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Hledání Boží tvá?e

David WilkersonNovember 7, 2005
V Žalmu 27 David úp?nliv? prosí Boha v naléhavé, horlivé modlitb?. Ve verši 7 prosí: „Slyš mne, Hospodine,
hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i vyslyš mne.“ Jeho modlitba je zam??ená na jedinou touhu, jediný cíl,
n?co, co ho zcela stravovalo: „Jedné v?ci žádal jsem od Hospodina, té? vždy hledati budu“ (Žalm 27:4).
David dosv?d?uje: „Mám jednu modlitbu, Hospodine, jednu prosbu. Je to m?j jediný, nejd?ležit?jší cíl v život?, moje
ustavi?ná modlitba, jediná v?c, po které toužím. A budu o ni usilovat vším, co je ve mn?. Tato jediná v?c m?
stravuje jako m?j ustavi?ný cíl.“
Co bylo tou jedinou v?cí, po které David toužil nade všechno ostatní, tím p?edm?tem, na jehož získání se ve svém
srdci upnul? ?íká nám: „Abych p?ebýval v dom? Hospodinov? po všecky dny života svého, a spat?oval okrasu
Hospodinovu, a zpytoval v chrám? jeho“ (27:4).
Neple?te se: David nebyl asketa, který by se vyhýbal sv?tu. Nebyl to poustevník, který se snaží skrýt daleko na
pustém míst? n?kde na poušti. Ne, David byl vášnivý muž akce. Byl velikým vále?níkem, obrovské zástupy zpívaly
o jeho vít?zstvích v boji. Byl také vášnivý ve své modlitb? a zbožnosti, jeho srdce prahlo po Bohu. A Hospodin
žehnal Davidovi, obda?il ho mnoha touhami jeho srdce.
Opravdu, David okusil všechno, co m?že ?lov?k v život? chtít. Poznal bohatství a majetek, moc a autoritu. Získal
respekt, chválu i pochlebování od lidí. B?h mu dal Jeruzalém za hlavní m?sto království. A David byl obklopen
oddanými muži, kte?í byli ochotní pro n?j zem?ít.
Ze všeho nejvíc byl David uctíva?. Byl to muž chvály, který d?koval Bohu za všechna požehnání. Sv?d?il:
„Hospodin m? denn? zahrnuje požehnáním.“ Ale sou?asn? byl David mužem války. Stál tvá?í v tvá? nep?átel?m a
soužení po celý život. Celé peklo se snažilo tohoto zbožného muže zni?it. David te? ?elil celému vojsku, které je
mu v patách, zlým nep?átel?m, kte?í p?ísahali na „sežrání t?la mého“ (27:2).
Ale David se nebál. V úpln? prvním verši tohoto Žalmu prohlašuje: „Kohož se budu báti?“ (27:1). Byl p?esv?d?en o
Boží milosti a milosrdenství a v?d?l, že mu B?h dá sílu: „Hospodin je síla života mého“ (27:1).
Je jasné, že David bude dál žít, tak jako vždycky žil, sv?j život s nadšením a vášní. Ale navzdory všem
požehnáním, která zažil, mu stále n?co chyb?lo. Když se zamýšlel nad svým životem, vid?l David ve svém srdci
pot?ebu, která nebyla uspokojená. Celý jeho život se nakonec redukoval na tento jediný bod, a on kv?li tomu volal
k Bohu.
David v podstat? ?ekl: „Existuje zp?sob života, a o ten te? usiluji – pevné místo stálého p?ebývání v Hospodinu, po
kterém duše má touží. Pot?ebuji nep?etržitou duchovní intimitu se svým Bohem.“ Tohle m?l David na mysli, když
se modlil: „Abych p?ebýval v dom? Hospodinov? po všecky dny života svého, a spat?oval okrasu Hospodinovu, a
zpytoval v chrám? jeho“ (27:4).
David tu nemluvil o tom, že opustí sv?j tr?n, aby se mohl p?est?hovat do fyzického Božího chrámu. Ne, jeho srdce
toužilo po n??em, co vid?l v duchu. Pro Davida tu muselo být mnohem víc než uctívací shromážd?ní o Sabatu.
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Tušil, že v Hospodinu existuje n?co, co dosud nezískal, a nebude mít klid, dokud to nenajde.
