Vidíme Ježíše
Published on World Challenge (https://worldchallenge.org)

Vidíme Ježíše

David WilkersonApril 5, 2010
B?h nám ?íká, že všechno, co bylo stvo?eno, položil k nohám ?lov?ka. Podívejme se na tuto pasáž z epištoly
Žid?m:
"Co je ?lov?k, že na n?j pamatuješ, co je lidský tvor, že t? zajímá? O málo nižším než and?ly jsi jej stvo?il, slávou a
ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše. Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal.
Te? ovšem ješt? nevidíme, že by vše bylo v jeho moci!" (Žid?m 2:6-8).
Tato pasáž odkazuje na všechno, co souvisí s lidským životem na této zemi. Jednoduše ?e?eno, všechno, co se
týká každodenního života – jako je zem?d?lství, obchodování, vládní systém atd. – bylo sv??eno do pé?e lidstva.
Žalmista poukazuje na totéž, když píše: "O málo nižším než Boha jsi jej stvo?il, slávou a ctí jsi korunoval jej, nad
dílem svých rukou jsi mu vládu sv??il, k jeho nohám jsi složil vše. Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní
zv??, ptáky na obloze i mo?ské ryby, vše, co putuje nap?í? oceány" (Žalm 8:6-8). N?které p?eklady interpretují tuto
pasáž takto: "Dal jsi jim do opatrování vše, cos na zemi u?inil."
U?enci ?íkají, že tento Žalm prorocky ukazuje na Krista. Samoz?ejm?, Ježíš se stal ?lov?kem a trp?l v t?le, a?koli
byl korunován slávou a ctí. A Písmo nám opravdu ?íká, že Otec všechno položil k nohám svého Syna.
Ale autor epištoly Žid?m tu výslovn? ukazuje na smrtelného ?lov?ka jako správce. Takže jak dnes vypadají v?ci
spadající pod autoritu ?lov?ka?
Právem m?žete poznamenat: "V sou?asné chvíli rozhodn? není všechno pod mocí ?lov?ka."
Co dnes vidíme ve sv?t?? Jak to vypadá v naší spole?nosti? Vidíme toto: Vládu v troskách. Školy mimo jakoukoliv
kontrolu. Zmatené v?dce. Hroutící se bankovní systémy. Rozsáhlou nezam?stnanost. Nezvladatelné sociální
programy. Naprosté zhroucení morálních hodnot.
Tohle se d?je v nejrozvinut?jším a nejbohatším národ? na sv?t?. Milovaní, z toho vyplývá jediný záv?r: ?lov?k
naprosto ztratil kontrolu.
P?emýšlejte o tom: Práv? te? stojí zem? možná na prahu nukleární katastrofy. Írán vzdoruje ostatním národ?m a
odmítá zastavit výrobu nukleárních bomb a ?ízených st?el. Má v úmyslu vymazat Izrael z povrchu zem?. Íránská
vláda v??í, že musí zp?sobit zmatek, aby p?ivedla na zem svého mesiáše.
Stru?n? ?e?eno, zdá se, že se vše vymyká jakékoliv kontrole, nic nepodléhá autorit?. Proto kamkoliv se obrátíme,
vidíme strach a zmatek. Všichni víme, že to, co vidíme, je satanská povode? z pekla. Je to povode?, která
zp?sobuje, že lidská srdce strachem selhávají, jak to p?edpov?d?l Kristus.
Žid?m 2:8 ur?it? popisuje dnešní dobu, období, kdy je vše naprosto mimo kontrolu. Ale uprost?ed všeho toho
chaosu, je n?co, co autor zd?raz?uje hned v následujícím verši: "Vidíme ale Ježíše" (Žid?m 2:9).
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Je to jako povinnost p?ipadající každému k?es?anovi, že ve všech našich zkouškách, utrpeních a t?žkostech
vidíme ve všem Ježíše.
Jak mohou v??ící v?bec odolat a nedat se zviklat v ?asech jako jsou tyto? Autor epištoly Žid?m nám odpovídá:
Musíme vid?t Ježíše ve všem, co se d?je v našich životech.
