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H?ích sm?šování

David WilkersonAugust 1, 1983
Kolik znáš církví, které jsou zaplaveny mocnou p?ítomností Ježíše Krista? Kde jsou v??ící tak napln?ni bázní a
úctou, kde se shromaž?ují ve svatém ml?ení. Kde se nikdo neodváží být neuctivý, prosto?eký nebo pošetilý. Kde je
zpívání tak napln?no Kristovou p?ítomností, že h?íšníci vzlykají. Kde se odpadlíci a zlí h?íšníci cítí tak uboze, že
bu? utíkají k oltá?i nebo ven ze dve?í. Kde je kazatel tak pomazaný, že se zdá, jako by jeho obli?ej zá?il
nadp?irozenou slávou a jeho slova mají usv?d?ující moc.
Kolik znáš k?es?an?, kte?í žijí ve slavném vít?zství, jaké vychází z mnoha hodin strávených v Ježíšov?
p?ítomnosti? Znáš n?koho, v jehož blízkosti být je vzrušující, nebo? v n?m m?žeš cítit vít?zství a pokoj? Kde jsou ti,
kdo se radují z bo?ení pevností – strhávání zlých, h?íšných p?edstavivostí – vít?zové nad chtí?em a vášn?mi – kdo
nalezli a p?isvojili si silnou Pánovu paži na všechna svá zran?ní, problémy, strachy a úzkosti.
Jakto že je tak málo církví, tak málo pastor? a tak málo k?es?an?, kte?í žijí a pulsují z moci Kristovy p?ítomnosti!
Pro?? Protože tato generace k?es?an? je vinna h?íchem sm?šování! Bylo nám zabrán?no vstoupit do skute?né
p?ítomnosti Krista, protože již nechceme být odd?leným lidem. Chceme se sm?šovat. Nechceme být odlišní.
Sm?šování znamená „spojování, slu?ování nebo smíchání do jedné hmoty tak, že se jednotlivé charakteristické
rysy ztratí.“ Je to promíchání dvou prvk?, které zp?sobí, že ztratí svou zvláštní jedine?nost a p?evezmou nový,
podivný charakter.
Nepopisuje to p?esn? to, co se dnes d?je v k?es?anství? Boží lidé se cht?jí smísit a promíchat – a brzy ztratí své
jedine?né, odlišné, zvláštní postavení. Ztratí sv?j Boží charakter a p?evezmou charakter sv?ta.
Od po?átku si B?h zvolil zjevit Svou p?ítomnost jen skrze zvláštní, odd?lené lidi
Vybral si zjevit sám sebe skrze Izrael – pokud se vyvarují h?íchu sm?šování:
„Nebo ty lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému; tebe vyvolil Hospodin B?h tv?j, abys jemu byl lidem zvláštním, mimo
všecky národy, kte?íž jsou na zemi“ (Deuteronomium 7:6).
Mojžíš v?d?l, že byla pouze jediná v?c, která je ?inila zvláštními nebo odlišnými od všech ostatních lidí na zemi.
Nebylo to proto, že by byli oni sami hodnotní nebo svatí. Byla to Boží p?ítomnost zjevená uprost?ed nich! Oni jediní
m?li skute?nou p?ítomnost Všemohoucího Boha.
„I odpov?d?l (B?h Mojžíšovi): Tvá? má p?edcházeti vás bude, a dám? odpo?inutí. I ?ekl (Mojžíš): Nemá-li?
p?edcházeti nás tvá? tvá, nevyvozuj nás odsud. Nebo po ?em poznáno bude zde, že jsem nalezl milost p?ed
tebou, já i lid tv?j? Zdali ne po tom, když p?jdeš s námi, a když odd?leni budeme, já a lid tv?j, ode všeho lidu,
kterýž jest na tvá?i zem??“ (Exodus 33:14–16)
Zde je p?esv?d?ivý d?kaz, že Boží lid je zvláštní a odlišný vzhledem ke skute?né p?ítomnosti Pána uprost?ed nich!
Odstra? Jeho p?ítomnost a není tu žádný rozdíl od zbytku církevního sv?ta. Jakákoliv církev nebo lidé se mohou
chlubit, že jsou duchem napln?ní a plní evangelia – ale jestliže neexistuje ohromující p?ítomnost Krista p?sobící
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mezi nimi, jsou zrovna tak oby?ejní jako kterákoliv jiná mrtvá, suchá církev. Jsme zvláštní, odlišní, jen když je mezi
námi pln? zjevena Kristova p?ítomnost.
