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Vykupitel p?ichází k Sionu

David WilkersonSeptember 1, 1982
P?ináším vám prorocké slovo od Pána. Vykupitel Sionu se chystá zjevit se ve své sláv? v našich dnech ve své
církvi!
„Nebo? p?ijde k Sionu vykupitel, a k t?m, kte?íž se odvracují od p?estoupení v Jákobovi, praví Hospodin“ (Izaiáš
59:20).
Vize proroka Izaiáše se už už naplní. B?h se chystá p?ijít s pomstou ke všem, kdo p?ekrucují pravdu, a všem, kdo
se obrátili k chamtivosti. Izaiáš mluví o pom?rech v církvi posledních dn?:
„…klesla na ulici pravda… nýbrž zhynula pravda, a ten, kdož se uchyluje od zlého, loupeži bývá vydán…“ (Izaiáš
59:14–15).
„…což vidí Hospodin, a nelíbí se to jemu, že není žádného soudu“ (verš 15).
Izaiáš nám ?íká: „A? je známo, že pravda je p?ekrucována a pošlapávána. Církev Ježíše Krista se stala ob?tí t?ch,
kdo kážou falešné u?ení. Bohu se to nelíbí, protože se nikdo nepostaví a neodsoudí p?ekrucování pravdy a
spravedlnosti.“
Boží služebníci lín? sedí, zatímco je pravda shazována na zem. Lživí duchové došli hlasu v církvi a nikdo se proti
tomu nepostaví! Praví Boží muži to odmítají odsoudit. Proto to bude soudit Hospodin sám! Vykupitel Sionu te?
povstane a bude soudit t?lesnost, h?íšnost a chamtivost – výsm?ch pravdy!
„Když tedy (Hospodin) vid?l, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prost?edníka…“ (Izaiáš 59:16).
Kde jsou ti, kdo mají rozpoznání? Kde jsou ti, kdo se ukáží jako muži pravdy? Pravda klesá a zdá se, že jen
nemnohé to zajímá nebo tomu rozum?jí. Hospodin by rád v?d?l, pro?!
Vykupitel se chystá obléknout pomstu a horlivost. Brzy p?ijde do církve s hn?vem a svatostí!
„Nebo oblékl spravedlnost jako pancí?, a lebka spasení na hlav? jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a
od?l se horlivostí jako plášt?m, aby podlé skutk?, aby podlé nich odplácel prchlivostí protivník?m svým…“ (Izaiáš
59:17,18).
Církvi Ježíše Krista, On p?ichází! P?ichází k nám od?ný Svým pancí?em svatosti a Svou p?ilbou jako Spasitel. A v
dom? Hospodinov? již brzy za?ne pomsta, hn?v a soud.
„Souditi zajisté bude Hospodin lid sv?j…“ (Deuteronomium 32:36).
V??te tomu, Boží svatí! N?co nového – n?co d?sivého – n?co v??ného – se chystá v Božím dom?! Bude to náhlé a
úžasné!
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Slyšeli jste, že ot?ese vším, ?ím je možné ot?ást. Nuže, žádejme Boha o porozum?ní, pro? to t?esení. Pro? pomsta
a vztek. A pro? se Hospodin sám musí vrátit k Sionu. Pro? Pán vezme záležitost z rukou svých služebník? a
pastor? a vykoná dílo ve své svrchované moci?
To všechno nám jasn? p?edkládají proroci.
I. P?edevším p?ichází Vykupitel k Sionu, protože nep?ítel p?išel proti Jeho církvi jako povode?
„Když se p?ivalí jako ?eka nep?ítel…“ (Izaiáš 59:19).
Satan zaplavoval v n?kolika minulých letech církev jednou novou doktrínou za druhou – duchem chamtivosti a
t?lesnosti. Chrlil démonickou povode? cizoložství, nemravnosti a špíny!
Jan to vid?l p?icházet. Varoval:
„A když uz?el drak, že jest svržen na zem, honil ženu tu, kteráž porodila toho pacholíka… i vypustil had z úst svých
po žen? vodu jako ?eku, aby ji ?eka zachvátila“ (Zjevení 12:13–15).
