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Ester 4, 16 „Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte
po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže
to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu.“
Když přemýšlíš o půstu, kdo se ti vybaví jako první? Mě Ježíš (Matouš 4, 1-2). Postil se 40 dní a 40 nocí,
když byl vyveden Duchem na poušť. I když Ježíš půst praktikoval a učil o něm, v dnešní době je půst
jeden z nejobávanějších a nejvíce nepochopených duchovních počinů.
Proč lidé mají strach z půstu? Možná se bojí, že půst jim způsobí věci, o které nemají zájem. Že je to
velmi nepříjemná zkušenost plná utrpení. MYSLÍŠ SI TO TAKY? A pro velice mnoho křesťanů
je myšlenka držet půst, nepředstavitelná. PATŘÍŠ MEZI NĚ I TY?
Pokud se nepostíš, porozhlédni se po církevním či sborovém okolí, zda znáš někoho, kdo se postí.
Dokázal bys vyjmenovat alespoň pár lidí, kteří se postí pravidelně? Pro dnešní křesťany, kteří žijí
v nenasytné a nestřídmé době, může být těžké začlenit půst do svého života a začít jej praktikovat.
Ale pokud znáš někoho, kdo má půst jako způsob života nebo je jeho nedílnou součástí, zeptej se ho
na jeho vlastní zkušenost. Zkuste se navzájem povzbuzovat, protože toto je oblast, kde na nás bude
pokušitel zkoušet různé finty, abychom s půstem vůbec nezačali.
Půst nás má vést k intenzivní duchovní aktivitě a rozjímání. Je tedy zřejmé, že se nemusí jednat pouze
o „hladovku“, ale je možno k tomu připojit i „abstinenci“ od druhých lidí, od médií, od telefonu,
od mluvení, nebo spánku, abychom mohli být ještě více ponořeni do duchovních činností. Každý náš
půst, který budeme praktikovat, může mít jiný účel, záměr a cíl. Můžeš se postit, protože chceš vyjádřit
lítost, projevit pokání, pokořit se před Bohem nebo překonat pokušení. Jiným účelem postu je zesílení
modlitby, hledání Božího vedení nebo prosba o vysvobození či ochranu. A nesmíme zapomenout také
na půst s cílem vyjádřit lásku a úctu Bohu. Půst musí vždy naplňovat nějaký duchovní účel, účel
zaměřený na Boha ne na nás, jinak ho Bůh nepožehná a poslouží nám pouze ke zhubnutí.
Během těchto 21 dní před Velikonocemi se společně se čtením a zamýšlením se nad každodenním
poselstvím pro tebe, můžeš i postit. Postit se s cílem hledání Božího vedení pro tvůj život, hledání Boží
vůle pro tvou službu a hledáním toho, kým jsi v Kristu. Chceme se sdružit a pustit se do toho všichni
společně, protože půst nemusí být výzvou jen pro jednoho člověka, ale i pro společenství, ne-li pro celý
národ. Nechme se inspirovat královnou Ester, která zmocnila celý židovský národ k třídennímu půstu
(Ester 4, 16). JSI OCHOTEN ZAČÍT DRŽET PŮST?
V každodenním poselství pro tebe se chceme zamýšlet a hledat naši vlastní identitu, protože to,
kdo jsme a jak se vidíme, ovlivňuje náš sebeobraz, naše vnímání sebe i druhých, naše postoje i naše
jednání. Když společně najdeme, kým opravdu jsme a jak nás vidí Bůh, chceme vyznat: TY JSI MŮJ PÁN
A JÁ TI CHCI SLOUŽIT! Služba je nedílnou součástí života křesťanů a je mnoho překážek, které mohou
od služby Pánu odvádět. Mé - tvé povolání do služby bylo Božím povoláním nebo tvou vůlí? Je mnoho
otázek, na které bychom chtěli a potřebovali odpověď…
Hledejme a nalezněme způsob, jak skrze půst zakusit Boží milost a dostat odpovědi na své otázky.