Ve stru?nosti ?ekl: „U Hospodina existuje krása, sláva, vzrušení, které jsem dosud ve svém život? nepoznal. Chci
v?d?t, jaké to je, mít nep?etržité spole?enství s mým Bohem. Poznal jsem vít?zství, byl jsem vysvobozen, vid?l
jsem, jak Jeho ruka ?iní zázraky – p?esto stále toužím po n??em neot?esitelném. Chci, aby byl m?j život živoucí
modlitbou. Jen to bude mou pomocí po zbytek mých dní.“
V??ím, že David byl sytý a unavený z mrtvých náboženských rituál?
Tento zbožný muž m?l až po krk prázdných ceremonií, kdy p?ihlížel, jak kn?ží a uctíva?i provád?jí neživé formy
náboženství. David vid?l v jejich rituálech jen formu náboženství, která nemá žádnou moc. Jeho srdce volalo:
„Tohle všechno je špatné. Proto lidé odpadají, p?estávají uctívat a obracejí se k modlám. Není v tom žádná krása,
žádná váše?. Miluji Boží d?m, ale co se stalo životu? Stále ješt? se vyu?uje zákon, ale je to jen mrtvé poznání.
Odcházím te? z chrámu s duší sklí?enou.“
David cht?l poznat život, realitu, skute?nost, která je za náboženskými rituály. Kdo je ob?tní beránek? Co je
skute?n? za kadidlem, svícny? Davidovo srdce si toužebn? p?álo se dozv?d?t, a tak se rozhodnul: „Mám toho dost
– takhle už dál nemohu. Nejsem prost? spokojen. Nemohu strávit zbytek svého života s t?mito nenapln?nými
duchovními touhami. Od tohoto okamžiku budu mít v život? jen jediný cíl, jedinou v?c, které se budu v?novat, a o
niž budu usilovat. Budu p?ebývat v Boží p?ítomnosti a zpytovat ji, dokud nezískám to, po ?em moje srdce touží.“
V??ím, že dnes existují miliony zbožných k?es?an?, kte?í milují Pána, ale tuší, že ve svých životech n?co
postrádají. Spousty ?tená?? píší, že jejich církev se stala prázdnou, bez života: „Kázání našeho pastora jsou tak
mrtvá. Káže n?co, co má z knih, ne z hledání Pána. Po každém shromážd?ní se nakonec sám sebe ptám: ‚Práv?
jsem byl v církvi. Pro? je moje duše tak deprimovaná?‘“
David nešel s touto záležitostí za svými pastory, Abiatarem a Sádochem. P?esto neopustil církev. Vlastn? nikdy
nep?estal „p?istupovat“ k domu Hospodina. Spíš se rozhodnul: „Jestliže Boží d?m je domem modlitby – a jestliže
Jeho církev je všude tam, kde je manifestována Jeho p?ítomnost – potom ud?lám svou modlitební kom?rku
svatostánkem. P?iložil jsem své srdce, abych hledal Jeho krásu, dokud Ho doopravdy nepoznám. K N?mu
‚p?ipoutám sv?j zrak‘, dokud neuvidím n?co, co m? tak p?itáhne, tak upoutá, že budu v?d?t, že m? to až do konce
života uspokojí.“
Tak šel David do svého domu a modlil se: „Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i
vyslyš mne“ (Žalm 27:7). Jinými slovy: „Hospodine, chci s Tebou mít nep?etržité spole?enství. Prosím, co musím
ud?lat, abych dosáhl své touhy?“
B?h odpov?d?l t?mito jednoduchými slovy: „Hledej tvá?i mé“ (27:8). Jak na to reagoval David? Odpov?d?l: „Pane,
když jsi ?ekl: ‚Hledej mou tvá?,‘ moje srdce posko?ilo.“ „O tob? p?emýšlí srdce mé… a protož tvá?i tvé,
Hospodine, hledati budu“ (27:8).
Co to znamená hledat Boží tvá??
Boží tvá? je Jeho podoba, Jeho odraz. V odpov?di, kterou Hospodin Davidovi dal, mu zjevil, jak uspokojí své touhy:
tím, že bude odrážet Boha ve svém vlastním život?. P?ikázal Davidovi: „U? se ode m?. Hledej mé Slovo a modli se
za porozum?ní skrze Ducha, tak m?žeš být jako já. Chci, aby tv?j život odrážel mou krásu sv?tu.“
Tohle není pouhé volání k modlitb?; David se již sedmkrát denn? modlil. Vlastn? to byly Davidovy modlitby, které v
n?m vyvolaly tuto váše? znát Hospodina. Ne, toto volání od Boha bylo volání k hladu po životním stylu, který cele
odráží, kdo je Ježíš.