B?h varoval Izrael, že jakékoliv sm?šování se sv?tem zp?sobí, že vzdálí Svou p?ítomnost a odmítne je jako zvláštní
kanál svého zjevení. M?li p?ikázáno jednat nelítostn? s bezbožným, h?íšným, pohanským duchem té doby:
„A dá je Hospodin B?h tv?j tob?, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se
nad nimi… nikoli nesp?ízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému… nebo? by
odvedla syna tvého od následování mne…“ (Deuteronomium 7:2–4).
Jozue také varoval Boží d?ti:
„…budou vám osídlem a úrazem i bi?em na bocích vašich, a trním v o?ích vašich, dokudž nezahynete z zem? této
výborné, kterouž vám dal Hospodin B?h váš“ (Jozue 23:13).
Jozuovo varování je dnes zrovna tak pot?ebné. Vysv?tluje mi to mnoho o zran?ní a bolesti v životech n?kterých
k?es?an?. P?emýšlej o tom – rozší?ené utrpení, strádání a ostny, všechno zp?sobené sp?ízn?ním se sv?tem.
P?ímý d?sledek h?íchu sm?šování.
Izrael miloval sm?šování! Boží lidé byli odhodláni odstranit všechno, co je ?inilo odlišnými od zbytku sv?ta. Štítili se
urážek, že jsou zvláštní, odd?lení. Cht?li krále, jako m?l zbytek sv?ta. Cht?li sexuální svobodu, jako zbytek sv?ta.
Cht?li flirtovat a libovat si v cizoložství a ješt? pokrývat oltá? slzami; cht?li chtí?, váše?, nemorálnost, pornografii,
smilstvo a modly – zbytku sv?ta. Tak odmítli Jeho p?ikázání být odd?lení a zvláštní pro N?ho. H?ešili a stali se
pyšní a domýšliví, vyrobili si podoby ulité z kovu a uctívali celý nebeský zástup (slunce, m?síc, hv?zdy) – ?inili zlé
p?ed Boží tvá?í „jako ?inili h?íšníci.“
„A protož opovrhl Hospodin všecko sím? Izraelské a ssužoval je, a vydal je v ruku loupežník?, až je i zavrhl od
tvá?i své…“ (2. Královská 17:20).
Izrael nepot?eboval vyhledávat konzultanty nebo duchovní poradce nebo proroky – aby zjistil, pro? jsou tak
sužováni a plní zoufalství. V?d?li, pro? jsou trápeni. V?d?li, pro? se na n? nakupily potíže – Hospodinova
p?ítomnost byla pry?! B?h je odmítl jako kanál Své p?ítomnosti a p?edal je kazisv?t?m, lupi??m!
Samoz?ejm? že ne všichni, kdo trpí, jsou odmítnuti jako kanál Kristovy p?ítomnosti. Mnozí jsou nemocní a trpí,
protože jako u Davida B?h usiluje zjevit více své p?ítomnosti trpícím nebo t?m, kdo jsou jim blízko. Ale v kontextu
se zde mluví o lidech, kte?í žijí v duševní a duchovní trýzni, protože odmítli své místo v Bohu.
P?evládající poselství prorok? bylo „vaše nepravosti odehnaly Boží p?ítomnost“
Jeremiáš se ptal Izraele: „Pro? myslíte, že vám Hospodin zp?sobil všechny tyto v?ci?“ Pak jim dává odpov??:
„Protože jste opustili Hospodina a smísili se sv?tským a h?íšným mezi vámi…“ (Jeremiáš 8:19 anglický p?eklad).
B?h mluvil ke svému lidu skrze proroka slovy:
„Což se mne nebudete báti? dí Hospodin. Což p?ed oblí?ejem mým nebudete se t?ásti? …ale lid tento má srdce
zarputilé a zpurné, odstoupili a odešli… a h?íchové vaši p?ipravují vás o to dobré…“ (Jeremiáš 5:22–25).
Poslechn?te si Boží obžalobu proti t?mto mísi??m!
„Vytylí jsou, lesknou se, nadto um?jí se vyhýbati bídám. P?e nesoudí, ani p?e sirotka, a však š?astn? se jim vede,
a?koli k spravedlnosti chudým nedopomáhají“ (Jeremiáš 5:28).
Izaiáš vzlykal, protože „M?sta svatosti tvé obrácena jsou v pouš?, Sion v pouš?, i Jeruzalém v pustinu obrácen.
D?m svatosti naší a okrasy naší, v kterémž t? chválívali otcové naši, ohn?m zkažen, a cožkoli jsme m?li
nejvzácn?jšího, jest poplén?no…“ (Izaiáš 64:10–11).
Volal:
„Nadto není žádného, ješto by vzýval jméno tvé, a probudil se k tomu, aby se chopil tebe, aspo? když jsi skryl tvá?
svou p?ed námi, a zp?sobil to, abychom mizeli pro nepravosti naše“ (Izaiáš 64:7).