Toto je Satan?v poslední útok proti Božímu nejsvat?jšímu, nejoddan?jšímu lidu. Je te? rozhodnutý oklamat i Boží
vyvolené, Jeho elitu – zbytek, který volá k Bohu v pravd?.
„…aby svedl, kdyby to bylo možné, dokonce i vyvolené…“ (Marek 13:22).
Daniel nazna?uje, že Satan bude vít?zit jen krátce:
„…roh ten válku vedl s svatými, a p?emáhal je, až p?išel Starý dn?, a oddán jest soud svatým výsostí, a ?as p?išel,
aby to království svatí obdrželi…“ (Daniel 7:21–22).
Vít?zí dlouhou dobu Satan? Víme, že brány pekel nakonec církev nep?emohou – ale vít?zí te?? Satan si z?ídil
p?edmostí, pevnost – v církvi! Mnozí z Božích vyvolených jsou oklamáváni práv? te?! Satan p?išel s jiným
evangeliem. Pavel nám ?ekl p?esn?, jak p?ijde proti Božím svatým lidem, aby je oklamal:
„Nebo i satan prom??uje se v and?la sv?tlosti. Protož není? to tak veliká v?c, jestliže i služebníci jeho prom??ují se,
aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti“ (2. Korintským 11:14–15).
„Nebo takoví falešní apoštolé jsou d?lníci lstiví, prom??ujíce se v apoštoly Kristovy“ (2. Korintským 11:13).
Satanovou pevností v církvi je zástup u?itel? a pastor?, kte?í byli prom?n?ni t?lesným evangeliem! P?icházejí jako
Pánovi nejlépe informovaní, nejosvícen?jší služebníci! Vypadají jako Kristovi kazatelé. P?icházejí jako kazatelé
spravedlnosti. Používají Písmo. Vyhán?jí démony, uzdravují nemocné v Pánov? jménu a ?iní mnoho zázra?ných
skutk?. Ale jejich poselství je jiné evangelium! Je to Satan?v podvod! Je to z t?la – ne z Ducha!
Tito u?itelé byli Satanem tak oklamáni, že jsou slepí k tomu, co kážou. Kážou lži a v??í, že to je pravda. Nejsou si
v?domi, že jsou nástrojem Satana.
Práv? te? vít?zí tyto Satanovy doktríny v církvi. Mnozí se hrnou na konference a shromážd?ní, aby slyšeli toto jiné
evangelium – toto evangelium vlastního já a úsp?chu. Evangelium z t?la je na vzestupu – pro tentokrát!
Probu?te se, svatí! Jste oklamáváni? Jste chyceni v pasti u?ení Satanova and?la sv?tlosti? Jste strženi povodní?
Jd?te do Božího slova. Poslouchejte Kristovo evangelium a rozsuzujte, co vidíte a slyšíte. Srovnávejte, co ?ekl
Ježíš, s tím, co vám ?íkají oni.
Písmo dokazuje, beze vší pochybnosti, že Satanovým novým evangeliem je: „Zisk je zbožnost!“ To je
kompromisní poselství bez pokání a zbožnosti. Je to evangelium zisku. Je založeno na domn?nce, že ?ím jsi
zbožn?jší, tím v?tší máš zisk. Poslechni si Pavlovo varování:
„Jestliže? pak kdo jinak u?í, a nepovoluje zdravým ?e?em Pána našeho Ježíše Krista, a tomu u?ení, kteréž jest
podle zbožnosti, takový? jest nadutý, nic neum?je… pravdy zbavený, domnívají se, že by zbožnost byla zisk
t?lesný…“ (1. Timoteovi 6:3–5).
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Pavel volá: „Takových se varuj!“ Pry? od tohoto jiného evangelia!
Poslechni si Ježíšova slova. Tohle je pravé evangelium!
„Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Blahoslavení, kte?íž nyní la?níte, nebo nasyceni budete.