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Efezským 4, 22-24: Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte
se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti
pravdy.
Zřejmě poprvé, kdy si člověk uvědomil svou identitu, byla chvíle, kdy Adam s radostným zvoláním
poprvé spatřil Evu, pomoc sobě rovnou: „Toto je kost s mých kostí a tělo z mého těla!“ (Genesis 2, 23)
Když Adam ještě před zrozením Evy pojmenovával zvířata v zahradě Eden, jistě si uvědomoval jejich
odlišnosti. Bůh tedy stvořil někoho, kdo s ním byl totožný a přece jiný, kdo byl jeho lidským protějškem.
Lidé kolem nás mají důležitou roli v budování naší identity. Identita totiž není něčím, co by bylo předem
dáno, člověk ji musí teprve utvářet tím, že si uvědomuje vlastní odlišnost a zároveň poznává sám sebe
během celého svého života.
Již v dětství je velmi důležité, aby rodiče svým životem dosvědčovali, že víra znamená nejen určité
způsoby jednání, postoje a hodnoty, ale zejména vědomí celkového smyslu života. Život s Bohem
je vždy smysluplný a i ten nejskrytější a nejméně nápadný život má své poslání a hodnotu. Důležité
je děti učit, že i to, co svět nevidí nebo nepovažuje za úspěch nebo hodnotu, může mít velkou cenu
v Božích očích.
Naši pravou identitu poznáváme krůček pro krůčku, když na sobě necháváme spočívat Boží pohled.
Žádná událost, žádný neúspěch ani žádný náš pád, nám tuto identitu nemůže vzít. Nezávisí na tom,
co máme či nemáme, na našich úspěších či nezdarech; závisí pouze na Bohu, na jeho dobrotě a lásce.
Zdrojem naší identity je tedy neodvolatelná stvořitelská láska Boha, který nás učinil ke svému obrazu
a chce, abychom žili navždy s ním.
Takže KÝM VLASTNĚ JSEM? KÝM JSEM V KRISTU?
V následujících dnech se budeme zamýšlet nad otázkami naší identity, hledání naší hodnoty nebo
si poukážeme na lži, kterým věříme.
Myšlenky typu: Není na mě nic zvláštního…, Nikdo mě nemiluje a nepřijímá takového, jaký jsem…,
Nezasloužím si jít do nebe…, Můj život nemá smysl ani směr…, Nikomu nepatřím…, Jsem sám… Anebo
naopak: Vystačím si sám, nikoho nepotřebuji…, Jsem přece lepší než ostatní! Takové a mnoho dalších
podobných nás jistě už taky napadly. Skoncujme s nimi a nechme se vést Duchem pravdy.
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Žalm 139
Po přečtení tohoto žalmu na nás dýchne pocit sounáležitosti, lásky a to, že někam či někomu patříme.
Pocit, že jsme někým přijati, tzn. pocit vlastní hodnoty je vědomí své vlastní ceny, své důstojnosti,
jedinečnosti své osoby. Je to vnímání mého obrazu, který si Bůh o mně udělal. JAK MĚ BŮH VIDÍ?
Sebevědomí a pocit vlastní hodnoty na sobě velice závisí. Protože vím, že jako člověk mám v Božích
očích obrovskou cenu, mohu přijímat sebe sama, mohu se spoléhat, že jsem dobrý, mohu se odvážit
vystupovat před lidmi takový, jaký jsem. V cizím prostředí snad mohu i působit jako nejistý, nepevný,
nerozhodný, ale dokážu si to přiznat. Pak mám pocit sebedůvěry a vlastní hodnoty. Jsem cenný i ve
své nejistotě, pochybnostech a ve svých zábranách.
Pocit vlastní hodnoty není nafoukanost, je to spíše cit pro vlastní cenu ve všech slabostech a mezích.
