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Nejde o výhru
Andy Stanley
- zakladatel a hlavní pastor církve North Point Ministries

Nový typ království

- Ježíš soustavně odmítal nástroje, slogany, postoje, tón a přístup království tohoto světa.
- Ježíš přišel, aby záměrně prohrál, prohrál se záměrem.
- V 1. listě Petrově 2:21, 23 se píše: „Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho   
   šlépějích… Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí  
   spravedlivě.“ (B21)
- Naším problémem s Ježíšovým učením je , že si myslíme, že to nebude fungovat.
- Ježíš byl jiný Král králů, který přišel ustanovit zcela odlišné království.

Nové smluvní přikázání (17:00)

- Ježíšovo nové smluvní přikázání nahradilo všechna ostatní. Nebylo jen jedním z dalších, které se  
   k nim přidalo.
- Přikázal nám, abychom milovali jedni druhé, jako on miloval nás.
- Inspiraci ke svému chování ve vztazích i jinde si máme brát od něj.
- Apoštol Pavel zjistil, že Ježíšův způsob je něco zcela nového a nezáleží na tom, zda funguje.
- První církev změnila svět tím, že dělala to, co vyžadovala láska.
- Nástroje tohoto světa nikdy nenaplnily Boží vůli na této zemi.

Zapomenout na cestu (22:52)

- Mnozí křesťané své křesťanství ztratili.
- Ve chvíli, kdy začneme brát do rukou zbraně tohoto světa, prohráli jsme dřív, než bitva začala.
- Křesťané nemají žádnou výmluvu, protože máme Krále a ten dal najevo svou vůli. Dotýká se každé 
  ho vztahu a každé koruny, kterou utratíme v každém okamžiku našeho života.
- Reakce během tohoto období odhalily ošklivou realitu skrytou za naši biblickou rétorikou a prohlá 
  šení víry. Možná církvi jde o stejnou věc jako každé jiné ideologické skupině – o výhru. Možná se bo 
  jíme toho, čeho se bojí každá ideologická skupina – prohry.
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Prohraný boj (28:00)

- Církev vždy vypadá lépe, když bojujeme za práva druhých než za svá vlastní.
- V okamžiku, kdy začneme bojovat za svá práva, jsme prohráli.
- Nejlepší cestou, jak ztratit svou náboženskou svobodu, je použít zbraně tohoto světa v církvi.
- Vlivní křesťanští vedoucí jednali, jako by Boží království záviselo na úspěchu politické strany nebo  
  jednoho kandidáta.
- Zapomněli jsme, co to znamená být křesťanem?
- „Než budete požadovat výuku křesťanství ve školách, požadujte jeho výuku v církvi.“

Reakce mluví jasněji (30:00)

- Chování mluví jasněji než slova, ale reakce říkají ještě víc.
- Naše reakce na to, když se neděje naše vůle, říkají více o naší důvěře v Boha než cokoli jiného.
- Ve velké části z toho, co Ježíš říká v Kázání na hoře, je: Nereaguj jako všichni okolo.
- Pokud křesťané reagují jako všichni okolo, tím jen potvrzují podezření těch, kdo ho už mají - že nábo 
  ženství je jen způsob, jak dosáhnout svého, dokud nám nezačne překážet.
- Ježíšovou vizí pro budoucí církev nebyla primárně teologie, šlo mu o naši jednotu.
- Problém není v tom, že lidé nevěří tomu, čemu věříme my. Problém je v tom, že nevěří, že my věříme 
tomu, čemu říkáme, že věřím e.

Jako Ježíš (33:19)

- Musíte si zvolit, zda budete následovat Ježíše. Nevybíráte si ale, jak to následování bude vypadat, 
protože to nám bylo předepsáno.
- Vypadá to, zní to, chová se to a reaguje to jako Ježíš.

Zástupci Krále (34:13)

- Lidé v Antiochii nepřestoupili na jiné náboženství. Dali svou věrnost někomu jinému.
- Ve starověku byly oblasti pozemského světa a duchovno naprosto oddělené. Bohové se nezajímali  
   o to, jak se chováte a Římu bylo úplně jedno, koho uctíváte.
- Křesťané následovali Krále, kterého nezajímalo jen to, jak uctívali, ale který jim říkal, jak mají žít.
- Pojďme být zase křesťany.
- Dělejme to, co od nás vyžaduje láska.
- Všechny příkazy ve vyučování apoštola Pavla jsou jen aplikováním Ježíšova jednoho přikázání 
     – abychom milovali ostatní tak, jak Bůh skrze Krista miloval nás.
- Buďme laskaví, a přitom ochotní upozornit na nelaskavost.
- Buďme upřímní, a přitom ochotni poukázat na neupřímnost, zvláště, když poškozuje něčí důstoj 
   nost, bez ohledu na to, do jaké politické strany patříte.
- Všechno dělejme bez reptání, dohadování a stěžování si.

Svědomí národů (39:42)

- Pojďme dělat to, co je spravedlivé, ne to, co si umíme ospravedlnit.
- Pojďme dělat to, co je zodpovědné, ne to, co je dovoleno.
- Pojďme dělat to, co je morální, ne to, co je nám dáváno za vzor.
- Zbavme se strachu z prohry.
- Naprostá oddanost našemu Králi udělá z našeho světa lepší místo.
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