Blahoslavení, kte?íž nyní pla?ete, nebo smáti se budete. Blahoslavení budete, když vás nenávid?ti budou lidé, a
když vás vyobcují, a han?ti budou, a vyvrhou jméno vaše jakožto zlé, pro Syna ?lov?ka“ (Lukáš 6:20–22).
Zde je, co ?íká evangelium o usilování o materiální v?ci. Je to z úst samotného Pána:
„Ale b?da vám bohatým, nebo vy již máte pot?šení své. B?da vám, kte?íž jste nasyceni, nebo la?n?ti budete. B?da
vám, kte?íž se nyní sm?jete, nebo kvíliti a plakati budete. B?da vám, když by dob?e o vás mluvili všickni lidé; nebo
tak jsou ?inívali falešným prorok?m otcové jejich“ (Lukáš 6:24–26).
Tohle evangelium zisku pohrdá chudobou. Odmítá a štítí se chudého.
„Ale vy jste neuctili chudého…“ (Jakub 2:6).
Jakub toto pokrytectví odmaskoval. ?ekl o nich:
„Nebo kdyby p?išel do shromážd?ní vašeho muž, maje prsten zlatý, v drahém rouše, a všel by také i chudý v
chaterném od?vu. A popat?ili byste k tomu, jenž drahé roucho má, a ?ekli byste jemu: Ty sedni tuto p?kn?;
chudému pak ?ekli byste: Ty st?j tamto, aneb sedni tuto, pod podnoží noh mých“ (Jakub 2:2,3).
Jak m?žeme být tak slepí, Boží svatí? Je tohle evangelium pro umírající sv?t? Zisk je zbožnost!? Víra je pro
prosperitu!? Chudí lidé nemají dostatek víry!? Kristus se stal chudým, abychom se my mohli stát bohatí, ve
statcích, v majetku? Vezmi a použij svou víru, aby sis opat?il vše, co chceš!?
Jedna miliarda lidí na této zemi se blíží smrti hladem. Boží srdce je zlomené p?i pohledu na pla?ící matky, které
kolébají hladové d?ti s nafouklými b?íšky. Miliony lidí jsou nezam?stnaní. Konec sv?ta se blíží. Sv?t sm??uje k
Armageddonu. M?sta co nevid?t propuknou do nepokoj? a bou?í. P?ichází pronásledování a soužení. P?írodní živly
se brzy rozplynou žhavým žárem. Sv?t je v ohni! Boží lid po celém sv?t? je žalá?ován, pronásledován, ztrácí
všechen sv?j majetek.
Mám v??it, že Boží Duch sešle své pravé služebníky do tohoto zoufalého, hladového sv?ta, aby kázali úsp?ch a
prosperitu? Když lidé nemají dost, aby se najedli, pošle mi B?h poselství, že mám právo si nárokovat v?tší d?m a
lepší auto? Bude to muž poslaný Bohem, kdo mi tohle ?íká? Jen falešní u?itelé by mi slibovali zdraví a bohatství –
a a? zbytek sv?ta zem?e!
Ó ne – brat?e, sestro! Všechno jsme špatn? pochopili. Bohatec skon?il v pekle! Byl to chudý muž, který šel do
nebe! Ježíš sám se stal chudým, abychom se my mohli stát bohatí ve ví?e.
Poslouchej Pavla, a ute? od t?chto kazatel? úsp?chu a prosperity: „Od takových se odvracuj“ (2. Timoteovi 3:5).
Nemají žádné b?emeno pro pokání. Nekáží proti h?íchu. Nabízejí požehnání bez zbožného zármutku. St?ádají
zboží tohoto sv?ta. Jak mohou mít starost o chudého, když káží, že zisk je zbožnost? Jejich teologie neprodukuje
lásku k misiím a starost o chudé tohoto sv?ta.
Prorok Amos volá:
„B?da pokoj majícím na Sionu… kte?íž smyslíte, že jest daleko den bídy… kte?íž léhají na ložcích slonových, a
rozkošn? sob? po?ínají na postelích svých, kte?íž jídají berany z stáda a telata nejtu?n?jší… kte?íž pijí z bání
vinných… aniž jsou ?itelni bolesti pro pot?ení Jozefovo“ (Amos 6:1–6).
