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Hledání pokladu v poli žně
Průlom do nadpřirozené evangelizace
Pavel Neústupný
Podle Bible máme být jako děti, a jako děti jsme hledávali poklad.
● Mluví Bible o hledání?
Ano, a hodně! Hlavně máme hledat Pána.
Kdo hledá, nalézá:

Luk. 11,9 A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
10 Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.

● Mluví Bible o hledání pokladu?
Ano! V Luk. 15 najdeme hned 3 Ježíšovy podobenství za sebou:
Luk. 15, 1-7 Podobenství o ztracené ovci
1 Všichni výběrčí daní a hříšníci ho chodívali poslouchat.
2 Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!"
3 Vyprávěl jim tedy toto podobenství:
4 "Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a
nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde?
5 Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena,
6 přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚ Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!'
7 Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání,
než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují."

Luk. 15, 8-10 Podobenství o ztracené minci
8 "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude
pečlivě hledat, dokud ji nenajde?
9 Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou
minci!'
10 Říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí
pokání."

Luk.15, 11-24 Podobenství o ztraceném synu
22 Otec však nařídil svým služebníkům: ‚Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a
obujte ho.
23 Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme,
24 neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat.

Kdo hledá co?
*Pastýř ztracenou ovci

*žena minci

*otec ztraceného syna

Ve všech těchto podobenstvích nacházíme:
-někdo (něco) se ztratil/o
-pečlivé hledání (u ztraceného syna spíš trpělivé čekání otce na modlitbách)
-nalezení!
-velkou radost, oslavu
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Vždy jde ale o přirovnání s hledáním ztracených hříšníků, kteří činí pokání.
Zde vidíme Boží srdce pro ztracený poklad – pro hříšníky!

● Při hledání pokladu potřebujeme nutně nadpřirozené vedení a obdarování
Ježíš a Zacheus (Luk. 19, 1-10) – Vedení Duchem Svatým, slovo poznání
1 Ježíš přišel do Jericha a procházel jím.
2 A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč.
3 Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy.
4 Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde.
5 Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma."
6 Rychle tedy slezl a radostně ho přijal.
7 Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!"
8 Zacheus potom vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a
kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně."
9 "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův!
10 Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené."

Ježíš a samařská žena (Jan 4, 1-42) - Dar slova poznání
14 "Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm
stane pramenem vody tryskající k věčnému životu."
15 "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, "ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat."
16 "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem," řekl jí Ježíš.
17 "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl jí Ježíš.
18 "Měla jsi totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu."
19 "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."
25 Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). "Až přijde, vysvětlí nám
všechno."
26 "To jsem já," řekl jí Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví! “
39 Díky slovům té ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z
toho města uvěřili.
40 Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny
41 a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.
42 Té ženě pak řekli: "Už nevěříme jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu
Spasitel světa."

Kdo hledá: my
Kdo je pokladem: hříšníci / nevěřící
Kde hledáme: v poli tohoto světa
Jak hledáme: nadpřirozeně
Výsledek hledání pokladu: nalezení, obrácení, učednictví
Co je pokladnice: církev
Co tím budujeme: království Boží
Pole (světa) je velké. Hledat v něm se dá i bez přesných informací, ale je to dřina a
úspěch je malý.
Potřebujeme duchovní „detektor“ na hledání pokladu: Slova poznání, uzdravování,
proroctví (= dary Ducha svatého podle 1.Kor. 12,1-11) jsou takovými efektivními
detektory a stojí každému věřícímu k dispozici.

Bible nás vyzývá v 1.Kor. 12,31: Horlete po těch nejlepších darech.
Slova poznání a demonstrace Ducha nám pomáhají ukazovat lidem Boží milosrdenství.
Skrze slova poznání mohou lidé zažít, že je Bůh zná, že se o ně zajímá a že se stará o
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jejich problémy – a to nezávisle na tom, jak bezvýznamní si sami sobě připadají a jak
malé či velké jsou jejich problémy. Mohou tak zažít, že Bůh skutečně existuje!
● Evangelizace Boží mocí
Apoštol Pavel píše:

1.Kor. 2, 4-5
4 Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho
moci,
5 neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci.