AKTIVITA/ÚKOL: Nezapomeň, že Bůh o tobě ví všechno! Žalm 139 je povzbuzením pro každého,
kdo snad někdy pochybuje o své vlastní ceně a o tom, co pro Boha znamená. Co text říká o Bohu?
A co říká o tobě? Vypiš si to a popřemýšlej. Můžeš se tyto části nebo jen jeden verš naučit zpaměti a
je-li to ve tvých silách, povzbuzuji tě k naučení celého Žalmu. Ve chvílích nejistoty se ti bude hodit. 
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Jeremiáš 9, 22 – 23 Toto praví Hospodin: „Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí
svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí,
že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud
a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův.“
Bůh nás stvořil s potřebou milovat a být milován, přijímán a mít hodnotu. Než do světa vstoupil hřích,
byly tyto potřeby naplňovány v ráji prostřednictvím důvěrného vztahu s Bohem. Když člověk zhřešil,
byl vztah s Bohem zničen a vztahy s ostatními i pohled na sebe narušen. Potřeby, které nám dal Bůh,
již nebyly naplňovány. Proto zjišťujeme, že máme neukojitelnou touhu někam patřit, být milováni
a cítit, že máme hodnotu. Místo, abychom chtěli, aby tuto potřebu naplnil Bůh, snažíme se ji naplnit
vlastními silami.
Bible uvádí několik příkladů, kterými se lidé mohou snažit získat vědomí vlastní hodnoty.
V nejpovrchnější rovině se člověk snaží svou potřebu identity uspokojit tím, že má – vlastněním
hmotných statků, určitým stylem viditelného života: tzn. PENÍZE A BOHATSTVÍ (Lukáš 12, 15). Člověk
si myslí, že uspokojí svou potřebu být tím, že bude mít. Myslíš, že máš vyšší cenu, když máš lepší
notebook, bohatší rodiče, prestižnější školu nebo patříš do vyšší společenské vrstvy? NE. Možná ti to
v mnoha ohledech zjednoduší život, ale neučiní tě to šťastnějším ani hodnotnějším v Božích očích.
Dalším bludem, který vězí v mnoha lidech, je pocit, že se jejich hodnota zvyšuje, čím jsou krásnější,
voňavější, štíhlejší, modernější… Je VZHLED (1. Samuelova 16, 6 – 7) to pravé, podle čeho se určuje
naše cena? NE. Můžeš mít nejstylovější účes, nejmodernější oblečení, nejdražší parfém
a nejluxusnější šperky, ale o tvé vlastní hodnotě to nevypoví vůbec nic. V neposlední řadě je neméně
klamné, pokud smýšlíme o sobě jako o někom lepším než jsou ostatní. SROVNÁVÁŠ SE S DRUHÝMI
(2. Korintským 10; 12, 17, 18), chlubíš se sám sebou a povyšuješ se nad ostatní? Tak toto opravdu není
dobrým základem k hledání vlastní hodnoty.
Nechť je tvá identita založena na Kristu, ne na tvých úspěších, postavení nebo vzhledu.
OTÁZKA/MODLITBA: Zamysli se nad tím, co právě tebe omezuje v přijímání sebe samého. Dokážeš se
od toho oprostit? Modli se, aby ti Bůh pomohl vidět tě Jeho očima.
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1. Mojžíšova 3, 1-6 Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě:
„Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů
v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho,
ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však
ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla,
že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho
plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.
Římanům 5, 8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli
hříšní.
Stejně jako satan oklamal Evu, lže i nám o tom, kým jsme, jakou máme hodnotu. Tyto lži často
podvědomě přijímáme, když vyrůstáme. Musíme je odhalit, poznat Boží pravdy o naší hodnotě
a nahradit jimi chybný systém hodnot v našich myslích.
Lež č. 1: „Abych ze sebe mohl mít dobrý pocit, musím být přijímán určitými lidmi.“ (Jan 12, 42-43)
Myslíš si, že pokud nejsi přijímán určitými lidmi kolem sebe, že nic neznamenáš? Toužíš být za dobře
s vlivnými lidmi?