Mráz mi b?ží po t?le p?i pomyšlení, jaké by to bylo stát p?ed Bohem a zodpovídat se z hromad?ní místo prodávání
a dávání chudým.
II. Vykupitel p?ichází, aby prolomil každou satanskou pevnost a vrátil na Sion standard pravdy
„Když se p?ivalí jako ?eka nep?ítel, duch Hospodin?v proti ní pozvedne korouhev“ (Izaiáš 59:19).
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Co je tou korouhví, tou standartou, který odolá této povodni a pohltí ji? Jaký svrchovaný hn?v má být uvoln?n v
církvi? O jaké pomst? prorok mluví? Je to zjevení skute?né p?ítomnosti Boha samotného! Církev v t?chto
posledních dnech zažije zjevení Boha ve svém st?edu!
„Nebo? p?ijde k Sionu vykupitel…“
Tentokrát p?ijde Soudce sám! Generál Boží armády osobn? mezi svým lidem. V moci, autorit? a d?sivé sláv?!
Víme, že kde se dva nebo t?í shromáždí v Jeho jménu, je On uprost?ed nich. Ale práv? tak jako je slunce žhav?jší
a zá?iv?jší, ?ím je blíž, takové to bude, až On opustí svou sí? a p?iblíží se ve skute?né p?ítomnosti. Jak žhavé to
bude! Jak zá?ivé!
„Protož… až by p?išel Pán, kterýž i osvítí to, což skrytého jest ve tm?, a zjeví rady srdcí“ (1. Korintským 4:5).
To nebude prorok, který povstane, aby církev p?ivedl zp?t k pravd? a pokání. Žádná nová doktrína. Žádné nové
zjevení. Vykupitel sám se zjeví a mocí své svaté p?ítomnosti pohltí všechnu smyslnost a t?lesnost v Jeho chrámu.
Budeme sv?dky probuzení skute?né Boží p?ítomnosti!
„Zem? se t?ásla, též i nebesa rozplývala se p?ed tvá?í Boží, i ta hora Sinai p?ed p?ítomností Boží…“ (Žalm 68:8).
„V tom hned p?ijde do chrámu svého Panovník, kteréhož vy hledáte… Kdo bude moci snésti den p?íchodu jeho? A
kdo ostojí, když se on ukáže?“ (Malachiáš 3:1–2).
Veškeré modlá?ství, všechno kázání, že „zisk je zbožnost,“ veškerá pýcha úsp?chu, všechny tajné h?íchy – se
rozpustí jako vosk p?ed p?ítomností Boha!
„Jakož se rozplývá vosk p?ed ohn?m, tak bezbožní zahynou p?ed tvá?í Boží“ (Žalm 68:2).
„Nebo on jest jako ohe? rozpoušt?jící… i sedna, p?ehán?ti bude a p?e?iš?ovati st?íbro, a p?e?istí syny Léví, a
vy?istí je jako zlato… i budou Hospodinovi, ob?tujíce ob?ti v spravedlnosti“ (Malachiáš 3:2–3).
Prorok Micheáš také prorokoval skv?lé zjevení Boží svaté p?ítomnosti, která všechno roztaví:
„Nebo aj, Hospodin vyjde z místa svého, a sstoup?, šlapati bude po vysokostech zem?. I budou se rozplývati hory
pod ním, a údolé se roztrhovati, tak jako vosk od ohn?…“ (Micheáš 1:4).
Jeremiáš volal: „Což se mne nebudete báti? dí Hospodin. Což p?ed oblí?ejem mým nebudete se t?ásti?“
(Jeremiáš 5:22).
B?h ?ekl Ezechielovi: „Tak že se pohnou p?ed tvá?í mou… i všickni lidé, kte?íž jsou na svrchku zem?. I rozválejí se
hory, a padnou výsosti, i každá zed na zem upadne“ (Ezechiel 38:20).
Jestliže se bezbožníci budou t?ást a bát p?ed Jeho svatou p?ítomností, jak bude moci n?kdo obstát p?ed touto
p?ítomností v Božím dom??