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Byla to Boží nelítostnost? Nebyla jim tu projevena žádná milost? Poslechni si milující výzvu, se kterou se k nim B?h
obrací:
„Rozprostíral jsem ruce své na každý den k lidu zpurnému, kte?íž chodí cestou nedobrou za myšlénkami svými…“
(Izaiáš 65:2).
Izaiáš pokra?uje v popisování d?sledk? jejich sm?šování. Za?ali – „ob?tovat modlám… jíst vep?ové maso… pálit
kadidlo na oltá?i z cihel…“ Izrael se smísil, ztratil své jedine?né postavení a p?evzal charakter a identitu sv?ta! Tak
p?ed nimi B?h skryl svou tvá?, odmítl jejich nový charakter a vzdálil svou p?ítomnost.
Jsme tak slepí, že mineme postavení, které B?h stanovil ve Staré smlouv?? Jak jasn?ji m?že být ?e?eno, že B?h
nesnese naše sm?šování s nesvatým, s ne?istým! Pro? takové odd?lené kn?žství ve Staré smlouv?? Aby nám dalo
p?íklad Božího pevného závazku, že zjeví sám sebe skrze svatý, ?istý, odd?lený lid.

„Vína a nápoje opojného nebudeš píti, ty ani synové tvoji s tebou, kdyžkoli budete míti vcházeti do stánku
úmluvy, abyste nezem?eli, ustanovení v??né to bude po rodech vašich…“
„Také abyste rozeznati mohli mezi svatým a neposv?ceným, a mezi ?istým a ne?istým…“ (Leviticus
10:9,10).
„Ale budete mi svatí; nebo svatý jsem já Hospodin, a odd?lil jsem vás od jiných národ?, abyste byli moji…“
(Leviticus 20:26).
Toto je speciální poselství Staré smlouvy – zvláštní, silný, odd?lený, odlišný lid, který by potvrdil, udržoval Boží p?i
na zemi skrze manifestaci Jeho p?ítomnosti!
Ezdráš se ptal jeho lidu:
„Op?t-liž bychom rušiti m?li tvá p?ikázaní, a p?ízniti se s národy t?mito ohavnými? Zdaliž bys se z??iv? nehn?val
na nás, až bys nás do konce vyhladil, tak že by žádný nez?stal a neušel?“ (Ezdráš 9:14).
„Neodd?lil se lid Izraelský, ani kn?ží a Levítové od národ? zemí, ale ?iní podlé ohavností jejich…“ (Ezdráš 9:1).
„Nebo nabrali sob? a syn?m svým dcer jejich, a smísili se sím? svaté s národy zemí…“ (Ezdráš 9:2).
Nový Zákon je ješt? energi?t?jší v odsuzování h?íchu sm?šování!
Ve Starém zákon? neexistuje nic tak silného jako Pavlova varování proti sp?ízn?ní se sv?tem:
„A netáhn?te jha s nev??ícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování sv?tla s
temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl v??ícímu s nev??ícím? A jaké spol?ení chrámu Božího
s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pov?d?l B?h: Že p?ebývati budu v nich, a procházeti se, a budu
jejich Bohem, a oni budou mým lidem.“
„A protož vyjd?tež z prost?edku jejich a odd?lte se od nich, praví Pán; a ne?istého se nedotýkejte, a já p?ijmu vás.
A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí“ (2. Korintským 6:14–18).
Když cht?l B?h ve Starém zákon? zjevit moc své p?ítomnosti p?ed h?íšnými Egyp?any, nakreslil nejprve d?lící
?áru, odd?lující v Goshen Boží lid od zbytku Egypta.
„A u?iní Hospodin rozdíl mezi… Izraelem… a Egyptem… Nebo já te? již pošli všecky rány své na srdce tvé… abys
v?d?l, že? není podobného mn? na vší zemi“ (Exodus 9:4,14).
B?h chce, aby sv?t vid?l rozdíl mezi Jeho lidmi, kte?í Ho milují, a zbytkem nev??ícího sv?ta. Chce, abychom byli
p?íkladem osvobozených a vít?zných lidí, kte?í d?v??ují, že nás Jeho mocná paže vysvobodí od každé škody a zla.
Demonstrace Boží d?sivé p?ítomnosti v akci mezi Jeho d?tmi zachvátila faraónovo srdce mocným usv?d?ením –
„Poslav tedy Farao, povolal Mojžíše a Arona a ?ekl jim: Zh?ešil jsem i nyní. Hospodin? jest spravedlivý, ale já a lid
m?j bezbožní jsme…“ (Exodus 9:27).