Boží pravda: Díky Kristu jsem nyní v Božích očích přijatelný. Protože mě Bůh – stvořitel všeho –
dokonale přijímá, nepotřebuji už souhlas druhých lidí k tomu, abych měl hodnotu. (Koloským 1, 21-22)
Lež č. 2: „Abych ze sebe mohl mít dobrý pocit, musím splňovat své vlastní normy, podmínky
a očekávání.“
Boží pravda: Bůh mě v Kristu vidí jako člověka, který dosahuje požadavků, které klade Bůh. Protože
v Kristu již splňuji Boží normy, nemusím se dál snažit naplnit vlastní představy. (Římanům 5, 1-2)
Lež č. 3: „Bůh mě bude mít raději, když budu dodržovat určité příkazy a dělat určité věci.“
Boží pravda: Boží láska ke mně je založena na Kristově smrti na kříži. Je neměnná a nezávisí
na okolnostech nebo mých činech. Boží láska se nezvětší, když budu poslušný, ani se nezmenší,
když nebudu poslouchat. (Římanům 8, 38-39)
V Kristu jsi nový člověk! Bůh se tě rozhodl milovat, zcela ti odpustil a naprosto bez podmínek tě přijal.
Máš pro něj velkou cenu. Tato fakta jsou pravdivým a neměnným základem pro zdravý a správný
sebeobraz.
OTÁZKA: Zkus se zamyslet, zda ve tvém životě není třeba Lež č. 4, Lež č. 5… Jakou Boží pravdou
je nahradíš?
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Efezským 1, 5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista
přijati za syny.
Naše identita není založena na tom, jaké podáváme výkony, jaký máme majetek nebo jak vypadáme.
Naše identita je založena na tom, kým jsme. A kdo ví lépe než kdokoli jiný to, kým jsme, než ten, který
nás stvořil?
Než jsme přijali Krista, byli jsme svou přirozeností hříšní. Jak nás Bůh podle 1. Korintským 1, 2 nazývá
nyní? POSVĚCENI V KRISTU, POVOLÁNI, SVATÍ! Protože jsme z Božího povolání „v Kristu“, máme podíl
na Kristově životě. Cokoli platí o Kristu, platí i o nás. Bůh se na nás dívá skrze Ježíše. Ježíš je naší novou
identitou.
V Bibli můžeme nalézt mnoho podob, jak nás Bůh vidí a co pro něj znamenáme. Již zmiňovaný Žalm
139 mluví sám za sebe. V dalších textech se dozvídáme, že jsme BOŽÍMI DĚTMI (Římanům 8, 15-16),
že jsme MILOVANÍ (Efezským 2, 4), že jsme se stali CHVÁLOU JEHO SLÁVY (Efezským 1, 12).
Jsi Boží dítě!
OTÁZKA/ÚKOL: Co pro tebe znamená být Božím dítětem? Napiš si modlitbu vyznávající tvůj
vztah s Kristem.
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Efezským 5, 9-10 Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
zkoumejte, co se líbí Pánu.
Abychom mohli prožívat novou totožnost, kterou máme v Kristu, a vidět se tak, jak nás vidí Bůh,
potřebujeme udělat tři věci.
1. ODHALOVAT LEŽ – Uvědomme si, že mnohá naše hluboce zakořeněná přesvědčení o sobě samých
jsou lživá a postavme se jim. Pavel ve 2. Korintským 10, 3-5 charakterizuje satanovy lži jako „lidské
výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha“. A co Pavel říká, že s nimi máme udělat?
BOŘIT JE A PODMANIT SVOU MYSL K POSLUŠNOSTI KRISTA!
2. VĚŘIT PRAVDĚ – Je důležité číst, co o nás říká Boží slovo, přijímat Boží pravdy a opakovat si je.
Abychom mohli prožívat naši identitu v Kristu, musíme podle Římanům 1,17b a Římanům 10,17
ŽÍT Z VÍRY!