Všechno chvástání p?jde pry?! Pry? se všemi modlami vlastního já! Pry? se sebepovyšováním! Pry? s
obchodni?ením v evangeliu! Pry? se všemi zlod?ji v Božím chrámu!
Žádné další brlohy nepravosti! Žádné další vyhledávání v?cí tohoto sv?ta. Žádné další mrhání víry na do?asné
sv?tské v?ci. Žádná další konkurence v Božím dom?. Žádné další bourání stodol, aby se postavily v?tší. Žádná další
chtivost po pozemských v?cech. Žádná další snaha ud?lat si své vlastní jméno.
Soud za?ne v Božím dom?! Jeho p?ítomnost vyd?sí a rozpustí všechna tato vynášení sebe sama v Jeho pohledu.
Hospodin poko?í všechny své služebníky. Žádnému služebníkovi evangelia nebude dovoleno, aby se chlubil v Jeho
p?ítomnosti. Ti, kdo se odmítnou poko?it, budou zavrženi, stráveni jeho hn?vem.
Až Boží p?ítomnost propukne, stane se uchovávání tajného h?íchu osudným. Každé cizoložství bude odhaleno,
všechny o?i plné chtí?e, veškerá h?íšná p?edstavivost! Jeho plamenné o?i plné ohn? zjeví každé pokrytectví!
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Uvidíme mnoho služebník?, jejichž t?la budou zni?ena, aby mohly být spaseny jejich duše. B?h nás bu? poko?í,
nebo nás odstraní!
„…aby se nechlubilo p?ed obli?ejem jeho žádné t?lo“ (1. Korintským 1:29).
Ne všichni, kdo zem?ou mladí, jsou p?eneseni, protože zh?ešili. N?kte?í z nás m?li rozsudek smrti od Pána – oni
v?dí, že jejich ?as je krátký. Ale spousta lidí zem?e, až bude pln? zjevena Jeho p?ítomnost, protože h?ích p?ed
Ním neobstojí! Budou donuceni vzdát se svého h?íchu nebo budou zni?eni. Podobn? jako Jonáš, budou „…od tvá?i
Hospodinovy utíkat“ (Jonáš 1:10).
Pasto?i, u?itelé a evangelisté, všichni se chlubí Pánovou p?ítomností v jejich st?edu! Ale my nevíme, o ?em
mluvíme. Dovolte, abych vám ?ekl, co se stane, když Boží p?ítomnost naplní d?m.
1. Lidé jsou usv?d?eni z h?íchu a padají na své tvá?e v pokání. I Boží vyvolení vidí své nepravosti. Nikdo nedokáže
obstát v Boží p?ítomnosti. Všichni musí padnout na svou tvá?.
„Léta, kteréhož um?el král Uziáš, vid?l jsem Pána sedícího na tr?nu vysokém a vyzdviženém, a podolek jeho
napl?oval chrám… A pohnuly se podvoje ve?ejí od hlasu volajícího, a d?m plný byl dymu… I ?ekl jsem: B?da mn?,
již? zahynu, proto že jsem ?lov?k poškvrn?né rty maje, k tomu u prost?ed lidu rty poškvrn?né majícího bydlím, a že
krále Hospodina zástup? vid?ly o?i mé“ (Izaiáš 6:1–5).
