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JUDA INFO 1
duben - 2000
Moji milí,
předkládám Vám další Info, ve kterém jsem použil dvě lekce z knihy Dynamická přímluva od Mike Bickla, pastora a
proroka ze společenství v Kansas City. Tato kniha s 31 lekcemi na každý den mne velice povzbudila a vřele Vám ji doporučuji.
Vlastní ji každý, kdo se účastnil Školy modlitby v roce 1995.
Dále Vás chci povzbudit, abyste si pečlivě přečetli plánované akce, zapsali si je do svých diářů, modlili se za ně a využili
každou příležitost k budování hlubších a pevných vzájemných vztahů v církvi a ke službě nevěřícím ve světě.
Milost buď s Tebou!
Tomáš Korčák

Hledáme radikální křesťany
Šel jsem kolem pole muže lenivého, kolem vinice člověka bez rozumu, a hle, byla celá zarostlá plevelem, celý její
povrch pokrývaly kopřivy a její kamenná zeď byla pobořena. Když jsem na to hleděl, vzal jsem si to k srdci, přijal jako
napomenutí to, co jsem viděl: Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde
jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. (Př 24,30-34)
Příliš mnoho věřících žije jen samo pro sebe. Jejich mottem je: „lehni si a nevzrušuj se" - a to také přesně dělají. Nemusí se
nutně namáčet do nebevolajících hříšných praktik. Je to spíše zaměření na vlastní osobní touhy. Mají ten bezstarostný druh
chování, který se pozná ve výrocích typu: „Zasloužím si nějaké volno, a protože mám přirozenou slabost pro pláž, najdete mne
tam každý týden." M ůžete být pokoušeni k tomu, že jim budete závidět tu jejich svobodu dělat si co chci - dokud neuvidíte, jak
bezcílný je jejich život. Jiní z nás nejsou k sobě tak shovívaví. Skutečně, můžete se podívat na „líné křesťany" a dojít k závěru:
„Jsem mnohem radikálnější než oni". Ale když si jednoho dne přečteme o práci některých Božích mužů a žen v minulosti, uvidíme,
že jsme se sami podvedli. Jejich láska k Bohu a horlivost pro jeho království nás zahanbuje a mění naše sebehodnocení na „mdlý".
Před několika lety ke mně Bůh promluvil jako o někom, koho svět není hoden (Židům 11,38). „Proč necháváš rozhodnutí
následovat mne celým srdcem Davidu Brainerdsovi, Martinu Lutherovi a Johnu Wesleymu?", řekl. „Co ti brání v tom, abys byl
jako oni? Proč nedáš příklad radikálního křesťanství dalším k následování?"
Bůh dnes říká křesťanům podobné věci: „Jsi spokojený s tím, že jsi jako ostatní?". Ptá se: „Opravdu si myslíš, že najdeš
naplnění v osobním štěstí a světských radostech? Nebo vidíš, že mám pro tvůj život mnohem větší plán, který ti přinese
uspokojení? Dáš sám sebe tomuto pomíjejícímu světu nebo věčnému království?"
Nemáme-li něco, pro co chceme zemřít, nemáme ani nic, pro co chceme žít. Za nic, co je ve světě, nestojí ani zemřít, ani
žít. Ale stojí za to žít a zemřít pro Ježíše. Radikální křesťanství je něco, co nás hodně stojí a zcela nás pohltí. Znamená to, že se
přestaneme soustřeďovat na sebe a zaměříme se na nebeské království.
Bůh hledá muže a ženy, kteří se nebojí být radikální, lidi, kteří řeknou: „Pane, je mi jedno, zda se mi lidé budou posmívat
pro mou touhu odevzdat se víc tobě. Zříkám se všech svých práv a privilegií. Od nynějška mám jen jednu spalující vášeň, a to
vidět Ježíše oslaveného na zemi." Jsi radikální?
(Jestliže ne, najdi překážky, které ti brání a požádej Boha, aby je odstranil.)

Kázeň a vytrvalost
Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal: "V jednom městě byl
soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: ,Zastaň se
mě proti mému odpůrci.' Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám,
zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.'" Pán řekl: "Slyšte, co říká
ten nespravedlivý soudce! Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně
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otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?" (L18,1-8)
Ježíš nám říká, že se máme stále modlit a nevzdávat to. Lidský duch byl stvořen k tomu, aby měl obecenství s Bohem a aby
volal po naplnění Božích záměrů na zemi. Je smutné, že srdce některých lidí jsou otupělá a tvrdá. Tito jedinci se snažili přežít bez
velkých hovorů s Bohem a jako nezalévané květiny uvnitř uschli.
Možná se tak bojí dostat do nějakých rituálů, že zcela opustili pravidelnou duchovní činnost. Myslí si: „Bojím se, abych
neupadl do zákonictví. Budu hrát na jistotu a budu si držet odstup od pevných vzorů chování. Stále ještě mohu být radikální přestože se možná nebudu tak moc modlit.
Moudří křesťané se nevyhýbají zákonictví tím, že se přikloní k nevázanosti, ale tím, že přijmou kázeň. Jsou motivováni
milostí a láskou k Bohu. Říkají: „Těším se na to, že s Ním každý den strávím nějaký čas. Takže jsem rád, že mohu uvádět kázeň
do svého života, aby to bylo možné. A jestliže mi Ježíš řekne, že se mám každý týden postit 24 hodin, vím, že to bude těžké, ale
chci to kvůli němu udělat." Svědomití otroci cítí, že musí poslouchat, osvobození synové chtějí poslouchat.
Podobenství o vdově a nespravedlivém soudci ukazuje nejen potřebu modlitby, ale také potřebu vytrvalosti. Někdy se
ptáme, proč jedna modlitba Bohu nestačí k tomu, aby jednal. On má své vlastní důvody, ale jeden z nich může být ten, že chce
jak rozvíjet naši víru, když ho prosíme, tak odpovědět na naši prosbu.
Ruku v ruce s voláním po vylití Božího ducha je volání po spravedlnosti. Každý den Bůh vidí zneužívání „nevinných" lidí a
touží napravit křivdy, které se jim staly. Mohl by jednoduše vstoupit do děje a zachránit je bez pomoci věřících, ale On se rozhodl
omezit svou činnost a odpovídat pouze na vroucí modlitbu.
Jestliže opravdu něco chceš, uděláš pro to téměř cokoliv. Bůh chce vidět spravedlnost. Nehledá lidi, kteří jen nabídnou
několik obecných modliteb na toto téma. Touží vidět v našich srdcích svou vášeň a slyšet nás volat k Němu „ve dne v noci" za
vítězství nad utlačovateli a za nastolení práva.
Vdova byla za svou vytrvalost odměněna. Mnoho křesťanů se modlí, ale chybí jim vytrvalost. Nedaří se jim uchopit Boží
zaslíbení - to, které říká, že pokud vytrvají, On se postará a brzy se jich zastane.
°°°°°°°°°°°°°°
A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat,
buďte stále horlivější v díle Páně;
vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
(1K 15,58)
Zpět na seznam
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