?EŠENÍ NEUSKUTE?N?NÝCH O?EKÁVÁNÍ
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

?EŠENÍ NEUSKUTE?N?NÝCH O?EKÁVÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)February 21, 2020
N?kte?í v??ící p?echovávají hn?v v??i Bohu, což m?že být velmi nebezpe?né. Je smutné, že se zvyšuje po?et
zklamaných služebník?, vyho?elých a v hn?vu v??i Bohu, kte?í odchází od svého povolání. Zatímco je to t?žké
pochopit, spousta jedinc? to zd?vod?uje, „Byl jsem horlivý, v?rný - dal jsem ze sebe to nejlepší - ale ?ím horliv?ji
jsem pracoval, tím mén? jsem vid?l výsledk?. M?j sbor m? nedoce?oval a všechny mé modlitby se jevily marné.
Te? jsem si dal pauzu, abych promyslel, co dál.“
Bible nám dává p?íklad proroka, který za?al být sklí?ený, když se v?ci odehrávaly jinak, než plánoval. „Vsta? a jdi
do Ninive, toho velikého m?sta, a kaž mu, co ti sám ?eknu.“ (Jonáš 3,2) Už jednou tento p?íkaz neposlechl a m?lo
to rozsáhlé následky (znáte p?íb?h Jonáše a velryby?), ale tentokrát poslechl a kázal slovo Boží, jak mu bylo dáno.
Jonáš p?edpokládal, že m?sto bude zni?eno a také na to ?ekal - ale nic se nestalo! Pro?? Protože B?h se smiloval
a zm?nil své úmysly: „A když B?h uvid?l, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a
p?estože ?ekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to.“ (Jonáš 3,10) Jinými slovy, lidé v Ninive svých
?in? litovali a B?h jim ukázal svou milost a slávu.
Jonáš byl smutný a zklamaný, protože v?ci se neuskute?nily tak, jak plánoval. Jeho pýcha byla zran?ná a dostal se
do vzteku.
B?h rozumí naší bolesti a zmatku; p?eci jenom, náš ná?ek je lidský. Pamatuj, Pán pro nás má na mysli jen dobré a
uzdraví t? ze vší ho?kosti, když hledáš jeho tvá?. Opravdu, „odm??uje ty, kdo jej hledají.“ (Žid?m 1,6)
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