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Lukáš 13:7-9

`Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej!
Proč má kazit i tu zem?´ On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej
okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´.
Pěstitel a Pečovatel o vaši duši vás miluje, přimlouvá se za vás a dychtí po tom, aby
vás představil jako plodů bohatý výsledek své obětavé námahy. On vždy dobře ví, co
potřebujete, abyste nesli hojné ovoce. A nyní vlídně a trpělivě nabízí svůj čas i zdroje
k tomu, aby to vše uskutečnil.
Nejdříve chce okopat zem kolem vás. Chce vás odseknout od všeho, co se vydává za
důvod vaší plodnosti. Ježíš chce, abyste vy i všichni věděli, že příčina úrodnosti
v Jeho království neleží v přirozené, vrozené dobrotě či schopnosti v nás či v našem
okolí.
Vzpomeňte si na Abrahama, který poté, co vysvobodil svého synovce Lota, nepřijal
jedinou věc z kořisti. Nechtěl, aby druzí mohli tvrdit, že oni ho učinili bohatým. Chtěl
naopak, aby každý, včetně jeho samého, jasně věděl, že veškeré jeho bohatství bylo
výsledkem Božích zaslíbení. A Bůh chce, abyste i vy a druzí věděli to samé o vás.
Proto Bůh pracuje a vykopává všechnu sebe-střednou sebejistotu, která vás naplňuje
a obklopuje. Ježíš chce ukázat, že hojnost ovoce ve vašem životě je výsledkem slibů
Jeho Otce, které vás obklopují a naplňují. Ježíš kdysi zemřel a vstal, aby pro vás
zajistil sílu a moc spočívající v těchto slibech. Nyní touží ve vás přemoci hřích smrti
mocí svého vzkříšení, tak aby Jeho vlastní nový život mohl ve vás dnes povstat
a naplnit ten váš bohatostí ovoce, která překonává očekávání.
Až se to bude dít, pamatujte, proč se tak děje. Ne proto, že jste byli malým dobrým
stromkem, který byl lepší než ostatní a který dělal, co se mu řeklo. Chce, abyste vždy
věděli, že k úrodě dochází proto, že jako váš Pěstitel věrně odstraňuje nejhlubší
sebe-klamy, které plní vaše nejniternější já, a to tak, že vás obklopuje svými
nejčistšími zaslíbeními, dokud nenahradí vaše přirozené spoléhání se na sebe
naprostou závislostí na Něm. Až na Něm pak budete záviset a spoléhat tak, jako
ratolest na svůj vinný kmen, podívá se na ovoce, které skrze vás přináší, a prohlásí:
„Skvělé.“
To je život, který On nabízí. Jestli ho chcete, připravte se odhalovat svou závislost
a Jeho spolehlivost jako nikdy předtím. Všechno je to o Něm.