Víš, na Kalvárii na sebe B?h vzal lidskou tvá?. Ježíš p?išel na zem jako ?lov?k, B?h v t?le. A ud?lal to proto, aby
mohl cítit naši bolest, být pokoušen a zkoušen, jako jsme my, a aby nám ukázal Otce. Písmo nazývá Ježíše
vyjád?ením podoby (tím je mín?no p?esného obrazu) Boha. On je stejná esence a podstata Boha Otce (viz Žid?m
1:3), stejn? „vy?ezaný, vyrytý.“ Stru?n? ?e?eno, je ve všem „ten samý jako“ Otec.
Do dnešního dne je Ježíš Kristus tvá?í, nebo skute?nou podobou, Boha na zemi. A díky N?mu máme nep?etržité
spole?enství s Otcem. Díky K?íži máme to privilegium, že „vidíme Jeho tvá?,“ že se Ho dotýkáme. M?žeme
dokonce žít tak, jako žil On, a sv?d?it: „Neud?lám nic, leda to, co jsem vid?l a slyšel od Pána.“
Když dnes B?h ?íká: „Hledejte moji tvá?,“ mají Jeho slova mnohem víc aspekt? než kdykoliv v historii. Pro??
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Protože otázka, kterou se dnes mnozí ptají, je: „Který Ježíš?“
Kristus varoval, že p?ijde mnoho podvodník?, kte?í se za N?j budou vydávat. A tito falešní kristové se objeví t?sn?
p?ed Jeho p?íchodem, na konci sv?ta. Ježíšovi u?edníci se Ho ptali: „?ekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení
tvého p?íchodu a konce tohoto sv?ta?“ A Pán jim odpov?d?l: „Mnozí p?ijdou pod mým jménem a budou ?íkat: ‚Já
jsem Kristus‘ a svedou mnohé“ (Matouš 24:3,5). Ježíš nám pak dává jasné pokyny: „Kdyby vám v té dob? n?kdo
?ekl: ‚Hle, Kristus je zde!‘ anebo: ‚Tady je!‘, nev??te“ (24:23).
Nev??ím, že Ježíš mluví o mentáln? narušených lidech v bílých róbách, s rozcuchanými vousy, kte?í prohlašují:
„Já jsem Syn Boží.“ Ne, popisuje oklamané služebníky, kte?í kážou jiné evangelium a jiného krista. Pavel varoval
p?ed lidmi, kte?í „kážou jiného Ježíše, než kterého jsme kázali… nebo jiné evangelium“ (2. Korintským 11:4).
Podobn? varoval Ježíš: „Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci… aby svád?li (kdyby to bylo možné)
dokonce i vyvolené“ (Marek 13:22). Tato Ježíšova slova m? vždycky mátla. ?íkal jsem si: „Jak by asi vyvoleného
mohl oklamat n?kdo, kdo by p?išel a vychloubal se, že je Kristus? Takového ?lov?ka by musel odbýt jako špatný
vtip.“
Ale Ježíš a Pavel nemluvili jen o lidech, kte?í prohlašují, že mají božskou moc. Upozor?ují také na koncepty,
p?edstavy, které si nárokují Kristovu podobnost, v?etn? nových „Ježíšových hnutí.“ Tohle se d?je, když lidé ?íkají:
„Tady je tvá? Ježíše. Takhle vypadá. Odhalili jsme pravého Krista, tak vám ukážeme, jaký je.“
Taková hnutí nepovedou šílenci, ale vzd?laní lidé, kte?í v?dí, jak se dotknout mas. Tito vý?e?ní u?itelé se uchylují
od autority Písma a nev??í již v moc modlitby. Rad?ji se vydávají za and?ly sv?tla, aby zavedli nové „osvícené“
koncepty, které, jak ?íkají, odrážejí Ježíše. Obracejí se zvlášt? na mladé lidi, kte?í už mají dost mrtvé nábožnosti,
kterou zažívají v církvi.
Pavel nás jasn? varuje p?ed takovými služebníky, kte?í budou „svád?t od prostoty, která je v Kristu… takoví lidé
jsou falešní apoštolové, lstiví d?lníci, vydávající se za apoštoly Kristovy“ (2. Korintským 11:3,13).
Existuje dnes nové hnutí zvané „povstávající církev.“
Toto nové hnutí prohlašuje, že je „p?ehodnoceným k?es?anstvím.“ Za?alo asi p?ed deseti lety malou skupinou
v??ících, kte?í byli roz?arovaní z „h?íšník?m p?átelského“ megacírkevního hnutí. Jeden zpravodaj nazývá toto
hnutí „mega vyho?ení,“ tvo?ené mladými lidmi, kte?í jsou unavení z m?lkého evangelia seberealizace.