3. JEDNAT PODLE PRAVDY – Dle Jakuba 1, 22-25 nemáme být zapomnětliví posluchači, ale jednat
podle pravdy, která NÁM BYLA ZJEVENA!
Když přijmeme pravdu, kterou nám o nás samých zjevuje Bůh, začne se měnit naše smýšlení.
V důsledku toho se změní i naše činy. Musíme se však při tom spoléhat na Ducha Svatého,
jako skutečný zdroj moci, který proměňuje naše životy. Prosme Ho, ať nám pomáhá odvrátit se
od starých lží, věřme mu, že nám k tomu dá sílu a uvidíme, jak se budou Boží pravdy stále více
projevovat v našem životě.
Když víš, kým jsi v Kristu, můžeš si sám sebe více vážit a prožívat tiché ujištění o své identitě. Přesto
by tě to nemělo vést k soustředění se na sebe, ale mělo by tě to naopak osvobodit k tomu, abys na sebe
dokázal zapomenout a rozhodl se soustředit se na své bližní, milovat je a sloužil jim.
ÚKOL: Ve svých modlitebních skupinkách, mládežích, dorostech, rodinách, společně vzdejte Bohu
slávu písni „Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli“ (oranžové stany č. 191). Zpívá se zde o obnově a o touze
proměnit nás a náš celý svět v nové stvoření. Nechť vás Bůh v Kristu promění v nové stvoření.
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Římanům 10, 9 Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen.
Kým jsme v Kristu a kým pro Krista, jsme si uvědomili v minulých zamyšleních. Teď je třeba si uvědomit,
kým je Kristus pro nás! KÝM JE PRO TEBE KRISTUS?
Výše zmíněný text z Římanům nás vyzývá, abychom uvěřili v srdci a vyznali svými ústy. Ale důležité je,
aby naše ústa vyznávala to, v co naše srdce věří. Jestli naše srdce bude věřit pouze lidským
schopnostem a lidské moci, bude přetékat sebelítostí a méněcenností, jestliže v srdci bude místo jen
pro přijetí sebe sama a své jediné pravdy, jestliže v srdci bude touha po lidských soudech a názorech,
lidské spravedlnosti a naše srdce bude plné negativismu a mnohého dalšího sebezničujícího obsahu,
pak naše vyznání bude pouze na ústech. Podle toho bude vypadat i ovoce, které to s sebou
přinese - dobré vztahy budou chřadnout, radost se bude vytrácet, lidská srdce se budou jedno před
druhým zavírat a láska bude umírat…
Srdcem věříme k spravedlnosti, té Boží spravedlnosti a našimi ústy vyznáváme ke spasení. Naše srdce
by mělo být plné Boží spravedlnosti, tak plné, že v něm již nebude místo pro nic ničivého, zlého,
škodlivého… Jaká však je Boží spravedlnost? Docela jiná než ta lidská, protože Boží spravedlnost přišel
uskutečnit Boží Syn, Ježíš Kristus. Nejen pro některé vyvolené, ale pro všechny, kteří v něj uvěří.
Podvolil ses hříchu a dopustil ses ve svém životě něčeho zlého? Neseš nějakou vinu? Tíží tě špatné
svědomí? Zatěžuje tě hřích? Pojmenuj ho, nahlas. Přiznej se k němu. Vyznej a svěř ho Ježíši Kristu,
tomu, jež tě přišel zachránit. Vyznej Ježíše svým Pánem a svými ústy vyznej svou víru v Něj.
Má přijít trest? Podle lidské spravedlnosti ano, ale Boží spravedlnost je odlišná. Přichází ospravedlnění
skrze Ježíše Krista a Boží milost. Odpuštění. Spasení. Záchrana. Jsi volný člověče. Jdi a nehřeš víc.
Jsi zachráněný pro nový život, pro Boží království.