D?vody pro odd?lení se od sv?ta (Egypta) jsou dnes stejné. B?h op?t kreslí ?áru mezi Jeho lidem a tímto h?íšným
Page 3 of 4

H?ích sm?šování
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)
v?kem, takže tato generace m?že poznat, že na celé zemi není nikdo jako On, kdo by vysvobodil. H?íšní tohoto
v?ku musí mít dokonce v?tší manifestaci Pánovy p?ítomnosti, nic jiného nezaujme jejich pozornost. Nic jiného je
nezasáhne usv?d?ením z h?íchu. Duch svatý byl vylit, takže celé lidstvo se m?že dostat do moci Kristovy
p?ítomnosti – a být usv?d?eno z h?íchu, spravedlnosti a soudu!
Cokoliv je smíšeno se sv?tem, nem?že být nikdy Boží. Nem?že být potrubím, kanálem Kristovy skute?né
p?ítomnosti. Náš Pán napíše „Ichabod“ na d?m každého služebníka, ve kterém je kvas ducha a metod tohoto
v?ku. Vypálí a srazí dol? každého služebníka evangelia, který se dívá sm?rem k Sodom?. Vzdálí svou p?ítomnost
od každého odhaleného v??ícího, který prahne po rozkoších a svodech tohoto sv?ta. Budou zanecháni vyprahlí,
prázdní, popletení a zmatení. B?h nem?že – a nebude – sv??ovat svou p?ítomnost n?komu, kdo není zcela odd?len
od sv?ta a neuznává jenom Jeho nad?azenost, kdo se Mu nepoddal.
Neposlušní služebníci nebudou moci stát proti ?áblovi a upadající morálce tohoto posledního v?ku. Jednou provždy
ztratí Boží dotyk a a?koliv n?kte?í budou spasení, nebudou po?ítáni za hodné pomazání. Jestliže jsi z „tohoto
sv?ta“, nejsi Jeho! Ježíš ?ekl:
„Já nejsem z sv?ta tohoto…“ (Jan 8:23).
Když mluvil o svých pravých u?ednících, ?ekl: „Z sv?ta? nejsou, jakož i já nejsem z sv?ta…“ (Jan 17:16). A zase:
„Já z sv?ta vyvolil jsem vás, protož vás sv?t nenávidí…“ (Jan 15:19).
Opravdu rozumíme, co nám tu Ježíš ?íká? „U?inil jsem rozdíl mezi tebou a sv?tem. Nenávidí t? vzhledem k Mé
p?ítomnosti v tob?.“ Jestli je tohle pravda, pro? se snažíme sp?átelit se se sv?tem? Pro? mícháme jejich hudbu s
naší? Pro? hledáme jejich dobrou v?li? Pro? k?ivíme naši mravnost, abychom se jim p?izp?sobili? Pro? usilujeme o
jejich souhlas nebo požehnání? Nejsme z tohoto sv?ta! Musíme p?ijmout naši odlišnost a p?estat se snažit být jako
oni.
Sv?t miluje své vlastní – ale my nejsme z n?j. Bože, pomoz nám, abychom úsp?šn? p?ijali náš zvláštní charakter
odd?lenosti a odlišnosti a vzdali se sv?ta. Jenom ti, kdo jsou opravdu nesmíšení se sv?tem, odd?lení pro Krista,
mají moc spasit ho!
„Miluje-li? kdo sv?t, není lásky Otcovy v n?m…“ (1. Jan 2:15).
Otec miluje ztracené. K?es?ané, kte?í se sm?šují, nebo služby, které se sm?šují, nemohou znát ani sdílet tuto
lásku pro ztracené. Otcova láska ke ztraceným v nich není. Smíšení k?es?ané prokazují neúctu Kristovu k?íži,
protože jestliže On dal sám sebe, aby nás mohl vysvobodit z tohoto p?ítomného zlého sv?ta – jaký v n?m m?žeme
mít podíl?
Duch svatý ješt? te? povolává pravé následovníky Ježíše Krista, odd?luje je – o?iš?uje je, podma?uje, p?ipravuje je
jako zvláštní lid, aby p?ipomenuli a vrátili Jeho slavnou p?ítomnost, aby zat?ásla zemí. Lidé uk?ižovaní sv?tu!
P?ipravení zápasit s knížectvími a mocnostmi tmy, a proti všem duchovním špatnostem na vysokých místech.
Existuje jen jedna smutná možnost pro ty, kdo se sm?šují se sv?tem:
„Cizoložníci a cizoložnice, což nevíte, že p?íze? sv?ta jest nep?ítelkyn? Boží? A protož kdo by koli cht?l býti
p?ítelem tohoto sv?ta, nep?ítelem Božím u?in?n bývá…“ (Jakub 4:4).
V t?chto posledních dnech budou Jeho p?átelé a nep?átelé ur?eni podle toho, zda jsou nebo nejsou smísení nebo
odd?lení.
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