co by byla Bible bez Zjevení? To je
záv r p íb hu, který nám íká, jak to všechno dopadne, a že my budeme
ti, kte í zvít zí.
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Musíme se za ít dívat na své okolnosti jinak. Píše se, že ábel držel
vás i m v poddanosti. Ne skrze h ích. Není to h ích, který vás drží
v podru í, není to h ích, který m drží v podru í, to Bible ne íká. Je to
strach ze smrti.2 Je to pud sebezáchovy, instinkt zachování si svého životního prostoru a svobody, instinkt chopit se všeho, co sv t nabízí. Jan
o tom mluví. Mluví o tom, že jsme zvít zili nad h íchem. Pavel íká, že
máme autoritu nad h íchem. Boží slovo íká, že Ježíš poddal h ích a smrt
pod své nohy, že je porazil.
Nalistujte si se mnou 1. epištolu Jana, prosím. Druhá kapitola. Dám
vám ješt jeden princip bojování. Jak jsem íkal v era ve er, jsou t i kategorie, proti kterým musíte bojovat. Ale to, co ty t i kategorie, ve kterých
musíme zvít zit, komplikuje, jsou t i ásti naší bytosti, kterých se to týká.
Všechno kv li h íchu bojuje proti realit Boží. Slyšíte m ? Brat í,
musíme dojít k vlastnímu, osobnímu zjevení, že povaha Adama v nás je
pod autoritou h íchu a pod autoritou ábla. Mluvím o povaze, charakteru
Adama. Nemluvím o obnovném procesu, který B h iní v naší duši skrze
krev. To je n co jiného, co bylo do lidstva extern vloženo. Máte krev
Kristovu a On vám dává Ducha, abyste mohli mít rozpoznání. Nemyslím
rozpoznání chyby, která je ve vašem bratrovi nebo ve vaší sest e. To není
duch rozlišení, rozpoznání. N kdy zam ujeme ducha rozpoznání
s duchem obvi ování, mnozí z nás jednají v duchu obvi ování. To není
jednání v Božím duchu rozpoznání. Protože rozlišení vám dá slitování a
touhu po vysvobození pro toho lov ka. Protože rozlišení vám dá touhu
dotknout se podolku Božího roucha, abyste mohli každému, kdo je
v problému, p inést svobodu. Duch, který byl na proroku Izaiáši, který byl
na proroku Jeremiášovi, byl duch, který rozpoznal zajetí Izraele a volal
k Bohu, aby mohli být vysvobozeni a poddáni Jeho autorit . Kniha Ozeáš
mluví o zajetí a h íchu. Ale mluví i o vykoupení a svobod .
B h chce, aby církev tomuto porozum la, abychom p estali bojovat
spolu navzájem a abychom kone n za ali bojovat spole n proti áblu.
Brat í, poslouchejte m , nebudete vždy nutn všichni se vším souhlasit.
Ani nechceme po ád se vším souhlasit. Ale pokud jsme v Bohu
a milujeme se navzájem, m žeme se propracovat k Boží v li uprost ed
neshody – za p edpokladu, že se zam íme na Boha a na to, jaká je Jeho
touha pro nás, a máme v li ke zm n , pokud se mýlíme.
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Mnozí z nás jsou vinni h íchem Uzy. Uza byl dobrák, vybrali ho
z ur itého d vodu, pro ur itý zám r. Dovedu si p edstavit, že to byl
state ný muž plný nadšení a nem l žádné postranní motivy. Jeho motivy
byly dobré. Ale motivovaly ho mimo rámec protokolu. U inil n co, co
nem l d lat. A B h nem l jinou možnost, než ho zabít. Tak ho B h srazil
a zabil ho, abychom vy a já v d li, co se stane, když jednáme nepat i n ,
mimo rámec Ducha Božího. Sláva Bohu! N jak se možná tím vším ani
dnes ve er neproberu. Asi budu muset mluvit ješt jednou, bude-li
prostor.