Ať jsi Žid nebo Řek, evangelík nebo katolík, mladý nebo starý, muž nebo žena, vzdělaný nebo
nevzdělaný… Toto všechno jsou jen vrozené nebo životní situací dané rozdíly, které nemohou ovlivnit
to, zda budeš nebo nebudeš zachráněn. Nade vším a nade všemi je jeden Pán, Ježíš Kristus. Toto je
nezpochybnitelná pravda.
Boží slovo, které promlouvá k člověku, mluví o nutnosti víry a vyznání, ale také o nesení a zvěstování
poselství Boží lásky a služby Bohu a lidem. Toto poselství je neseno a zvěstováno z Kristova pověření
a nesou ho ti, kteří přijali evangelium. Jejich srdce je naplněno vírou v Kristovo vzkříšení a jejich ústa
vyznávají Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Nemusí to být pouze kazatelé, ale i další lidé, kterým záleží
na tom, aby to nejlepší, co poznali, předali dál. Vyzývám tedy i vás rodiče, prarodiče, kmotři a další
členové sboru, pokud vám záleží na tom, aby vaše děti a vnoučata na své životní cestě uvěřili v Krista
a vyznali ho svým Pánem, zvěstujte poselství Boží lásky nejen svými ústy, ale i službou a svým životem
jako vzorem pro mnohé.
Pojďme se tedy následující dny zamýšlet nad potřebou vyznání, svědectví a služby nejen lidem,
ale hlavně Bohu.
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Skutky 22, 15 Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel.
Vzpomeň si na dobu, kdy jsi Boha neznal. Vzpomínáš, jak ses cítil ztracený? Jak ti život připadal
nesmyslný a „na nic“? Mnoho lidí se cítí podobně opuštěně a zdeptaně, protože neví, kdo Bůh je,
ani co pro ně udělal. Bůh chce, abychom zpytovali své srdce a položili si otázku: PROČ JSEM TADY?
PRO CO SKUTEČNĚ ŽIJU? Pokud žiješ pro Boha, zaujmi svou určenou pozici a buď poslem naděje světu,
který trpí a potřebuje slyšet o Boží lásce. Buď jeho svědkem jak se píše ve Skutcích 22, 15: „Budeš jeho
svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel“. BŮH TĚ PŘIPRAVÍ NA VŠE,
CO PO TOBĚ BUDE CHTÍT!
Bůh tě volá jménem. Jsi jeho a touží tě připravit pro svůj záměr. Život se někdy zdá nespravedlivý,
a občas jsi dokonce přesvědčen, že tě Bůh opustil. Ale pravdou je, že bolestné situace, kterými
procházíš, ti otevírají srdce, abys mohl Boha prožívat ještě víc. Neboj se přiznat, že Bůh je nejlepším
mistrem tvého života a že jej chceš poslouchat. Na slovo.
Náš život může být jedinou Biblí, kterou si někteří lidé vůbec kdy přečtou.
ÚKOL/APLIKACE: Buď vyzbrojen, a proto si napiš své vlastní svědectví, jak jsi uvěřil. Nejspíš to máš
v hlavě, ale dej to na papír. Možná si vzpomeneš a uvědomíš další skutečnosti.
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1. list Petrův 4, 10 Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci
milosti Boží v její rozmanitosti.
„KAŽDÝ ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její
rozmanitosti.“ Z tohoto textu můžeme vyvodit dvě základní pravdy, a to, že:
1. POKUD JSI KŘESŤAN, PAK ROZHODNĚ NĚJAKÝ DUCHOVNÍ DAR MÁŠ a
2. BŮH TI HO DAL PROTO, ABYS JEJ POUŽIL VE SLUŽBĚ PRO JEHO KRÁLOVSTVÍ.
Ve chvíli, kdy jsi uvěřil v Ježíše Krista a vyznal jsi jej jako svého Pána, Duch svatý v tobě začal
přebývat a dostal jsi od Něj svůj duchovní dar (1. Korintským 12, 4 a 11). Otázka duchovních
darů způsobuje neustálé spory mezi různými denominacemi. Pokud bychom se ale zaměřili na text
z Římanům 12, 4 – 8, můžeme duchovní dary rozdělit dle tohoto textu na 7 oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
Kdo má dar služby, ať slouží.
