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Římanům 11:32
Bůh totiž všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi slitoval.

Ten, kdo čeká, že bohulibý život bude proudit z jeho vlastní snahy a odhodlání, setká
se tváří v tvář s krutou pravdou dnešního verše. Kdo čeká, že bude poslušný Bohu
proto, že on sám chce a pracuje na tom, zjistí, že je víc hnán k neposlušnosti, než si
kdy dokázal představit. Zjistí, že byl uzavřen pod neposlušnost.
Proč? Protože náš Otec v nebi nedopustí, aby Jeho děti byli jako satan a oloupili Ho
o Jeho slávu. Jak naše vysvobození ze smrti, tak naše vzkříšené žití jsou dary od Otce.
On nedopustí, abychom obdrželi jen jeden z nich jako dar a mysleli si, že ten druhý je
náš dar Jemu. Principiálním základem celého našeho vzájemného vztahu s Ním je
Jeho milosrdenství, ne naše oběti. V tomto smyslu poučil Ježíš horlivé svůdce své
doby: „Jděte a učte se, co to je: `Milosrdenství chci, a ne oběť.´“
Žít křesťanský život není o snažení a usilování. Je o kapitulování a zemření. Žít
křesťanský život je o vzdávání se svého povýšeného smýšlení ohledně sebe sama a
svých schopností, tak aby náš duch na-sebe-spoléhání mohl zemřít. Křesťanský život
je o přijímání Božího Ducha jako náhrady za našeho, nikoli jako doplňku k našemu.
Bůh nám nenabízí svého Ducha jako prostředek k našemu „žití si svého života“. Bůh
nabízí svého Ducha, abychom my mohli být prostředky k šíření Jeho života. A je
k tomu celý dychtivý; touží po tom, aby naše nohy byly „obuty k pohotové službě
evangeliu pokoje“. Nechce, abychom se váhavě drželi stranou kvůli skrytému strachu
či úmyslnému vzdoru. On chce, aby Jeho lidé „měli život a měli ho v hojnosti“. A tak
touží, aby Jeho lidé poznávali přebývání Jeho Ducha v nich – Ducha, který všude tam,
kde přebývá, přivádí k životu Kristův charakter. Vskutku nikdo nemůže říct, „Ježíš je
Pán, jedině v Duchu svatém“. Bůh se nespokojí s tím, že nazýváme Ježíše věčným
Spasitelem. Bůh také chce, abychom ho nazývali každodenním Pánem.
To se však nemůže stát tam, kde vládne duch na-sebe-spoléhání (nezávislosti).
Pouze Bůh je nezávislý, soběstačný. Všichni ostatní, kteří se považují za sebespolehlivé a soběstačné, pouze věří satanově lži, slibující nám, že můžeme být jako
Bůh. Bůh ale odstraňuje tuto lež ze svých dětí a ukládá ji zpátky tam, kam patří,
spolu s ostatním nepřátelstvím, které slíbil odstranit. Aby to mohl udělat, uzavře nás
třeba i pod neposlušnost, jen abychom poznali, že Jeho slitování je mnohem
trvalejší, než bychom se nadáli, a Jeho Duch mnohem dostupnější, než bychom
doufali.

