CHCE VID?T, JAK SE USMÍVÁTE
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

CHCE VID?T, JAK SE USMÍVÁTE

David WilkersonFebruary 5, 2016
P?edpokládejme, že než Ježíš vstoupí na nebesa – když si p?edstaví Svoji Církev a sklize? p?ed Svým návratem –
spat?í odpadnutí. Jeho duše je ztrápená, protože vidí, jak se lidé hojn? odvrací. Místo aby sklízel pole b?lající se ke
žni, plýtvá Jeho lid ?asem i energií na hledání sv?tského úsp?chu a materiálních v?cí.
A tak ?ekne Ježíš Otci: „Nesklidí úrodu. Všechna zralá pole leží ladem. Pošlu zástup and?l?, aby dokon?il že?.“
Otec souhlasí a náhle se na zemi objeví tisíce nebeských bytostí zá?ících nadp?irozeným sv?tlem.
Jaká by to musela být podívaná: bytosti z jiného sv?ta, od?ni ve sláv?, jak promlouvají v kostelech i na ve?ejnosti.
Noviná?i s nimi d?lají rozhovory, objevují se v televizi i v rádiu. Mluví o k?íži, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, o
Kristov? lásce a o posledním soudu. A hovo?í tak výmluvn? a p?esv?d?iv?, že to každého ohromí. Jsou jako zástup
Jonáš? varující sv?t.
A te? si p?edstavte, že po n?jakém ?ase ty samé zá?ivé and?ly p?itáhne sv?t kolem. Nechají se zlákat vybraným
jídlem, materiálními v?cmi, bohatstvím a jistotami. A brzy za?nou toužit po úsp?chu, sláv? a bohatství. Nepotrvá
dlouho a za?nou na sebe žárlit, projevovat hn?v, pýchu, závist a chamtivost.
Jinými slovy se za?nou chovat p?esn? jako sou?asná církev! Ptám se, jaký vliv by m?li na sv?t? Jak by mohli
?ekat, že sklidí úrodu, když jsou tak zapleteni se sv?tem? Jejich sv?dectví by nem?lo žádnou váhu, jejich duchovní
moc by byla ta tam. Z?stali by znechucení, vystrašení a nejistí.
?ekn?te sami, pro? by n?koho m?lo zajímat moje evangelium, kdyby m? vid?li v takovém stavu, vystresovaného a
sklí?eného? Pro? by m?li v??it mému poselství: „Ježíš napl?uje všechny mé pot?eby, je moje všechno, má
neustálá pomoc,“ pokud jsem po?ád ustaraný, bojím se a neprožívám žádný pokoj?
Nikdo by neposlouchal ani jediné mé slovo. Spíš by si ?íkali: „K ?emu ten tv?j Kristus je? Nezdá se, že by to byl
n?jaký velký uzdravitel, když jsi po?ád v takovém stavu.“
Milovaní, na našem výrazu záleží. Poslechn?te si, co ?íká Kristus Své Nev?st? v Šalomounov? Písni písní:
„Holubi?ko má…dop?ej mi spat?it tv?j obli?ej, sv?j hlas mi dop?ej uslyšet. Tv?j hlas je tolik
lahodný, tv?j obli?ej
tak líbezný!“ (Píse? 2, 14). Kristus nám v podstat? ?íká: „Chci vid?t, jak se usmíváte.“ Vystihuje to váš obli?ej?
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