2. Každý úsp?ch, samolibost, tajný h?ích, lidské schopnosti a síla zmizí. Poruší se!
„Pozdvih o?í svých, vid?l jsem, a aj, muž jeden od?ný v roucho ln?né, a bedra jeho p?epásaná byla zlatem ryzím z
Ufaz. T?lo pak jeho jako tarsis, a oblí?ej jeho na pohled?ní jako blesk, a o?i jeho podobné pochodním ho?ícím, a
ramena jeho i nohy jeho na pohled?ní jako m?? vypulerovaná, a zvuk slov jeho podobný zvuku množství…“
„Vid?l jsem pak já Daniel sám vid?ní to, ale muži ti, kte?íž se mnou byli, nevid?li toho vid?ní, než hr?za veliká
p?ipadla na n?, až i utekli, aby se skryli.“
„Pro?ež já z?stal jsem sám, a vid?l jsem vid?ní to veliké, ale nez?stalo i ve mn? síly, a krása má zm?nila se, a
porušila na mn?, aniž jsem mohl zadržeti síly. Tedy slyšel jsem zvuk slov jeho, a uslyšav zvuk slov jeho, usnul jsem
tvrd? na tvá?i své, na tvá?i své na zemi…“
„A když mluvil ke mn? ta slova, sklopiv tvá? svou k zemi, on?m?l jsem“ (Daniel 10:5–9,15).
3. Všichni ú?astníci budou na kolenou, obm?k?ení, litující, zlomení, budou se vyznávat, obnovovat a odevzdávat
všechno své sv?tské bohatství k nohám Krista. Lidé budou k?i?et:
„B?da mi. Nejsem úsp?šný. Nejsem vít?z. Jsem zni?ený! Jsem ubohý! Jsem pyšný, nic neznám. Nebýt Jeho krve,
jsem zatracený.“ A vedoucí budou v prachu, nebudou se vznášet v oblacích. Budou volat jako apoštol Pavel: „B?h
si vyvolil slabé, bláznivé – nicotné – aby se nechlubilo p?ed obli?ejem jeho žádné t?lo“ (viz 1. Korintským 1:27,29).
III. Vykupitel p?ichází, aby p?ipravil svou nev?stu na svatbu!
„Trubte trubou na Sionu… shromaž?te lid, posv??te shromážd?ní, shromaž?te starce, shromaž?te mali?ké i ty, jenž
prsí požívají; nech? vyjde ženich z pokojíka svého a nev?sta z schrany své“ (Joel 2:15–16).
Náš Vykupitel p?ichází ke své nev?st? ze svého pokojíka! Nev?sta te? p?ichází ze své kom?rky. Svatba je blízko!
On p?išel, aby povolal svou nev?stu ven ze sv?ta, aby ji odd?lil, posílil a o?istil – aby ji p?ipravil!
„Blahoslavení, kte?íž jsou k ve?e?i svatby Beránkovy povoláni…“ (Zjevení 19:9).
Jan ?ekl: „Jeho manželka se p?ipravila… oblékla si zá?iv? ?istý kment, a ten kment jsou spravedlivé ?iny svatých“
(Zjevení 19:7,8).
Boží svatí, toto je evangelium Ježíše Krista pro tyto poslední dny: „Oble?te si spravedlnost! Odložte každé
b?emeno a h?ích, který vás tak snadno obkli?uje. Nezaplétejte se. Vyjd?te, abyste se setkali s Ním. Postarejte se,
a? vaše lampa ho?í. M?jte dostatek oleje. Neukládejte si již žádné poklady zde na zemi!“
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Vykupitel musí p?ijít k Sionu, protože zástupy nejsou p?ipraveny, aby se s ním ve v??nosti setkaly.
Opravdu rozumíme – opravdu v??íme – že my (Boží lid) se všichni musíme ukázat p?ed soudnou stolicí Kristovou?
„Všickni staneme p?ed stolicí Kristovou… každé koleno bude klekati, a každý jazyk vyznávati bude Boha. A tak?
jeden každý z nás sám za sebe po?et vydávati bude Bohu“ (?íman?m 14:10–12).
Pavel o tomto dni mluvil jako o „hr?ze Pán?.“ Pro n?ho to bylo d?sivé pomyšlení, které p?ivád?lo ke st?ízlivosti.
Mrazilo ho v kostech, že všichni Boží lidé se musí ukázat p?ed soudnou stolicí, aby „vydávali po?et.“
„Všickni my zajisté ukázati se musíme p?ed soudnou stolicí Kristovou… znajíce tu hr?zu Pán?, lidem k ví?e
sloužíme“ (2. Korintským 5:10,11).