Takže 1. Janova 2:15: „Nemilujtež sv ta.“ Nemilujte sv t. Musíme
pracovat na tom, abychom nemilovali sv t, musíme být vysvobozeni,
abychom nemilovali sv t. Je vaše zodpov dnost požádat Boha, aby vás
vysvobodil. Je vaše zodpov dnost, abyste zahájili ten proces. Tu proceduru, kterou B h ustanovil, která z vás dostane sv t a vás ze sv ta. Ale
jste to vy, kdo musí poprosit Boha, aby to ud lal.
Cht l jsem nové auto. Už jsem m l na parkovišti t i auta. erné
a bílé. To jsou dv . A ješt jedno na farm . A ani jedno nefungovalo.
Žádné už nejezdilo. Jsem farmá . Pot ebuji velké auto, pickupa. A ne jen
tak ledajakého, pot ebuji silné, po ádné, velké auto, skoro nákla ák.
Takové, které n co utáhne, do kterého se dá n co naložit. Vozím ku ata a
hnojivo, vozím všelijaké t žké náklady. Pokaždé, když jsem pot eboval
n co takového odvézt, musel jsem si takový polonákla ák p j it. A tak
jsem íkal: „Bože, já už si nechci p j ovat. Protože vždycky, když si ho
p j ím, n co se na n m pokazí, a já to pak musím spravit.“ Víte, mám
takovou sm lu. Oni mají potíže s autem do té doby, než mi ho p j í. Ale
ve chvíli, kdy si ho p j ím, je to najednou m j problém. Celý rok má to
auto n jaké problémy, a zrovna když si ho p j ím já, v tom okamžiku to
rupne, a je to najednou na mn . Ne že by to po mn majitelé vyžadovali,
ale musím to ud lat proto, že v ím, že to je spravedlivá v c v Bohu.
A tak íkám Bohu: „Pot ebuji nákla á ek.“
Povím vám p íb h. Zase jsem si p j il n jaké auto, to se pokazilo
a já jsem ho nechal spravit. Pak jsem šel za Bohem a za al jsem si
st žovat. Asi nevíte o em mluvím, nikdy si nest žujete.
íkal jsem:
„Bože, co to je? Bylo rozbité, než jsem si ho p j il. Pro to musím
spravovat já? Co to má znamenat, Bože? To není správn .“ Je to n komu
pov domé? „To není fér.“ Je to tak? B h ekl: „Bylo pot eba, aby to
n kdo spravil, a já jsem v d l, že ty to spravíš.“
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Bratr Jirka íká, že až bude pot ebovat spravit auto, tak mi ho p j í –
ale bratr Burt íká: „Ne, tak to nefunguje. Moje objednávky p ichází
z nebe.“
Ale víte, vlastn jsem z toho m l dobrý pocit. Cítil jsem se
dob e v tom, že se B h mohl na m spolehnout. M l jsem dobrý pocit, že
B h ví, že se na m m že spolehnout, že mi k tomu nemusí nic íkat a ví,
že se o to postarám.Vypíšu šek a m žu íct: „Díky, chvála Bohu.“
Musíme nemilovat sv t. A práv uprost ed všech soužení a
problém B h p ináší rozd lení a odd lení mezi m a to, emu íkáme
sv tské p emýšlení. Protože sv t nep emýšlí tak, jak p emýšlí B h.
Protože sv t nep emýšlí a nejedná tak, jako p emýšlí a jedná B h. Celou
dobu musím mít na pam ti princip, jak se vzpírat áblu. „Nemilujtež
sv ta, ani t ch v cí, kteréž na sv t jsou.“ Jsem tak rád, že B h je zde
velmi konkrétní. B h mohl íct jenom: „Nemilujte sv t,“ a já bych mohl
spekulovat, o em vlastn mluví. Pochopiteln bych vynechal všechny
v ci, které mám rád. Poslouchejte: „Miluje-li kdo (muž, dít , žena) sv t,
není lásky Otcovy v n m.“ Brat í, poslouchejte. Brat í, mluvíme
o milování jeden druhého. Mluvíme hodn o Boží lásce. Ale nerozumíme
princip m, jak ta láska funguje. Nem žete za ít milovat jeden druhého
uprost ed sv ta, který je ve vás. To je nemožné. Tyto dv v ci jsou podle
tohoto verše nekompatibilní.