Nedávný pr?zkum The Barna Group zjistil, že n?jakých 10 až 12 milion? „znovuzrozených“ k?es?an? p?estalo ve
Spojených státech chodit do církve, mnozí z nich jsou ze silných popula?ních ro?ník?. ?íkali, že hledali a toužili po
církvi, která by jim poskytla azyl p?ed kulturou iPod?, TiVos?, Xbox?, sout?žení a velkohubosti. Ale ?íkají, že církev
je oklamala. Nebylo to v?bec úto?išt? p?ed sv?tem, ale podobala se Disneylandu se skateboar?áky, sportovními
ligami, hernami – se vším, ?emu se snažili uniknout.
Jeden pisatel napsal: „Bylo nám ?e?eno, že všechny tyto v?ci v církvi jsou ur?ené k ‚p?ivábení hleda??.‘“ Ale
ptáme se: „P?ivábit k ?emu?“ Hledáme Písmo a v t?chto církvích nenacházíme nic, co by p?ipomínalo církev z
knihy Skutk?.
Pravdou je, že v?tšina hleda?? jsou ti, kdo up?ímn? „hledají Kristovu tvá?.“ Hledají všude církev, kde je cítit
p?ítomnost Ježíše – Ježíše Krista z Božího slova. Hledají pastory, jejichž jedinou ctižádostí je být jako Kristus a
kte?í žijí jako Ježíš, ne šikovné muže, kte?í nabízejí smíšené evangelium. Cht?jí církev, která je založena na realit?
– ne p?ednášky, aby se cítili dob?e, aby si rozší?ilí sv?j potenciál, ale duši usv?d?ující poselství z Božího srdce,
která odhalují h?ích a lámou jeho moc nad jejich životy.
Mnozí, kdo byli zbaveni iluzí, jsou te? p?itahováni k povstávajícímu církevnímu hnutí. Noviny v Dallasu
charakterizovaly hnutí takto: „Mnoho povstávajících církví plete dohromady prvky z r?zných náboženských tradic,
zvlášt? katolicismu a východního pravoslaví. N?které obnovují st?edov?ké mystické praktiky, nap?íklad ‚ch?zi
labyrintem.‘ Je to ‚vylož si sám,‘ ‚smíchej a spoj‘ p?iblížení stresované spole?nosti a sociální spravedlnosti.
Peklo se odmítá, protože by ‚B?h vypadal jako mu?itel.‘“ Takové církve používají v uctívání obrazy, svíce, kadidlo
a další v?ci.
Mnohé z t?chto církví se navzájem spojují prost?ednictvím Internetu a toto hnutí d?lá nájezdy do uznávaných
denominací. Jejich spole?ným tvrzením je: „Snažíme se znovu p?ipojit k Ježíši – k radikálnímu Ježíši.“ „Chceme
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dát Ježíši lidšt?jší tvá?.“ „Ve?me dialog a pokusme se spole?n? objevit Ježíše.“ Ne! Nasazují Ježíši svou vlastní
tvá?, a to není Kristus z Písma svatého. Všechna teologie, všechny p?edstavy o Ježíši jsou pro n? zpen?žitelné.
Povzbuzují se „zapojením naší p?edstavivosti o tom, co Ježíš ?íkal.“ Jeden z jejich klí?ových mluv?ích konstatuje:
„Pr?zra?nost je dobrá, ale n?kdy mohou být intriky a pleticha?ení ješt? skvostn?jší.“
P?emýšlej o tom, co bylo ?e?eno. Jasnost, pr?zra?nost je základem biblického k?es?anství. Nic nem?že být
jasn?jší, než Pavlovo zjevení opravdového Krista z Písma. Pavel varoval: „Divím se, že se tak rychle uchylujete od
toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Jiné evangelium není, ale jsou n?kte?í, kte?í vás
zneklid?ují a cht?jí p?evrátit evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my anebo and?l z nebe kázali jiné
evangelium než to, které jsme vám kázali, a? je proklet…“
„Jestliže vám n?kdo káže jiné evangelium než to, které jste p?ijali, a? je proklet! … Oznamuji vám, brat?i, že
evangelium, které jsem kázal, není podle ?lov?ka. Já jsem ho totiž nep?ijal ani se ho nenau?il od ?lov?ka, ale
zjevením Ježíše Krista“ (Galatským 1:6–12).
P?emýšlej te? o tom, co „povstávající“ církev ?íká, když si cení intrik nad jasnost. „Intrika“ znamená „tajný, lstivý
plán“ nebo „zast?ené, diskutabilní úsilí ke vzbuzení zájmu.“ Pavel to nazývá p?ekroucením Kristova evangelia.