B?h chce, abychom „se ukázali p?ed tr?nem bez viny, s mimo?ádn? velkou radostí…“ Náš Vykupitel p?ichází ke
své církvi, ke svému lidu kv?li soudu. Aby roztavil naše t?lo. Aby zni?il všechno seno, d?evo a strništ?. Aby vypálil
každý skrytý h?ích a skryté motivy.
Nakonec, a to je ze všeho nejd?ležit?jší, Vykupitel p?ichází, aby obnovil slávu ve své církvi! Pánovou nejv?tší
touhou pro Jeho lid je, aby s nimi sdílel svou slávu!
„…aby hled?li na slávu mou, kterou jsi mi dal…“ (Jan 17:24).
B?h ?ekl: „D?m okrasy své ozdobím“ (Izaiáš 60:7). Proroci vid?li tuto p?icházející slávu a radovali se z ní! Izaiáš
píše:
„Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uz?í všeliké t?lo spolu, že ústa Hospodinova mluvila“ (40:5).
„Povstaniž, zastkv?j se, pon?vadž p?išlo sv?tlo tvé, a sláva Hospodinova vzešla nad tebou… sláva jeho nad tebou
vidína bude“ (60:1,2).
Poslouchej ta prorocká slova:
Zjevená sláva – všeliké t?lo to uz?í – bude vid?t nad tebou!
P?jdeme ke sláv? se slávou, která je nad námi! Slávu, která je naše ve v??nosti – ochutnáme již te?! Ježíš ?ekl
Mart?: „Ne?ekl jsem ti, že budeš-li v??iti, uz?íš slávu Boží?“ (Jan 11:40).
Co je Jeho slávou? Co je Jeho bohatstvím? Je to sláva, kterou uz?ely Marta s Marií! Moc vzk?íšení! Zjevení
v??ného života zde na zemi! Bible ?íká, že náš Vykupitel „mnohé syny p?ivede k sláv?…“ (Žid?m 2:10). To
znamená, že Kristus p?ivádí svou církev k poznání jejího skute?ného, pravého d?dictví – v??ného, vzk?íšeného
života! B?h dá svému lidu nové srdce pro v??né hodnoty. V??né hodnoty vytla?í všechny do?asné hodnoty.
Když ?íkám sláva vzk?íšení, nezmi?uji se o dni, kdy vyjdeme z hrobu. Mluvím o prom??ující moci vzk?íšení te?!
Vzk?íšení ze smrti vlastního já – k novému životu te?! To je Boží moc, která nás odvádí od života, který žijeme
sami pro sebe, k životu, kdy každou chvilku žijeme pro N?ho. Je to obnovení našich myslí, které nás vytahuje ze
sv?tskosti do zbožnosti.
Podle Pavla „…mnozí chodí jako nep?átelé Kristova k?íže… jejich konec je záhuba… sláva jejich v jejich
hanebnostech, ti myslí na pozemské v?ci“ (Filipenským 3:18,19). Ale Boží lid má jinou slávu! Jejich ob?anství, o
kterém všichni mluví, je nebe – „Ale naše ob?anství je v nebesích…“ (Filipenským 3:20). Toužebn? si p?ejí slávu
vzk?íšení:
„…abych poznal jeho i moc jeho vzk?íšení a ú?ast na jeho utrpení…“ (Filipenským 3:10).
Milovaný, zde je, na co práv? te? vynakládám svou víru – na zjevení slávy Jeho vzk?íšení:
„V?? a uz?íš slávu Boží…“ (viz Jan 11:40).
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A? si slepí rozma?ile utrácí svou zavád?jící víru na v?ci tohoto sv?ta. A? žádají zdraví, bohatství a úsp?ch. Já chci
vid?t slávu Jeho vzk?íšení!
„Pozdvihn?tež, ó brány, svrchk? svých, pozdvihn?tež se vrata v??ná, aby vjíti mohl král slávy. Kdož jest to ten král
slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný vále?ník.“
„Pozdvihn?tež, ó brány, svrchk? svých, pozdvihn?te se vrata v??ná, aby vjíti mohl král slávy. Kdož jest to ten král
slávy? Hospodin zástup?, on? jest král slávy“ (Žalm 24:7–10).
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