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Získat sv?t pro Krista stojí více než akademickou p?ísnost. Správná doktrína sama o sob? nesta?í. Prohlášení a
vyu?ování nesta?í. B?h musí být pozván, aby „potvrzoval sv?dectví znameními“ (viz Žid?m 2:4). Jinými slovy,
evangelium musí být kázáno v síle Ducha Svatého seslaného z nebe.
Apoštolové se modlili, aby B?h ?inil nadp?irozené v?ci. Cht?li se p?esv?d?it, že jejich víra je více než póza ?i pustá
teorie. V této ví?e byla moc. „Ó Bože, natáhni svoji ruku – pracuj v tom s námi.“ Cht?li víru živou, založenou nejen
na k?íži, ale také na prázdném hrob?. K?íž je dojímavý a z lidského pohledu srozumitelný: nevinný muž byl
zavražd?n nepoctivými politiky a náboženskými v?dci. Ale prázdný hrob – co m?žete ?íci? To mohl zp?sobit jen
nadp?irozený B?h.
V mnoha dnešních církvích lidé nevidí projevy Boží moci jako odpov?? na vroucí modlitby. Místo toho slyší
teologické argumenty, kterým rozumí jen pár lidí. V k?es?anském rádiu a televizi ?asto hovo?íme pouze sami o
sob?.
To s ?ím v dnešní dob? zápasíme, je „náboženství slibu“ Starého zákona, který neustále opakuje p?íkazy ke
konání správných v?cí. Moderní kazatelé stejn? jako Mojžíš sestupují z hory a volají po v?rnosti. Všichni, stejn?
jako tehdy ?eknou ano, ale pak po dvou dnech slib rychle poruší. Jenom trocha závislosti na Boží moci by m?la za
následek pokra?ující zm?nu. Je t?eba volat k Bohu, aby svou nadp?irozenou mocí m?nil naše životy.
Ježíš dnes ?íká, tak jako ?ekl církvi v Sardách, „Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probu? se a posilni to, co ješt?
z?stává a je už na vym?ení! Nebo? shledávám, že tvým skutk?m mnoho chybí p?ed Bohem … Nebudeš-li bdít,
p?ijdu tak, jako p?ichází zlod?j …... Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ (Zjevení 3“1-3,6).
Nezastávám melodrama nebo p?edstavení, které probudí emoce. Dávám p?ednost tomu, co d?lali apoštolové, totiž
žádat Boha, aby vztáhl svoji ruku a zjevil sebe Samého.

Jim Cymbala se za?al scházet p?i brooklynských bohoslužbách s mén? než dvaceti ?leny v malé zchátralé budov? v ?ásti m?sta, kde život nebyl lehký. Je narozen v
Brooklynu, byl a je velkým p?ítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a ?astým p?ednášejícím na kazatelských a v?dcovských konferencích sponzorovaných World
Challenge po celém sv?t?.
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