POT?EBA SPOLE?ENSTVÍ S BOHEM
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

POT?EBA SPOLE?ENSTVÍ S BOHEM

David Wilkerson (1931-2011)July 8, 2020
Ježíš prohlásil: „Já jsem chléb života … Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe … ten, kdo jí mne, bude žít
skrze m?.“ (Jan 6, 35.51.57) Obraz chleba zde je d?ležitý. Pán nám ?íká: „Když p?ijdeš ke mn?, budeš nasycen.
Budeš ke mn? p?ipojen jako ?ást mého t?la. Proto p?ijmeš sílu života, která je ve mn?.“ Takto, každá ?ást jeho t?la
p?ijímá sílu z jediného zdroje: Krista, který je hlavou. Vše, co pot?ebujeme, abychom žili vít?zný život, plyne z n?j.
Tento chléb nás charakterizuje jako ?ásti jeho t?la. Jsme odd?leni od zbytku lidské spole?nosti, protože jíme
z jednoho pecnu: Ježíše Krista. „I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. (1. Kor 10,17)
Apoštol poukazuje „i když je nás mnoho, v Kristu jsme jedno t?lo a jako jednotlivé údy pat?íme k sob? navzájem.“
(?íman?m 12,5) Jinými slovy, nejsme jenom p?ipojeni k Ježíši, naší hlav?, ale jsme i p?ipojeni jedni k druhým.
Popravd?, nem?žeme k n?mu být p?ipojeni, aniž bychom nebyli propojeni se svými sourozenci v Kristu.
Jsme srostlí nejen pot?ebou Ježíše, ale i pot?ebou být srostlí navzájem. Pavel prohlásil: „Oko nem?že ?íci ruce:
‚Nepot?ebuji t?,‘ stejn? jako hlava nem?že ?íci nohám: ‚Nepot?ebuji vás.‘“ (1. Kor 12,21) Povšimn?te si druhé
poloviny verše. Ani hlava nem?že ?íct jiné ?ásti: „Nepot?ebuji t?.“ Jak skv?lé prohlášení. Pavel nám ?íká: „Kristus
nikdy ne?ekne ?ásti svého t?la: ‚Nemám pro tebe uplatn?ní.‘“ Naše hlava se v?dom? p?ipojuje ke každému z nás
a krom? toho ?íká, že jsme všichni d?ležití, až nezbytní, pro fungování jeho t?la.
Shromážd?ní ve jménu Ježíše je pro nás naprosto zásadní. Jako brat?i a sestry v Kristu se máme jedni k druhým
s pé?í a láskou p?iblížit, hledat spole?enství s druhými a podporovat jedni druhé modlitbou.
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