Chcete ješt další d kaz? Poj me do epištoly
íman m.
3
V ímanech se píše, že t lesná mysl je nep ítelkyn Bohu. Píše se i v
eštin nep átelská? Je to jako dva býci, kte í jdou proti sob . V n jakých
po adech o p írod vidíte obrovské býky nebo buvoly s rohy nebo dva
lvy, kte í bojují o teritorium, kdo tam bude vládnout. Perou se, trhají se.
Tak jsou tyto dv v ci neslu itelné: Boží láska a láska ke sv tu. eknu
vám jedno tajemství. Míra sv ta nebo sv tskosti, která je ve vás, ovlivuje nebo limituje lásku, kterou do vás B h m že vložit. Jsem všemi
deseti proto, abychom se m li rádi navzájem. Ale poj me pracovat na
tom, abychom v d li, co je pot eba k tomu, abychom m li lásku, kterou
pot ebujeme. Musíme pracovat, musíme n co v nás eliminovat. Musíme
n co vyhladit, brat e Jirko. Jsem velmi vd ný za jednu v c. Když jsem
za al naslouchat kázání o poslední dob , sed l jsem u nohou u itel a
instruktor , kte í kázali smrt sob samému. Pro jsem za to vd ný? My
jsme tomu ne íkali „synové Boží“. Nenazývali jsme to „zv st Království“.
3

íman m 8:7 – „Protože smýšlení t la jest nep átelské Bohu; nebo Zákonu Božímu není
poddáno, a aniž hned m že býti.“
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Tak se tomu ne íkalo. Mluvili jsme o tom, kázali jsme to, u ili o tom, ale
nejmenovalo se to tak. íkali jsme tomu smrt sob . Když jsme procházeli
stánkem, když tam byl bronzový oltá a bronzové umyvadlo, nebylo to
jenom bronzové umyvadlo a bronzový oltá , ale byla to smrt, smrt a smrt.
Tak to bylo. To nás u ili. Že musíme um ít sob . Jinými slovy, já musím
zem ít. Musí zem ít moje já. Nem žu ho zrekonstruovat, nem žu ho
zrenovovat, musím se ho zbavit. Musím ho vykopnout ze dve í. Musím
ho vyhodit do koše. Anebo ješt lépe, musím ho položit na oltá a nechat
ho sho et. A to, co zbude, musím vzít k umyvadlu a tam utopit. A pokud
ješt n co zbývá, donesu to sem a p iložím k tomu sirku. A pokud to
nesta í, tak to vezmu sem, a to n kdo stráví. Vyhubení, vyhlazení. Mluví
se o smrti, smrti a smrti.
Te n kdo p ijde a obviní m z toho, že íkám, že máme být kanibalové i co. Po kejte, to p ijde. Mluvíme o zv sti „smrt sob samému“.
Tento lov k musí zem ít. Bratr Marek mluvil o Janu K titeli jako
o skupin lidí. Co s tím má Jan K titel co do in ní, v tom kolektivním
slova smyslu, co má za práci? Co má ud lat? Co se tam píše? „Já se
musím zmenšit.“4 Víte, zp sob, jakým se zmenšil, je velmi zvláštní.
