
KAPITOLA 11

Bylo nedělní ráno a my jsme byli ve sboru v jedné
africké vesničce. Ke konci bohoslužby přišlo dopředu na
modlitbu asi  pětadvacet  žen a dětí.  Náš tým se za ně
začal  modlit  a  oni  byli  jeden  po  druhém  uzdraveni
z nemocí a bolestí. Toho rána jsme všichni viděli  Boží
přítomnost a Boží moc!

Ten samý den do naší chýše přišel malý chlapec.
Ptal se, jestli bychom se přišli pomodlit za jeho otce, aby
byl uzdraven.  Šli jsme a modlili se za něj. Okamžitě se
ho dotkla Boží moc a cítil se o něco lépe. Druhý den za
námi chlapcův otec přišel znovu a požádal nás o další
modlitbu. Když jsme se modlili, Bůh ho uzdravil!
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Očima  víry  jsme  viděli,  že  se  něco  děje  i  v jeho
srdci.  Zeptali  jsme se ho, jestli  chce pozvat Ježíše do
svého života, a on řekl ano. Ten den se stal křesťanem.
Byli jsme nadšení z toho, co Bůh udělal!

Tento muž byl ve své vesnici náčelníkem mladíků.
Ani on ani ostatní neměli křesťany rádi. Když do jejich
vesnice měli třeba přijít křesťanští lékaři, dávali na cestu
posekané trní, aby jim příchod ztížili. On sám nehodlal
k sobě žádné křesťany ani pustit. 

Když však přišel do jeho srdce Ježíš, stal se tento
náčelník novým člověkem! Teď byl naším přítelem. Měl
rád  křesťany  a  měl  rád  Boha.  Chodil  s  námi  všude.
Dokonce nám daroval svoji nejlepší kozu! 

Čím to  bylo?  Kde se  v  něm vzal  takový hlad po
modlitbě?  Jeho  vážně nemocný syn  byl  tu  neděli  na
shromáždění uzdraven. Když to otec viděl, probudil se
v něm hlad. A když pak Bůh uzdravil z nemoci i jeho,
bylo to pro něj znamení Boží lásky a moci. Začal toužit
po  něčem  ještě lepším  a  větším  než bylo  uzdravení.
Toužil po samotném Bohu! Proto řekl ano, když jsme se
zeptali, jestli chce přijmout Ježíše do svého srdce. 
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Probuzení! Možná sis nikdy nemyslel, že by tohle
slovo  mělo  nějaký zvláštní význam,  ale  má.  Když  se
projevuje Boží moc, když přichází nebe na zem a když
lidé vidí Boží království,  jde  o  probuzení.  Probuzení
znamená,  že  se  věci  mění.  Lidé dělají pokání a  mění
svoje  myšlení.  Boží lidé mění situace  ve  školách,
v obchodech, na hřištích i v domácnostech. Celá města a
dokonce celé země se takto mohou proměnit. Lidé se
obracejí k  Bohu  a  začínají vidět  očima  víry.  Přichází
pokoj,  uzdravení a  radost.  Království temnoty  se
zmenšuje.  Mizí zlost,  nemoci  a  strach.  Boží království
světla panuje. 

„Znamení  a  zázraky“  pomáhají  probuzení  na-
startovat, protože lidem ukazují Boží divy. Ukazují jim
Boží přítomnost a Boží moc.

V každodenním světě mohou jako znamení sloužit
třeba značky na ulicích. Ty jsou hodně důležité. Podle
nich víš, kde právě jsi a kam jdeš. Bez nich by ses mohl
ztratit. 

Jel jsi někdy na výlet, na který ses moc těšil? Třeba
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někam tábořit nebo do Disneylandu nebo až do Afriky
na  safari?  Když už jste  byli  blízko,  byla  tam  nějaká
značka a  hlásila,  že zakrátko budete v  cíli.  A tobě se
možná od  samého  těšení rozbušilo  srdce,  když jsi  ji
uviděl. Ale zastavit jsi u ní nechtěl. Samozřejmě že ne!
A proč ne?  Protože  ta  značka  jen  ukazovala  cestu
k něčemu lepšímu. Místo toho, abys u ní chtěl zastavit,
jsi chtěl zrychlit a pospíšit si k báječnému cíli. 

Právě tak  je  to  se  znameními  od  Boha,  s  divy  a
zázraky.  Pomáhají přinést  probuzení,  protože  udávají
směr  k  něčemu  ještě nádhernějšímu.  Pojďme  se  teď
podívat,  co nám Boží znamení ukazují.  Podívejme se,
kam nás dovedou, když je budeme následovat. 

Tvým úkolem tady na zemi je být Božím svědkem.
Svědek je  člověk, který druhým ukazuje a vypráví, co
viděl  a  co  se  dozvěděl.  Být  Božím svědkem znamená
dokazovat Boží moc skrze zázraky, znamení a divy – a ty
přicházejí, když se za lidi modlíš. Bez znamení a zázraků
lidé neuvidí, jaký Bůh ve skutečnosti je. Nepoznají, jak
mocná je Boží láska a jak hodně Bohu na lidech záleží.
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V páté kapitole Lukášova evangelia najdeme příběh
o jednom velkém zázraku.  Petr  celou noc rybařil,  ale
nechytil  vůbec nic. Ježíš mu  řekl, aby spustil  síť ještě
jednou, tentokrát na druhou stranu loďky. Petr poslechl,
ačkoli nikde nebylo vidět ani rybičku. A co se nestalo!
Chytil tolik ryb, že naplněná síť málem stáhla loďku pod
vodu.  Petr  v  tom viděl  znamení Boží moci  a  přiznal:
„Jsem hříšný člověk,  Pane“ (podívej  se  do  Lukášova
evangelia 5,8). O jeho hříchu mu neřekl Ježíš. Zázraky
jsou totiž jako rozsvícené světlo – mohou nám ukázat, co
je  v  našich  srdcích.  Proto  mohou  v  našich  životech
odhalit i hřích. Znamení a zázraky nám pomáhají litovat
hříchů a udělat pokání. 

Někdy se ale lidé rozhodnou Boha neposlechnout,
přestože zázraky viděli. Egyptský král, farao, viděl deset
zázračných  ran,  ale  postavil  se  proti  Izraelcům.  Bible
říká, že měl zatvrzelé srdce (podívej se do 2. Mojžíšovy
9,34). Také náboženští vůdcové se obrátili  proti  Ježíši,
ačkoli  viděli  všechny  jeho  veliké a  zázračné skutky.
Nechtěli  totiž změnit  svoje  myšlení a  udělat  pokání.
Když lidé vidí znamení a  zázraky,  rozhodnou se  buď
přijít k Boží lásce, nebo se od Boha odvrátit.     
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