N?kdo se m?že divit: "Jak by v tom všem mohl být Ježíš? Tolik v?cí v mém život? se zdá být mimo kontrolu a ve
zmatku." Dovolte, abych vám ukázal t?i p?íklady z Písma. Mluvím o mužích, jejichž životy byly chaosem obráceny
vzh?ru nohama, ot?ásajíc samými základy jejich víry. Ale uprost?ed toho všeho všichni t?i vid?li Pána.
Uvažujme o apoštolech Št?pánovi, Janovi a Pavlovi v hodin? jejich nejv?tší zkoušky.
Št?pán byl muž, který stál nepohnut?, když ho obklopil dav lidí, kte?í nenávid?li Krista, v rukou m?li kameny a byli
p?ipraveni ho zabít. Št?pán v?d?l, že mu zbývají jen minuty života – p?esto byl napln?n klidem a pokojem. Co bylo
tajemstvím jeho state?nosti?
Práv? v tomto okamžiku Št?pán podával sv?dectví: "Hle, vidím Ježíše ... Syna ?lov?ka ... stojícího po Boží pravici!"
(Skutky 7:56). Nespustil o?i z Ježíše. Soust?edil se jen na Ježíše samotného. Mohl ?elit kruté smrti s v?domím, že
Ježíš je v tom všem s ním.
Jsem p?esv?d?en, že v t?chto p?íkladech je n?co velice d?ležitého pro všechny, kdo milují a slouží Ježíši. Je to
tohle: Když opravdu vidíme Ježíše uprost?ed našich utrpení a t?žkostí, vždy ho slyšíme, jak nám ?íká: "Neboj se!"
Tak to bylo i s Janem. V?rný u?edník Jan byl ve svém pozdním v?ku deportován na ostrov Patmos. Byl to prakticky
trest samovazby. Jan nem?l na ostrov? krom? svých žalá?ník? žádný kontakt s lidmi. Pro tohoto postaršího
služebníka to byl ?as extrémní zimy, hladu a nesnesitelné izolace. Ale uprost?ed své zkoušky m?l Jan mocnou vizi
Pána. Píše:
"Když jsem ho [Krista] spat?il, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na m? položil svou pravici a ?ekl: Neboj se. Já
jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na v?ky v?k?. Amen, a já mám klí?e smrti a
pekla" (Zjevení 1:17-18).
Snažím si dnes p?edstavit, že jsem v Janov? situaci. Musel to být ?as obrovského zmatku a pochybování i pro
tohoto zbožného muže. Opravdu v??ím, že to pro Jana nemohlo být horší. Ale první slova, která Ježíš tomuto
ztrápenému služebníkovi ?ekl, byla: "Neboj se."
I apoštol Pavel zažil takto beznad?jnou izolaci. P?esto m?l Pavel uprost?ed své vlastní zkoušky vizi Ježíše,
stojícího vedle n?j. Pavel byl uprost?ed svého pronásledování schopen prohlásit: "Všichni m? opustili ... Pán ale
stál p?i mn? a posílil m?" (2.Timoteovi 4:16-17).
Pro Št?pána, Jana a Pavla nemohly být životní okolnosti temn?jší. Ale každý z t?chto muž? dosv?d?il, že ve své
zkoušce vid?l Ježíše. Nuže, drahý k?es?ane, mám pro tebe otázku: Vidíš ve své sou?asné situaci Ježíše?
Jsi schopen ?íct, tak jako ?ekli tito t?i muži: "Ježíš stojí p?i mn?. Posiluje m? navzdory mým okolnostem"? V??ím,
že se nacházíme v historické dob?, kdy Boží lid pot?ebuje odpo?ívat v pravd?, že Ježíš je s námi vždy, v každé
zkoušce, v každé temné hodin?. Je tvou zkouškou n?jaká nemoc? Nezam?stnanost? Strach z budoucnosti? ?íkám
ti, Ježíš je tam.
Pavel napsal: "Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho uk?ižovaného" (1.
