Bůh jedná divně - i tady a teď
Jak mluví Bůh?
Mnohdy máme pochybnosti nad tím, jestli zpráva, kterou právě slyšíme je od Boha. Důvody
pochybností mohou být různé. Například chování nebo vzhled nositele zprávy. Minulý týden (10.10.
2010) byl u nás opět britský kazatel Pete Game. Jeho projev je specifický a může vyvolávat mnoho
otázek.
• Je to opravdu od Boha?
• Musí být tak nahlas?
• Není to jen divadlo?
Vše jsou to legitimní otázky. Podívejme se proto nejprve na některé způsoby, jak Bůh v Bibli
promlouvá a koho posílá jako svého posla.
1. Oslice (4. Mojžíšova 22) - příběh o Balákovi a Bileámovi. Bileám se snažil vyhnout Božímu
zákazu zlořečit Izraeli. Bůh na jeho cestě ke králi Balákovi učinil zázrak a Bileámova oslice
promluvila lidským hlasem. Bileám na základě této zkušenosti odmítl zlořečit Izraeli a pouze mu
žehnal.
2. Jonáš (Jonáš 3) - Jonáš byl tři dny v žaludku velryby. Poté ho velryba vyvrhla na břeh a Jonáš
šel hlásat Boží soud do Ninive. Po třech dnech v břiše velryby Jonáš asi moc nevoněl a nevypadal
upraveně. Po tři dni chodil a kázal co mu Bůh přikázal. Obyvatelé Ninive na základě jeho slov
činili pokání a Bůh se nad nimi smiloval
3. Jan Křtitel (Matouš 3) - měl na sobě velbloudí srst a živil se kobylkami. Pustili by jsme Jana
Křtitele do našeho shromáždění takto oblečeného? I přes svůj vzhled měl Jan spousty
následovníků, které pokřtil a přivedl k pokání.
Bůh může mluvit různými způsoby a použít si různé lidi a jak jsme viděli i zvířata pokud Bude chtít.
Ne vždy úplně záleží na formě, ale důležitý je obsah sdělení. Pokud chceme žít s Bohem musíme si
zvykat na to, že se kolem nás budou dít “divné” věci.
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vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 2On je
smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže
zachováváme jeho přikázání. 4Kdo říká: 'Poznal jsem ho', a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 5Kdo
však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. 6Kdo říká, že
v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
Jedním z potvrzení, že jsme na spávné cestě je ovoce našeho života. Pokud jsme a žijeme s Ježíšem
budeme mu více podobni stejně jako si mnohdy jsou podobni například manželé, kteří spolu delší
dobu žijí.
Ježíš během svého života v těle dělal mnoho zvláštních věcí se kterými si lidé nevěděli rady a mnohé
pobuřovali. Ježíš však dělal pouze vůli svého Otce. Bůh někdy svoji svrchovanost ukazuje až
neuvěřitelným způsobem.

Uzdravení slepého
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uviděl člověka, který byl od narození slepý. 2Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk
narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" 3Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily
skutky Boží. 4Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
5Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." 6Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči 7a
řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená 'Poslaný'.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

Ježíš právě šel ze synagogy, kde se ho pokusili ukamenovat když uviděl člověka, který byl od
narození slepý. Služebníci se ho ptali, zda zhřešil on nebo jeho rodiče. Nedokázali si připustit, že
některé věci nemusí být následkem hříchu.
Ježíš má ale úplně jiný pohled na věc. Stalo se mu to proto, aby se na něm zjevila Boží sláva. Se slovy
musím konat skutky toho kdo mne poslal plivl na zem, udělal bláto a potřel jím slepému oči.
Můžeme se ptát co má bláto udělané z prachu a plivance společného s Boží slávou. Ve skutečnosti
není důležité jak se to stalo ale co se stalo. Slepý opět vidí a Bůh si k tomu může použít i to bláto ze
slin. Bůh není omezen prostředky, ale ochotou lidí v jeho jménu něco podniknout.
Farizeové si to nedokáží vysvětlit. Nezapadá to do jejich představy o Bohu. Přece by to nedělal v
sobotu. Dokonce se dvakrát zjištují u onoho slepého jak to Ježíš udělal.
Zajímavé, jak prakticky se choval onen slepý. Od narození neviděl, nikdy zákon nečetl.
25Odpověděl:

"Je-li hříšník, nevím; jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím."
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člověk jim odpověděl: "To je právě divné: Vy nevíte odkud je - a otevřel mi oči! 31Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší
však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. 32Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. 33Kdyby
tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit." 34Odpověděli mu: "Celý ses narodil v hříchu, a nás chceš
poučovat?" A vyhnali ho.

Je Bůh normální?
Naprosto ANO. Ale normou zde nejsme my. Farizeové měli problém. I přes to co viděli a slyšeli se
nedokázali oprostit od svých představ. Místo aby vzdali Bohu slávu ho označili za hříšníka.
Nesnažme se Boha napasovat do svých představ a norem. Bůh jedná mnohdy nepochopitelně a to i
tady a teď. Pokud chceme žít jako on a zažít veliké věci, tak bychom se na to měli připravit.

