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Židům 10:19 dál

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
cestou novou a živou, … přistupujme před Boha s opravdovým srdcem …
povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.
Tyto verše nás povzbuzují, abychom horlivě vstupovali v Boží přítomnost, namísto
prchání před ní, jak to učinil Adam v zahradě Eden. Je nám dána smělá důvěra,
protože krev Ježíše nás očišťuje od viny a obléká nás Jeho spravedlností. A tak
můžeme přistupovat k Bohu, kde zaopatření a ochrana, plynoucí z Jeho přítomnosti,
se řine jako nekonečná řeka.
Potřebujeme zaopatření a ochranu v Jeho přítomnosti, neboť bez přestání zažíváme
zkázu a klam, jak v nás, tak kolem nás. Náš svět dokazuje pravdivost Ježíšových slov,
když říkal, že v naší době by lsti a klamy „svedly i vyvolené, kdyby to bylo možné“.
Děkujme Bohu, že tomu, co je možné, stanovuje hranice. A pak Mu znovu děkujme:
Bůh totiž nejen činí některé věci, které náš nepřítel chce, nemožné; On také činí
některé věci pro svůj lid možné – věci, o kterých jsme ani nesnili, že možné jsou.
Představa, že někdo, kdo se zrodil v nepravosti a je prosáknut hříchem tak, jak jsem
já sám u sebe zažil, může být roznícen „k lásce a k dobrým skutkům“, které zase dál
rozněcují jiné „k lásce a k dobrým skutkům“, taková představa znamená více milosti,
než kolik jsem si jí kdy mohl vysnít a vyprosit.
Připomíná mi to závěrečnou sloku písně, kterou moc rád zpívám:
A skutky pak, jenž konáš skrze mě,
tak sladkou službou stanou se,
že i andělé mi mohou závidět.
Kriste ukřižovaný, tu jsem.7
Andělé se radují, když vidí, jak lidé zažívají Bohem způsobenou změnu smýšlení
ohledně svého vlastního stavu a ohledně Boží oddané věrnosti. Milují pohled na to,
jak Bůh projevuje svou nekonečnou milost a moc nejen vůči svým dětem, ale také
skrze své děti.
Bůh si nedal za cíl nás pouze navrátit do stavu, ve kterém nás může tolerovat ve své
svaté přítomnosti. Je vroucím přáním Boha, aby byl s námi v tak intimním vztahu, že
svůj vlastní život bude šířit skrze nás.
Páni!
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