Jenom zjevení Ježíše, které je zjeveno v Písmu, je pro Boha p?ípustné. A Pavel varuje nezpochybnitelnými slovy:
„Nezáleží mi na tom, jestli toto nové evangelium káže and?l z nebe. Je to falešné evangelium, p?ímo ze
samotného pekla. A? jsou ti, kdo je kážou, prokleti.“
Mám také vážné varování pro každého mladého pastora a ?lov?ka hledajícího pravdu, který surfuje po Internetu
nebo prochází knihkupectví. Uvidíš knihy, ?lánky a webové stránky o nových druzích k?es?anství, které jsou velice
jasn? srozumitelné, velice dob?e popsané, velice dob?e prezentované. Ale dej si pozor: há?ek, který se tu používá,
je Ježíš, a je to jiný Ježíš. Pokud neznáš Krista z Božího slova, budeš oklamán.
B?hem více než padesáti let své služby jsem vid?l prob?hnout každý myslitelný vítr a vlnu falešného u?ení. Vždy
shromáždí své stoupence a b?hem pár let zmizí, zanechá za sebou ztroskotanou víru mnohých. A to všechno bylo
p?ed p?íchodem Internetu. Te? mohou být doktríny démon? rozší?eny po celé zemi b?hem pár hodin.
Povstávající církevní hnutí neodejde. Bude se dál vyvíjet v r?zných formách, dokud se nestane všechno, co Ježíš
prorokoval. Co m? však skli?uje, je to, že tisíce služebník? bude t?mito „vzd?lanými hlasy“ p?em?n?no. Mnozí
budou oklamáni a za?nou kázat Ježíše podle svých vlastních p?edstav, protože p?estali hledat Boha a zcela se
pono?ili do nových teologií radikalismu. Místo Božího slova budou kázat radikálního Ježíše, který je proti válce,
který svrhne státní z?ízení, který vymaže chudobu.
Každý, kdo ?te evangelia, ví, co už Ježíš ?ekl o všech t?chto lidských záležitostech. Ano, náš Spasitel miloval
chudé a p?ikázal církvi, aby zaopat?ovala vdovy a sirotky. Jsme pro sv?t zrcadlem Kristovy lásky svými vlastními
životy ob?tování a oddanosti. Ale povstávající církve nahradily toto zrcadlo malí?ským plátnem. ?íká, že m?žeme
malovat Ježíše s jakoukoliv tvá?í, kterou si naše fantazie vymyslí. Tohle je p?ímý útok na božství Krista, a má za cíl
ho snížit na nic víc, než je lidská úrove?. Vidím to jako poslední útok nep?ítele na církev p?edtím, než se Ježíš
vrátí.
Jaká je Boží odpov?? na tohle všechno?
Co máme jako milovníci krví pot?ísn?ného Krista z Kalvárie d?lat? B?h nám dává stejnou odpov??, jakou dal
Davidovi, když byl tento zbožný muž obklí?en zástupem modlá??: „Hledej moji tvá?.“ To se musí stát naší jedinou,
vše stravující touhou v život?. Naším jediným posláním je být v neustálém, nep?erušovaném spole?enství s
Kristem slávy – hledat a zkoumat v Jeho slov? Ježíšovu krásu, dokud Ho nebudeme znát a dokud se nestane
naším plným uspokojením.
A máme to všechno d?lat s jediným cílem: abychom mohli být jako On! Abychom se stali Jeho p?esným obrazem,
aby Ho ti, kdo hledají pravého Krista, vid?li v nás. Všechny evangelizace, všechno vyhrávání duší, všechny daleko
zasahující misie jsou zbyte?né, dokud nespat?íme Ježíšovu tvá? a nejsme neustále prom??ováni do Jeho podoby.
Pouze takoví k?es?ané se mohou dotknout lidských duší, jinak není možné duše zasáhnout. A Ježíš nás povolal,
abychom odráželi Jeho tvá? ztracenému sv?tu, který nerozlišuje, který se plete v tom, kdo On je.
P?i svém nedávném studiu jsem volal: „Ó, podívej na to, co d?lají našemu vzácnému Pánu Ježíši.“ Ale Duch svatý
mi zašeptal: „Nezoufej. Ty víš, jak to všechno skon?í. Nebe se otev?e a Král král? a Pán pán? se objeví na bílém
koni. P?ijde vládnout železným prutem. A popadne každého falešného proroka a zni?í svým me?em všechno, co je
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z antikrista.“
Každé koleno v ten den poklekne, až uz?íme Jeho tvá?!
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