Brat e, nemyslíš si, že to je trošku unikátní zp sob, jak zem ít? P išel
o hlavu. Já myslím, že to je prorocké. Protože my si nem žeme nechat
svoji hlavu. Ne, pokud chceme být sou ástí Božího T la. Musíme o hlavu
p ijít. Byl prorok, víte? Všechno, co ud lal, bylo prorocké. Celý jeho
život byl prorocký, rozumíte tomu? Nebylo to tak, že by prorok ekl:
„Tak praví Pán.“ Prorok je prorokem od špi ek bot až po vrch hlavy.
Všechno, co iní, je prorocké. O Janu K titelovi mluvím. Ježíš ekl, že ze
všech prorok byl on ten nejv tší.5 A tak Janovo zjevení bylo v tší než
zjevení všech ostatních prorok . Haleluja! A zkrátili ho o hlavu. Zdá se,
že nikdo tady nechce p ijít o hlavu. Ale pokud jde o hlavu, nic jiného vám
nezbývá, protože p irozený lov k se musí menšit, menšit a menšit.
Poj me si najít 2. Petrovu. Víte, Petr je mn osobn povzbuzením.
Že ho B h p ivedl na výjime né místo navzdory Petrovi. B h nám
ukazuje ur ité lidi s ur itým charakterem, aby nás všechny mohl povzbudit. On nevybral smetánku z lidstva. Petr vždycky moc mluvil, ale nikdy
nem l páte , nikdy nem l sílu a integritu na svých slovech stát. A když
4

Jan 3:30 – „On musí r sti, já pak menšiti se.“
Lukáš 7:28 – „Nebo pravím vám, v tšího proroka mezi syny ženskými nad Jana K titele
není žádného, ale kdož jest menší v království Božím, v tší jest nežli on.“
5
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za alo jít do tuhého, tak ten rádoby tvr ák utekl. Ale dokon il sv j b h
jako Boží muž. B h Petra potvrdil, a to tím, že mu dovolil, aby se stal
sou ástí Slova, kterým se vy i já m žeme sytit.
Druhá Petrova 3:8: „Ale tato jedna v c nebu p ed vámi skryta,
nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.
Nemešká Pán s napln ním slib , (jakož n kte í za to mají, že obmeškává,) ale shovívá nám, necht , aby kte í zahynuli, ale všickni ku pokání
se obrátili. P ijde pak ten den Pán , jako zlod j v noci, v kterémž nebesa
jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohn rozplynou se,
zem pak i ty v ci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou. Pon vadž tedy to
všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a
v pobožnostech.“ Pobožnost znamená být jako B h. „O ekávajíce a
chvátajíce ku p íští dne Božího, v n mžto nebesa, ho íce, rozpustí se, a
živlové pálivostí ohn rozplynou se.“ On nutn nemluví o našem p irozeném prost edí, které nazýváme sv t, o kamení a stromech, ptácích a
zví atech. Kdybyste si našli a prostudovali v Bibli slovo „živlové“, zjistili
byste, že je to stejné slovo, jaké použil Pavel v epištole Galatským, když
napomínal a káral církev. íká jim: „Pro se znovu obracíte k t m
živl m?“ (Gal 4:9) Mluvil tam o zp sobu života, o form , která byla
v Adamovi. Mluvil o spravedlnosti v kontrastu s tím, co bylo v Adamovi.
Vra me se do Jana. „Nemilujtež sv ta, ani t ch v cí, kteréž na sv t
jsou. Miluje-li kdo sv t, není lásky otcovy v n m.“ Te dávejte pozor:
Nebo všecko, což jest na sv t ...“ íká vaše Bible všechno? Znamená to
slovo opravdu všechno? Co všechno to „všecko“ zahrnuje? To si musíte
rozhodnout sami, nechápete to? Musíte si uv domit, o em všem to Bible
mluví a co bude použito proti vám. A rovnováha, brat í, v tom všem je
Duch svatý. Církve, cht l jsem k tomu n co nakreslit, ale asi to nestihnu,
církve vytvo ily teologii, kde stanovily jisté seznamy v cí, o kterých
íkají, že jsou spravedlivé. Ten seznam ur itým zp sobem publikovaly
a vyžadují po svých shromážd ních, aby se ho drželi, aby dodržovali
seznam toho, o em tvrdí, že je spravedlivé. Jižn od nás žijí n jací lidé,
kte í nosí ur ité oble ení a ur itým zp sobem si ešou vousy a vlasy, mají
ur ité klobouky a jsou v ci, které sm jí, a v ci, které nesm jí. Ale to je
ne iní o nic spravedliv jší než chlapíka, který sedí n kde v baru a pije.