Korintským 2:2).
P?emýšlej o tom, jak Pavel svou situaci popisuje svému mladému spole?níkovi Timoteovi: "Jsme ve válce. Jsme
vojáci, tak se nezaplétej do civilních záležitostí ... sic nepot?šíš Ježíše Krista ... Snášej útrapy!" (viz 2. Timoteovi
2:3-4). Jinými slovy: "Timotei, nenech se do ni?eho zaplést – do žádné transakce, žádné záležitosti, do ni?eho –
mohlo by to narušit tvé zam??ení na Krista."
?ekn?te mi, kde se to projevuje v Pavlov? život?? Zaprvé, Pavel se odmítl zaplést do teologických argument? své
doby.
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Žil v dob?, kdy se to frakcemi hemžilo nalevo i napravo, a tvrd? bojovaly. Tyto strany byly ochotné pro své doktríny i
zabít.
Pavel reagoval na konflikt slovy: "Nemám s tím co do ?in?ní. Jsem tu pro jediný zám?r: žít a kázat Krista
uk?ižovaného a vzk?íšeného. Jako Pan?v služebník se odmítám do t?chto záležitostí zaplést."
Pavel pak byl nucen napsat Timoteovi následující varování: "Duch ?íká jasn?, že v posledních ?asech n?kte?í lidé
opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným sv?domím" (1.
Timoteovi 4:1-2).
Pavlovo varování je jasné: "Lidé p?ijdou s kázáním jiného evangelia."
Evangelium nabízené t?mito šarlatány bude p?ekroucením pravého Kristova evangelia. Oni vymyslí zcela nového
Ježíše.
Práv? te? se káže falešný Kristus i v evangelických církvích. Jejich Kristus nevolá k pokání. Je to Kristus, pro
kterého je p?ijatelná homosexualita a manželství lidí stejného pohlaví. Je to Kristus, který schvaluje falešná
náboženství, všechno pravd?podobn? ve jménu tolerance a lásky.
Ve své dob? Pavel reagoval na takové zvrhlosti sm?le, k?i?el: "Jsem šokován! Co se to s vámi za tak krátký ?as
stalo? Žasnu, kolik z vás se uchýlilo k tak démonickému evangeliu."
Pavel bral tuto záležitost velice vážn? a dal takovýto p?íkaz: "Kdyby vám i and?l z nebe kázal jiné evangelium než
to, které jsme vám kázali, a? je proklet!" (Galatským 1:8). Tohle je kone?ný výsledek, když se vytratí zam??ení na
Ježíše, kterého kázal Pavel.
Církev, kterou dnes vidíme, není taková, jaká by m?la být. Všechny v?ci nejsou pod autoritou. Jaká je naše reakce
na tuto parodii? Vidíme skute?ného Ježíše – nem?nného Krista – jak stojí vít?zn? nad tím vším! Všechna ostatní
lidská, smyšlená evangelia nenabídnou ani zbla út?chy v hodin? pot?eby.
Jak Pavel vyu?oval, nem?žeme dopustit, aby nás takové záležitosti odvedly. Nesmíme se nechat "svést od
up?ímné a ?isté oddanosti Kristu" (2. Korintským 11:3).
Pavel se také odmítl zaplést do ostrých politických boj? své doby.
Pavel byl v jednu chvíli na??en, že je v?dcem fanatické politické sekty. Proto byl uv?zn?n a p?iveden k soudnímu
lí?ení p?ed prokurátora Felixe.
Když se Pavel objevil u soudu, slyšel fantastické obžaloby namí?ené proti n?mu: "Tento muž je politický fanatik.
Jakožto v?dce té sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém sv?t?. A je vinen pobu?ováním!
Podn?coval veliké davy proti ?ímu."
Všechno to byla past nastražená Pavlovými odp?rci. Ale Pavel vid?l ješt? v?tší past. Satan sám se snažil Pavla
odradit od poselství, v n?mž je Ježíš nejd?ležit?jší, a zaplést ho do ostrého konfliktu s jejich ?ímskými nep?áteli.
