1

V

Připravte se!

průběhu let jsem se jako pastor a vedoucí setkal s celou
řadou významných Božích mužů a žen. Jsem moc rád,
že jen velice zřídka lze nalézt někoho, kdo je mimo kazatelnu méně
poctivý a čestný než na kazatelně. Tito lidé zaplatili vysokou cenu,
než nabyli svého zodpovědného a vlivného postavení. Zaslouží si,
aby se k nim Boží lid choval s úctou a láskou. Znám i několik málo
takových, kdo si žádají pozornosti za to, co Bůh v nich a skrze ně činí.
Většinou však mají tito lidé kristovský postoj k životu i ke službě, a já
jsem měl užitek z toho, že jsem se s nimi setkal.

Zajímavé je, že vlastně nikdy neusilovali o ono postavení či vliv,
kterého dosáhli. Je to Bůh, kdo dal postavení lidem, o nichž věděl,
že jsou schopni vést - a vést dobře. Tito lidé především hladověli po
Bohu. Jejich touha po hlubším poznání Boha je přivedla k takovým
setkáním s ním, která proměnila jejich život. Bůh sám se jim svěřil.
„Bůh se za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem“ (He 11,16). Těžko
si představit, že by váš život mohl být korunován něčím větším, než
že Bůh sám se chce projevit na vás a spolu s vámi. Mojžíšovi, který si
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připadal nedostatečně vybavený pro službu, řekl: „Vždyť budu s tebou“
(Ex 3,12). Lepší výbava pro službu neexistuje.
Pokud mě na všech těchto vedoucích něco zaujalo, pak to bylo to,
že se jedná o zcela normální lidi. Média a lidská šeptanda (a někdy
i pravdivé zprávy o Božím požehnání, které na jejich životě spočinulo), vytvořily nadživotní obraz těchto střízlivých lidí. Každý z nich
má jistě nějaké své zvláštnosti - máme je ostatně všichni. Ale každý
z nich má nepochybně i velké obdarování od Boha. Dary jsou ovšem
běžné - má je každý z nás. Důležitější je, že každý z těchto vedoucích
má takovou lásku k Bohu, která určuje vše, čím jsou a co činí. Pokud
je nějaký rys jejich života určující, pak je to jejich jednoduchá oddanost Kristu.

Skrytý život v Bohu
Kdykoli jsem měl příležitost nahlédnout do zákulisí života
těchto vedoucích, zjistil jsem, že zpravidla prožili určitý okamžik či
setkání s Bohem, které navždy proměnilo jejich život. Někteří prožili
takových okamžiků několik. Kdykoli se běžné setká s mimořádným,
všechno se mění. Jinak tomu ani nemůže být.
Všichni tito vedoucí mi ochotně vyprávěli svůj příběh. Doufali,
že bude povzbuzující a inspirující i pro druhé. Nikdy jsem ale neměl
dojem, že by své svědectví vyprávěli jen proto, aby dosáhli slávy, nebo
aby vypadali „duchovně“. Lidé, kteří zakusili mocné setkání s Bohem,
nemají nikdy pocit, že by byli nějak „superduchovní“. Dobrým příkladem nám může být apoštol Pavel. Ten zakusil jedno z nejmocnějších
setkání s Ježíšem, jaké bylo kdy zaznamenáno (Sk 9,1-22). Vedlo ho
to ale k tomu, aby se považoval za nejmenšího z apoštolů, který ani
není hoden nazývat se apoštolem, protože dříve pronásledoval církev (1K 15,9). Nemyslím si, že Pavel chtěl pouze působit pokorným
dojmem. Odhaloval svou duši způsobem, který musel být bolestivý.
Všichni rosteme pouze za předpokladu, že si uvědomujeme, jak moc
potřebujeme Boží milost. Apoštol Pavel je dobrou ilustrací tohoto
tvrzení.
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Skutečná setkání s Bohem nevedou k pýše. Tato setkání můžeme
posuzovat podle toho, co udělala s těmi, komu se jich dostalo, a pak
s těmi, kdo byli pod vlivem těchto lidí. Téměř každý týden žasnu
v údivu nad lidmi, kteří hluboce ovlivňují okolní svět, ačkoli ještě nedávno by to od nich nikdo neočekával. Takovým lidem patří Boží
království.