A mnozí z nich ani netuší o Ježíši, moci Jeho krve a o spasení. Ne iní je
to o nic spravedliv jší. To, když se budete držet n jakého seznamu nebo
zákona, z vás neu iní spravedlivé lidi. M žu vás postavit do prost edí,
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kde vás donutí ud lat všechno, co íká Bible, abyste d lali proto, abyste
byli spravedliví. A vyjdete z toho stejn h íšní, jako když jste do toho
vstupovali, protože to, co budete d lat navenek, ve vás neu iní ani kousek
spravedlnosti. Není mým úkolem vás donutit ke zm n . To není moje
práce. Mým úkolem je nasm rovat vás k Tomu, kdo m ní. Moje práce je
vás nasm rovat k Tomu, který prom uje. Já vás nem žu ani zm nit, ani
transformovat. Protože ta zm na p ichází zevnit . Není to tak, že p ichází
zvenku a n co d lá vevnit , ale p ichází zevnit a projevuje se venku.
Pokud jsem v kontaktu s Tím, který m ní, s Tím, který prom uje, tak
Ten, který m ní, za ne s tím, co vyžaduje zm nu, n co d lat.
Víte, býval jsem kovboj. M l jsem veliký klobouk a kovbojské boty.
Nebyly to jen tak ledajaké boty. Byly z pravé krokodýlí k že. Protože
každý kovboj musí mít boty z krokodýlí k že. A m l jsem pásek
s obrovskou st íbrnou p ezkou. M l jsem doma ostruhy. Chodil jsem jako
kovboj, mluvil jsem jako kovboj, dokonce jsem plival jako kovboj. Byl
jsem kovboj. B h požehnej bratru duCillovi. Protože ve mn vid l n co
víc než jenom kovboje. B h mu požehnej. ekl: „Brat e Burte, chci, abys
se mnou cestoval do Londýna.“ Chvála Bohu! Tak jsem sbalil sv j vak,
narazil si kovbojský klobouk, naleštil jsem si svoje krokodýlky a let l
jsem s ním do Londýna. Ne ekl ani slovo. Ani slovo o mém klobouku.
Ani slovo o mých kovbojských botách. Ani slovo o mém pásku. Nekomentoval ani, jak umím plivat. Až pozd ji mi ekl, že se s Mavis za m na
té cest velmi intenzivn modlili, protože byli naprosto zd šeni. A když
už jsem si íkal, jak jsem tu misijní cestu dob e zvládl a pochodoval jsem
do letadla, šla proti mn maminka s d ckem, a to dít se oto ilo na
maminku a eklo: „Mámo, mámo, dívej, kovboj!!!“ Haleluja!
Víte, už nejsem kovbojem. Nikdo mi ne ekl, abych sundal klobouk,
abych se zbavil koza ek. Ani mi nikdo nemusel íkat, abych prodal svoje
vzácné kon . Nikdo mi to nemusel íkat. Krom toho, že m B h za al
m nit. Zm na musí vyjít zevnit . Zm na musí p ijít zevnit . Nem žeme
nikoho zm nit na ízeními, p íkazy a požadavky. Ne íkám, že nemáme
n jaká pravidla nebo zásady, ale nem žete lidi zm nit ke spravedlnosti,
p ed lat je na spravedlivé na základ uplat ování n jakých na ízení,
Zm na p ichází zevnit . Zm na p ichází zevnit . Naším úkolem je pomoct
vám dostat Krista dovnit ! Chci do vás zasadit Boha, který vás zm ní
zevnit .
