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„Nebojte se tedy; máte v?tší cenu než mnoho vrabc?. Každý, kdo se ke mn? p?izná p?ed lidmi, k tomu se i já
p?iznám p?ed svým Otcem v nebi; kdo m? však zap?e p?ed lidmi, toho i já zap?u p?ed svým Otcem v nebi“
(Matouš 10:31-33).
Roky jsem citoval tento oddíl p?i svých misijních výjezdech po m?st?! ?íkal jsem to jako provokující výzvu p?ed
oltá?em, s cílem, aby lidé p?išli dop?edu a vyznali Krista. Avšak d?v??ovat Bohu znamená mnohem více než u?init
ve?ejné vyznání: „Ježíši, odpus? mi mé h?íchy. V??ím v tebe!“ Miliony lidí v dobré ví?e u?inily toto „vyznání,“ a
p?ece jim to nepomohlo.
Klí? k pochopení Ježíšových slov najdeme v Žalmu 31:20. „Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval
t?m, kdo se t? bojí, a prokázal t?m, kte?í se k tob? utíkají, p?ed zraky všech lidí.“
Toto „vyznání“ je n??ím, co musí sv?t vid?t, a ne pouze slyšet! „A do úst mi vložil novou píse?, chvalozp?v
našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je báze?, budou doufat v Hospodina“ (Žalm 40:3).
?asto hovo?íme o „sv?dectví pro Ježíše“ a p?edstavujeme si to jako kázání na ulici, rozdávání leták? a mluvení s
p?áteli i cizími lidmi o tom, že je Ježíš miluje. Moji milí, to je jenom ?ást!
Sv?t nehledá žádný dogmatický d?kaz o Boží existenci! Nehledá ani velkolepý d?kaz vzk?íšení nebo lepší
argumenty ohledn? stvo?ení. Sv?t hledá k?es?any, kte?í dokážou obstát v krizi, ve strachu, trápení a v mnohé
t?žkosti a kte?í p?i tom dokážou z?stat klidní a v usebrání. Sv?t pot?ebuje vid?t Boží d?ti pln? d?v??ující svému
Pánu.
Sv?t musí být schopen ukázat na k?es?ana a ?íci: „Tady jde jeden, který si nest?žuje! Netrápí se, nebojí se,
nebere nohy na ramena, když p?icházejí problémy. Jeho víra je tak pevná, že si ani o zít?ek nemusí d?lat starosti,
protože ví, komu uv??il!“
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