Teologie setkání
Jsem fascinován, když vidím, jak v lidském životě nastává změna.
Jsme-li vystaveni Božímu vlivu, vše v nás i kolem nás se mění: začínáme jinak myslet, jinak žít, jinak plánovat budoucnost. Nechápu,
jak se to děje, nicméně je to biblické a pozoroval jsem to v mnoha
lidských životech.
Apoštol Jan napsal, že Ježíš je světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházejícího na svět ( J 1,9). Pak tuto myšlenku ještě rozvinul
a mluvil o tom, že ti, kdo toto světlo přijímají, mají pravomoc se stát
( J 1,12). Nejzajímavější ale je, co toto přijímání světla s lidmi dělá.
Takoví lidé se sami stávají světlem (Mt 5,14)! Aby nedošlo k nedorozumění: Ježíš je oním zdrojem světla v každém, kdo věří. Písmo nám
ovšem nepřikazuje „povstaň a odrážej světlo, protože přišlo tvé světlo“.
Říká: „Povstaň a rozjasni se“, tedy „povstaň a sviť“ (Iz 60,1)! Ježíšův
následovník může svítit.
V jiné metafoře nás Ježíš vyzývá, abychom k němu přišli a pili
( J 7,37). Hned v následujícím verši říká, že z našeho nitra poplyne
řeka živé vody. Ti, kdo pijí, se tedy sami stávají zdrojem vody. Jinak
řečeno - pokud někdo přijal vodu, voda z něj může plynout. Můžeme
to říci i takto: Jakmile přijmeme život, život plyne. Stáváme se dárci
právě toho, co nás proměnilo.
Jde o hlubokou pravdu. Když se nás Bůh dotkne, mění nás, a my
pak můžeme v jeho jménu měnit druhé. Tyto rozhodující okamžiky
nás proměňují v plně vystrojené Boží služebníky.
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Připravte se na to, co přichází!
Na první pohled se může zdát, že Rozhodující okamžiky líčí dějiny.
Částečně to platí. Mám-li ale být upřímný, nevěnoval bych čas psaní
knihy, která by se zabývala pouze minulostí. Tím už se zabývali lidé
mnohem schopnější než já. Má kniha je svým způsobem prorocká,
protože se týká zítřka. Stále znovu se v ní zabývám popisem toho,
o čem Bůh zaslíbil, že se to opět stane.
Žiju pro to, co přichází. Jde mi o to, aby se mnou Bůh jednal
v tomto životě i v životě budoucím. Proto ve vás chci vzbudit touhu
po něčem, oč jde snad každému - po budoucnosti. Tato kniha je
proroctvím o našich životech. Čtěte ji, buďte bdělí a vyhlížejte, co se
bude dít.
Tyto příběhy v sobě nesou prorocké obdarování pro všechny, kdo
mají uši k slyšení. Každá kapitola je v jistém smyslu povoláním, abychom stanuli před nebeským dvorem, kde se rozhoduje o běhu dějin.
Z této pozice můžeme všichni poznat, jaké záměry má Bůh s touto
„planetou sirotků“ - pokud budeme hledět na to, co Bůh dělal v minulosti.
Bůh se s lidmi setkává, a toto setkání okamžitě a hluboce promění každého, kdo je prožije. Předkládám příběhy skutečných lidí, kteří
ovlivnili běh dějin. Jejich příběhy jsou ale něčím víc než jen pohledem
do minulosti. Jde o klíčové okamžiky církevních dějin, které nám zjevují Boha a jeho záměry s touto zemí. Byly ale i neblahé okamžiky,
které nastávají, když se lidé snaží Boží záměry překazit. V následujících kapitolách se seznámíte s některými z tisíců různých setkání
s Bohem, o nichž máme zprávy a která můžeme studovat. Nicméně
to, o čem budete číst, je proroctvím o tom, jak naše budoucnost vypadá z Božího hlediska.

Moc svědectví
Svědectví prorokují. Zjevují Boží povahu, která se nikdy nemění.
Tato kniha stojí na dvou hlubokých pravdách: Bůh nikomu nestraní
(Sk 10,34) a Ježíš je tentýž včera i dnes, i na věky (He 13,8). Tyto
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