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Ježíš ?íká církvi: „Blaze t?m, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, nebo? jejich je království nebeské. Blaze
vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživ? mluvit proti vám všecko zlé kv?li mn?. Radujte se a jásejte,
protože máte hojnou odm?nu v nebesích; stejn? pronásledovali i proroky, kte?í byli p?ed vámi.“ (Matouš 5, 10-12)
Pro? sv?t nenávidí skute?nou církev? Opravdový k?es?an je milující, pokojný, odpoušt?jící a starostlivý. Ti, kte?í
poslouchají Ježíšova slova, jsou ob?taví, pokorní a milí.
B?žná moudrost nám ?íká, že není p?irozené nenávid?t ty, kte?í vás milují, žehnají vám a modlí se za vás. Tak
pro? jsou k?es?ané tak nenávid?ni? Ježíš ?íká jednoduše: „Nenávidí-li vás sv?t, v?zte, že m? nenávid?l d?íve než
vás … Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat“ (Jan 15, 18.20).
Církev, služebníci a v??ící jsou nenávid?ni kv?li svému poslání, kterým není jenom ?íci ztraceným lidem: „Ježíš t?
miluje.“ Možná budeš p?ekvapen, když si p?ipomeneš, co je naším posláním. Jednoduše ?e?eno, jako k?es?ané
máme bezbožným vzít to, co je pro n? nejcenn?jší - jejich samospravedlnost. To proto, aby mohli být p?evedeni
do svobody, o které si myslí, že je otroctvím.
Ježíš ?ekl: „Já jsem vás ze sv?ta vyvolil“ (Jan 15,19). Zde je skute?ný d?vod toho, pro? jsme nenávid?ni. Když
jsme byli zachrán?ni, vyšli jsme „ze sv?ta“ a p?ijali jsme svoje poslání volat druhé, aby také „vyšli ze sv?ta“.
„Protože však nejste ze sv?ta … proto vás sv?t nenávidí“ (J 15,19). Kristus v podstat? ?íká: „Sv?t t? nenávidí,
protože jsem t? zavolal a vyvedl z tvého stavu. To znamená, že jsem t? vyvedl ze spole?enství sv?ta. A nejen, že
jsem t? vyvedl, ale také jsem t? poslal volat k záchran? další lidi.“
Zde je to povzbuzující slovo. I když sv?t nenávidí a pronásleduje Kristovy skute?né u?edníky, mezi ?leny jeho
církve roste a rozkvétá skute?ná Boží láska. Úžasná vzájemná láska se stává tím cenn?jší, ?ím více se sv?t kolem
nás zmítá v chaosu.
Kristus ?ekl: „Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34).

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/35143/

Page 1 of 1