Jako zkušený a obratný debatér mohl Pavel snadno upoutat své protivníky. Ale odmítl se angažovat v jejich
politickém boji. Rozhodl se tak kv?li evangeliu, které kázal.
Posléze byl Pavel p?iveden p?ed krále Agripu, aby se obhájil. Ale na královském dvo?e se Pavel rozhodl kázat
Krista. Sm?le vypráv?l Agripovi sv?j dramatický p?íb?h, dokonce na vlastní nebezpe?í: "Králi Agripo, slyšel jsem
Pán?v hlas! Srazil m? z kon? a ?ekl mi své jméno. ?ekl, že je Ježíš."
Král byl Pavlovým poselstvím pohnut. A odmítl o apoštolovi rozhodnout, místo toho na?ídil, aby byl Pavel poslán do
?íma a p?edveden k císa?skému soudu. Noc p?ed Pavlovým p?evozem p?ed ním stanul Pán a ?ekl: "Bu? state?ný,
Pavle. Jako jsi o mn? sv?d?il v Jeruzalém?, musíš sv?d?it i v ?ím?" (Skutky 23:11).
To bylo povzbuzení, které Pavel pot?eboval. Když se objevil p?ed nejvyšším politickým v?dcem t?ch dn?, stál
Pavel stále na svém poselství: "Ježíš je Pánem všech!"
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Dnes se Satan pokouší vzdálit církev od jejího poselství o úst?edním postavení Ježíše Krista.
Satan si nep?eji nic víc než odvrátit Boží lid od jejich poselství. Jeden zp?sob, jak to d?lá, je naštvat k?es?any a
zatáhnout je do debat o politických záležitostech, dokud je to nestráví. Když se to stane, bude tato záležitost brzy
jedinou, o které budou moci mluvit. Ježíš již nebude tím žhavým zájmem.
Existují v?ci, o které se Boží lidé musí zajímat, ale ne do extrému, který otevírá srdce pro ho?kost a nek?es?anskou
aktivitu. Musíme být schopni se modlit bez roz?íleného ducha.
Náš Pán naléhá, abychom se ni?ím nenechali okrást o jeho pokoj. Opravdu, p?ikazuje nám, abychom vstoupili a
z?stávali v jeho odpo?inku: "Zaslíbení o vstupu do jeho odpo?inku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se
neukázalo, že je n?kdo z vás minul" (Žid?m 4:1).
Sv?dectví Ježíše Krista je, že m?žeme být v tomto sv?t?, ale nepat?it mu.
To znamená, že nemáme podíl na jeho duchu ani tažení. Faktem je, že takto se stáváme sv?dectvím nad?je ve
sv?t?, v n?mž žádná nad?je není. Když se nás n?jaký zneklidn?ný, ustaraný ?lov?k zeptá, m?žeme ve ví?e a s
jistotou odpov?d?t: "Ježíš je moje nad?je a pokoj."
Prosím, nechápejte m? špatn?: ne?iním zde politické prohlášení. Spíš varuji k?es?any, aby se nenechali zatáhnout
do nar?stající rozho??enosti dnešní politiky. Pavel vid?l past, která je v ní ukrytá, a my bychom ji m?li vid?t také.
Ježíš musí z?stat centrem (tím nejd?ležit?jším) v našich srdcích, myslích a ?in?ní, ne politika a politici. A?koliv jsou
tyto v?ci d?ležité, mohou nás okrást o náš úst?ední zájem, evangelium Ježíše Krista. Naše jistota jako k?es?an? je,
že my víme, že všechny národy budou podléhat autorit? našeho Pána Ježíše.
Všude kolem nás se hroutí sv?t. Ale my vidíme Ježíše! Vidíme ho ve všech svých sou?asných zkouškách. Vidíme
ho, jak stojí s námi v naší bolesti, našem utrpení, naší krizi, ve všem.
Nejvíc ze všeho vidíme Ježíše, jak p?ipravuje všechno pro sv?j p?íchod. Haleluja!
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