Jedním z novodobých pionýrů byl John Wimber, který napsal v r. 1985 knihu „Evangelizace Boží mocí - znamení a zázraky dnes“.
Kevin Dedmon ze sboru Bethel Church v Reddingu v Kalifornii napsal v r. 2007 knihu
„Hledání pokladu v poli žně“ (český překlad německého titulu). Ta je průlomová a
schopná úplně proměnit náš pohled na evangelizaci. Che Ahn knihu považuje za
klíčový katalyzátor k posunu světového probuzení na vyšší úroveň. Randy Clark píše o
nejnapínavější knize na téma evangelizace, kterou kdy četl. Zdůrazňuje, jak velký
rozdíl je Duchem Svatým vedené hledání pokladu na rozdíl od obvyklé metody
provádění pouličních evangelizací. Dedmon sám zdůrazňuje, že knihu psal hlavně
právě pro ty, kteří se považují za evangelizačně neobdarované.
Tuto knihu vydá pod titulem „Hledání největšího pokladu“ v červnu 2013 vydavatelství
JUDA.
Praktický příklad: Tým mladých lidí v Estonsku zažil v létě 2012 na ulicích města
Kuressaare v Estonsku následující zjevení Boží moci:
Někdo dostal podivnou větu 'Bůh by se s tebou chtěl procházet' a šel k jedné ženě a
řekl jí to. Ta hned odpověděla, že má zraněné nohy, a tak dostali možnost se s ní
modlit. Její nohy byly okamžitě uzdraveny a žena vydala svůj život Ježíši.
● Co je na hledání pokladu nové?
Hledání pokladu je praktický čin a přináší povzbuzení, že jsou dary pro každého z nás,
že je to lehčí vstoupit do nich a působit v nich, než jsme si dosud mysleli, a že nejde o
evangelizační metodu, ale o způsob života. Výsledky hledání pokladu jsou velmi
překvapivé, povzbudivé a radost je veliká!
● Praktický postup při hledání pokladu v poli žně
Mapa hledání pokladu podle Dedmona:
-místo
-vnější vzhled osoby
-neobvyklé věci
-jaká modlitba je zapotřebí
-jméno osoby
Pěší zóna v Berlíně, duben 2012, Jonas N. + tým hledají poklad (video zde)
1.video, mapa pokladu:
2.video, mapa pokladu:
mladík
kočárek
modrá čepice
žaludek
levý kotník
oblak
fotbal
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● Proměna skeptika při hledání pokladu
(Přeloženo z knihy Kevina Dedmona „Hledání pokladu v poli žně“ (německé vydání amerického originálu
„The Ultimative Treasure Hunt“), str. 38-41. Lehce kráceno a upraveno.)

Kevin Dedmon vyučoval v jednom sboru v Miami o hledání pokladu. Když chtěli začít
hledat, dostal hlavní vedoucí strach. Mínil, že není hledání pokladu jeho povoláním a že by
mu bylo nepříjemné vnucovat lidem náboženství. Dedmon ho vzal do své skupiny a
povzbudil ho, ať s nimi jde, ať sestaví svou mapu, ale jinak jen vše pozoruje a nemusí nic
jiného dělat.
Skeptik pak předal svou mapu ke srovnání s mapami druhých. Jeho údaje byly:
-džínsy,
-poštovní schránka,
-modrý náklaďák,
-problém s koleny,
-James,
-Afričan,
-brýle,
-spasení.
Při hledání pokladu ve velkém nákupním středisku našli několik pokladů, jeden muž se
zraněným zápěstím byl na místě uzdraven a předal svůj život Ježíši. Po této zřetelné
demonstraci Božího královstvi začal skeptický pastor pozorně pročítat svůj seznam a
hledat zrakem věci a osoby, které by jeho seznamu odpovídaly. Ani s pomocí ostatních
hledačů ze skupiny ale nenašli nic.
Vraceli se zklamaně k autu, když najednou skeptik vykřikl, že vidí poštovní schránku
před jedním obchodem, a že tam před obchodem stojí modrý náklaďák! Hned se tam v
očekávání rozběhl a nechal všechny pozadu.
Když tam ostatní dorazili, čekali 5 minut, ale poklad nebyl v dohledu. I Dedmon to už chtěl
vzdát, ale ne bývalý skeptik. Ten se mezitím změnil v ohnivého evangelistu plného víry,
protože našel dva údaje ze své mapy pokladu, a chtěl ještě počkat.
Po chvilce vyšla skupina stavebních dělníků z restaurace, vedle které stáli. Za nimi
následoval velký Afričan v džínsách a s brýlemi. Jeho kroky byly pomalé a namáhavé.
Kulhal a měl nepochybně bolesti. Proměněný pastor ho oslovil a zjistil, že kvůli artritidě
trpěl trýznivými bolestmi v kolenech. A samozřejmě se jmenoval James.
Pastor mu vyprávěl, že se ten den už modlili s jinými lidmi a ti byli zázračně uzdraveni a
zeptal se ho, jestli by také chtěl, aby se za něj modlili. Jistě, chtěl by.
James nebyl křesťanem, ale byl zoufalý. Shromáždili se kolem něj, pastor vyslovil jednoduchou modlitbu a během několika okamžiků byl ten muž kompletně uzdraven. Začal
vyskakovat a ohýbal se dopředu a dozadu, aby předvedl, co ještě před několika chvilkami
dělat nemohl. Přihlížející skupina stavebních dělníků začala tleskat. To podnítilo několik lidí
z týmu, aby jim vyprávěli o Božích dobrých úmyslech pro jejich život, což s otevřeností
přijímali.
Právě v tento okamžik přijely autem dvě ženy a zaparkovaly vedle náklaďáku. Jedna z
nich byla manželka Jamese, která se za něho léta modlila. Když se dozvěděla, co se stalo,
vytryskly jí slzy z očí: “Děkuji ti, Ježíši. Věděla jsem, že můžeš Jamese dosáhnout.“
Tam na parkovišti, přesně vedle modrého náklaďáku a poštovní schránky, vedl pastor
Jamese ke Kristu (spasení).
Když se potom sešli ve sboru a sdíleli svá svědectví, nebyl bývalý skeptik k zastavení.
Vyprávěl každý detail hledání pokladu, které vedlo k Bohem vedenému střetnutí s
Jamesem. Vyhlásil nakonec s plným přesvědčením, že bude po celý zbytek svého života
hledačem pokladů!
________________________________________________________________________
Do textové formy upravené kázání autora v KS Praha-Střed z února 2013. Kázání jako mp3 viz zde.
Německá verze
/ estonská verze
Na www.go-east-mission.net vychází v dubnu 2013.
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