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Gary WilkersonApril 13, 2015
Jan a jeho bratr Jakub byli u?edníky Jana K?titele - ohnivého proroka, který m?l p?ívržence po celé zemi. Spole?n?
se svým otcem pracovali tito dva bou?liváci jako rybá?i a vysloužili si p?ezdívku „synové hromu“. Jinými slovy, nic
je nezastavilo.
Také jsem kdysi znal jisté „syny hromu“. Organizace Victory Outreach, která se záslužn? v?nuje lidem,
pocházejícím p?evážn? ze znevýhodn?ného prost?edí, již zasáhla spoustu sv?tc?, kte?í z?stali drs?áky i poté, co
p?išli ke Kristu. Jakoby tito lidé p?estoupili jen z gangu do Božího gangu - nenechají se ni?ím zastrašit, promlouvají
to, co jim p?ijde na mysl a s kuráží hlásají své kázání.
Takoví byli i Jakub s Janem. Dokonce ješt? i n?jakou dobu potom, co následovali Ježíše, cht?li p?ivolat ohe? z
nebe, aby zni?il ty, jež odmítli evangelium. O n?kolik desetiletí pozd?ji, p?i psaní evangelia, popsal Jan prom?nu,
která se v n?m udála. Popsal sám sebe jako „milovaného u?edníka“ - už to nebyl ten tvrdý chlápek. Sdílel se s
?eky o to, že Ježíš nebyl pravda jen díky tomu, co o n?m víme, ale p?edevším díky tomu, že dokázal prom?nit naše
srdce.
P?istihli jste se už n?kdy p?i tom, že se vaše hlava napl?uje znalostmi o Kristu, ale p?esto máte pocit, že se vaše
srdce nezm?nilo? Zlobí vás, že se váš život nijak nem?ní, p?estože na vás Jeho Duch den za dnem pracuje? Ježíš
p?išel, aby vás prom?nil svou p?ítomností. V tomto smyslu pak Slovo není jen n?jakou informací, ale živým Bohem,
p?ebývajícím ve vás.
Ježíš je také tím pravým sv?tlem, které zá?í a odhaluje pravdu. Carter Conlon, pastor v Times Square Church, mi
vypráv?l o setkání, které zažil na jisté konferenci, kde vášniv? kázal o Boží svatosti. Poté co dokon?il své kázání,
se posadil vedle muže, který na n?j uhodil: „Nesouhlasím s ni?ím, co jste tu kázal.“ A dodal ješt?: „M?j B?h by na
m? nikdy nezvýšil hlas.“ Rozpa?itý Carter zmínil biblickou pasáž, ve které Ježíš vzal do rukou bi?, aby vyhnal ze
svatého chrámu pen?zom?nce. Onen muž mu na to však odv?til: „Ano, to ud?lal, ale dnes už takový Ježíš není.“
Carter se na chvíli zamyslel a pak se onoho muže zeptal: „Pov?z mi, p?íteli, k?i?el na tebe tv?j táta v d?tství?“ Po
t?chto slovech muž zjihl a odpov?d?l: „M?j otec na m? k?i?el neustále“
?ekl se slzami v o?ích. Carter posloužil onomu muži v milosti a pravd? a nakonec jemn? dodal: „Neexistuje žádný
„m?j B?h“ nebo „tv?j B?h“ – je jen jeden B?h. My jsme Jeho. "
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