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Nemyslete si, že jsme nem li pravidla. Anebo že bychom nem li
starší nebo lidi, kte í na n co dohlížejí. Máme pravidla a na ízení, musíme
se chovat ur itým zp sobem, bezpochyby. Ale ta zm na musí p ijít
zevnit . Jsme si velmi dob e v domi toho, že pokud nemáte Krista v sob ,
nemáte nic, co by vás zm nilo. Musíte mít Krista v sob . To znamená
spravedlnost. Pokud já u ím a dávám vám instrukce nebo na n co
dohlížím, cokoliv takového iním, musí to být ve spravedlnosti. Musí to
být spravedlivé.
A tak jsem cht l ten nákla á ek. Nikdy d íve jsem na tom nebyl tak,
abych si ho mohl dovolit. Ale n jak jsem se kone n vyhrabal do stavu,
kdy by to bylo možné. Šlo by to. A tak jsem se rozhlížel, jak bych ho
nejvýhodn ji po ídil. Hledal jsem na internetu. Našel jsem firmu, která by
mi na to auto p j ila. Zafinancovala ho. Dali mi šek, a te m žu vyjednávat. M žu za ít smlouvat, protože mám peníze v ruce. Koukn te. ichn te si, jak to voní. Takhle vypadají peníze, nep etrhne se to. Mám to po
kup . To znamená, že si m žu vybrat barvu. M žu si vybrat interiér.
M žu si vybrat sílu motoru. Áaaaa. A nad to všecko to auto fakt pot ebuji.
A celou dobu z toho Boha vynechávám. Ale mám takový plíživý
pocit. Mám takové tušení, že mi ekne ne. A tak se s Ním o tom rad ji
nebavím. Jen tak vždycky íkám: „Bože, Ty víš, že opravdu pot ebuji ten
nákla á ek. Bože, Ty víš, že tady nenapl uju n jakou svoji žádost, že?“
Ó, bídný já lov k! Sedím za stolem s tím šekem. Poprvé v život si
m žu dovolit ud lat to, co jsem vždycky cht l, a zdá se, že to sedí, že to
je v po ádku. A tak jsem ekl: „Dob e, Bože, poslední pokus: dovol mi
to.“ A B h ekl: „Ne.“ „Ale, Bože,... já to budu používat pro Tebe. Bože,
Tys m do toho uvedl. Ta farma, Bože – víš, že mám farmu. Já mám
farmu! Je to Tvoje farma, Bože!“ A B h ekl: „Ne.“ Tak jsem vzal ten
šek, roztrhal jsem ho, složil, vynesl ven, položil jsem ho na trávu, vzal
sirku a podpálil. ekl jsem: „Bože, a Ti ta ob voní.“ Haleluja!!!
A tak dodnes ídím tu starou, rezavou popelnici, ve které je skv lé
rádio, které chválí Boha! A m žu jezdit a poslouchat Bibli a kázání, sed t
v tom rezavém, kvíkajícím a klepajícím se nákla áku a chválit Boha a
chválit a chválit, že pro m n co ud lal, že m vysvobodil! Haleluja!
Asbill se zas o trochu víc zmenšil. V tom ohni sho elo víc než jenom šek.
Ho elo tam n co víc než papír, víc než kousek smetí. Bylo tam kus
Asbillovy duše. Kus ze m bylo ob továno, a v Asbillovi bylo stvo eno
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n co, co nebyl Asbill. Haleluja! Nemilujte v ci, které jsou ve sv t .
„Nebo všecko, což jest na sv t , jako žádost t la, a žádost o í, a pýcha
života, to není z Otce, ale jest z sv ta.“ Tady skon ím. „Sv t pak hyne
i žádost jeho, ale kdož iní v li Boží, ten trvá nav ky.“ M žete íct amen?
Haleluja!
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