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Věrný přítel
Ašer Intrater

Jedna z nejdůležitějších charakteristik Božího člověka je věrnost. To znamená být věrný svým přátelům,
být prostě věrným přítelem. Naše vydaná kniha „Covenant Relationship“ (Smluvní vztah) se
v hebrejštině jmenuje „Věrný přítel“. Ježíš řekl, že hlavním cílem učednictví bylo vytvoření Jeho
vlastních přátel (Jan 15,15).
„Pěstujte lásku“ (z angl.) – 1. Korintským 14,1
Pěstovat lásku znamená věnovat se lidem prostřednictvím lásky. Být věrným přítelem vyžaduje úsilí a
iniciativu. To není jen tak na někoho čekat až přijde. Znamená to natáhnout se a ukázat věrnost
ostatním. Pavel požehnal Oneziforovi za to, že Pavla hledal a našel, když byl ve vězení (2. Timoteovi
1,16-17). Pavel se také radoval, když mohl udělat totéž. Opustil příležitost úspěšné služby a šel vyhledat
Tita. Nalezení Tita bral jako větší „triumf“ než úspěch ve službě (2. Korintským 2,14-15).
„Miloval je až do konce“ – Jan 13,1
Ježíš miloval své učedníky až do konce. Být věrným přítelem v sobě zahrnuje proces. Jedná se o sérii
testů, o cenu, kterou musí člověk zaplatit. Cena se časem stále zvyšuje, až dojde dokonce na věrnost až
na smrt (Zjevení 2,10). Věrnost je dlouhá stezka dialogů, konfrontace, odpuštění, zklamání, bolesti a
oběti. Abychom byli věrní, musíme společně s druhou osobou projít celou touto stezkou.
„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“
– Matouš 18,15
Tento verš více než kterýkoli jiný popisuje proces smluvního dialogu věrného přítele s člověkem, když
se vznikne problém. Cílem tohoto rozhovoru není jen morální konfrontace, ale také úsilí o obnovení
vztahu. Být věrný znamená neustále vstupovat na čestnou a milující rovinu konverzace, řešit problémy a
obnovovat vztahy. Nic takového jako lidské vztahy bez problémů neexistuje.
„Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“ Jan 14,15 (13,34; 15,9-10; 15,12; 15,16)
Láska je přikázání, které máme plnit. Je založena na poslušnosti a ne na emocích. Ano, láska má emoce,
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ale není na nich závislá. Není ani závislá na druhých lidech. Důvěra závisí na důvěryhodnosti ostatních,
avšak láska může milovat lidi ještě dříve, než jsou hodni naší důvěry. Ježíš miloval celý svět (Jan 3,16),
ale nevěřil nikomu (Jan 2,24-25).
Všichni lidé jsou v podstatě ve své „lidské“ přirozenosti nevěrní. Ale navzdory tomu je Bůh k nám vždy
věrný (Římanům 3,4). Stejně tak i naše rozhodnutí být k někomu věrný je jednostranné. Být věrný, i
když nikdo jiný na světě není. Vyberme si chození v loajalitě a čestnosti, v pokoře a milosti.
Dobrý vztah vyžaduje vzájemnou věrnost na obou stranách. Avšak rozhodnutí být věrný v tomto vztahu
je jen a jen na vás. Dobrý manžel se rozhodne být dobrým manželem pro svou ženu bez ohledu na to,
jaká je (a naopak). Děláme to co je „správné“ jako by to bylo Pánu (Efezským 5,21-22; 6,1; 6,7)
„…zrodil se bratrem pro doby soužení.“ – Přísloví 17,17
Být věrný znamená uvědomit si, že přítel je v potřebě nebo, že má problémy. To je čas přiběhnout a být
nablízku. Je těžké ukázat věrnost, když se tomu druhému všechno daří. Do tuhého jde, když jdeme na
pomoc. Toto jsou příležitosti volby.
„I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele…“ – Lukáš 16,9
Ježíš zde zdůrazňuje jednoduchý bod, že přátelé jsou důležitější než peníze. Neměl tím na mysli,
abychom si „kupovali“ přátele, ve smyslu manipulace a kontroly. Spíše, peníze mohou být nástrojem
pro budování vztahů. Přátelství je důležitější než to, co si můžete koupit za peníze. Vše v tomto světě je
dočasné. Pouze věrné přátelství je věčné.
Peníze zde nejsou jen pro nás, ale jsou také prostředkem k tomu, abychom požehnali druhé. Lidé jsou
často ve finanční tísni. Proto mohou být peníze použity jako projev věrnosti. Když užíváme peníze
k tomu, abychom pomohli druhým, je to příležitost rozvíjet důvěru.
„Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže věrného kdo najde? – Přísloví 20,6
V dnešním světě mluví mnoho lidí o lásce, ale člověk, který je věrný ke svým přátelům, je velimi
vzácnou komoditou. Buďme jedněmi z nich.

Katzir – mládežnický kemp
Šani Ben Ari

Jsme rádi, že na další Katzir mládežnické konferenci můžeme spolupracovat s Eitanem Šiškofem a
organizací “Tents of Mercy” (Stany milosrdenství). Okolo 70 mladých z celého Izraele přijelo chválit,
studovat Boží slovo a užít si společnosti jeden druhého. Tento rok se zaměřujeme na téma “Být
opravdový”. Mladí používají své dary a dobrovolně slouží tělu Kristovu a ostatním.
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Je to zázračné vidět, jak mladí lidé každoročně zaměřují své životy znovu na Krista. Katzir bude končit
19.7. večerní prezentací duchovních a uměleckých darů.
Prosím modlete se: aby Duch Svatý jednal v životech těchto mladých lidí, za úspěšnost prezentace a
za moudrost vedoucího týmu.

Modlitební témata:
Prosím MODLETE SE za naší probíhající službu v Izraeli neustávajícím evangeliem, sadbou nových mesiánských sborů,
center učednických kurzů, prorockých chval, modlitebních stráží v hebrejštině a finanční pomoc pro potřebné.
Prosím POŠLETE tyto aktualizace těm, kteří by z nich mohli čerpat.
Prosím PODPOŘTE nás finančně, abychom posílili mesiášovo tělo v Izraeli, podpořili zdejší probuzení a šíření poselství o
Izraeli, církvi a posledních časech všem národům světa. (http://www.revive-israel.org/giving.php)
Modlitby za Japonsko: www.reviveisrael.org/japanblog/
Poznámka: Tyto články a aktualizace mohou být vytištěny pro osobní potřebu a přátele ale nesmí být uveřejněny
na webu nebo v tištěných publikacích s výjimkou výslovného písemného souhlasu z Revive Israel.
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s Ari Sorkoramem, mesiánské židovské Aliance Izraele a kázání ve sborech a konferencích po celém
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