Kdo má dar učit, ať učí.
Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje.
Kdo rozdává, ať dává upřímně.
Kdo stojí v čele, ať je horlivý.
Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.

Pokud nemáš ani nejmenší tušení, jaký dar bys mohl mít ty sám, zůstaň v klidu. Mnoho křesťanů slouží
Bohu věrně a plodně po celý svůj život, aniž by věděli, jaký konkrétní dar od Boha dostali. Tím nechci
říci, že by ses neměl snažit svůj dar rozpoznat nebo se nechat od služby odradit. Možná nedokážeš
správně pojmenovat svůj dar, ale přesto můžeš být dobrým služebníkem.
Nejlepší způsob (kromě studia Bible), jak poznat svůj duchovní dar nebo se ujistit, že jsi ho rozpoznal
správně, je služba sama.
OTÁZKA/ÚKOL: Přemýšlel jsi nad tím, jaký je tvůj duchovní dar? Jak jsi jej rozpoznal? Pojmenuj ho
a konkrétně si napiš, jak jím Bohu sloužíš. Následující setkání (ať už to bude bohoslužba, dorost,
mládež, skupinka, biblická…) obohať program svým duchovním darem – posloužíš tak nejen lidem,
ale hlavně svému Pánu. Kreativitě se meze nekladou. 
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Žalm 100, 2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!
Poslání každého křesťana zní: „Radostně služ Hospodinu!“ (Žalm 100, 2) A služba nemusí probíhat jen
uvnitř kostela, ale může mít spoustu dalších podob – například návštěva sousedů, organizace
benefičního koncertu, nákup jídla lidem bez domova, trávení času s lidmi upoutanými na lůžko
a nejtěžší ze všeho – mít srdce služebníka i ve vlastní domácnosti. Každý svou službu prožívá jinak
a slouží z různých důvodů. PROČ SLOUŽÍŠ? JAKÉ MÁŠ POHNUTKY KE SLUŽBĚ? Bible se o několika
z nich zmiňuje.
Jedním z motivů služby je POSLUŠNOST (5. Mojžíšova 13, 5). Sloužíš, protože chceš být poslušný Pánu
Bohu. Není v pořádku sedět na „duchovní střídačce“ a sledovat, jak se ostatní namáhají na Božím díle.
Sloužíme Bohu také s VDĚČNOSTI A BÁZNĚ (1. Samuelova 12, 24). Služba Bohu není žádné břímě,
pokud si uvědomíš, jak veliké věci pro tebe vykonal. Pokud nedokážeš být vděčným služebníkem Toho,
kdo je vším a v Kom máme vše, CO v tobě pak vzbudí vděčnost?
Nesluž Bohu se zdráháním nebo zamračenou tváří, ale RADOSTNĚ! (Žalm 100, 2) Prožíváš při službě
vnitřní radost? Děláš ji s nadšením? Pokud si s vděčností uvědomuješ, jakou ti Bůh zajistil věčnost, měl
bys být schopen sloužit Mu s nadšením a s radostí. Mnoho lidí slouží s NEODPUŠTĚNÍM nebo
s POCITEM VINY (Izajáš 6, 6-8). Jako znovuzrozený křesťan nesloužíš Bohu, abys získal odpuštění,
ale protože ti bylo odpuštěno. Pokud sloužíš jen proto, aby ses necítil provinile, pak se to nijak neliší
od služby v řetězech a s koulí u nohy. Křesťané ale nejsou vězni, kteří by měli sloužit s nechutí a z pocitu
viny. Můžeš Bohu sloužit s ochotou, protože Kristova smrt tě osvobodila z područí viny.
Nejobtížnější v dnešním světě je sloužit POKORNĚ (Jan 13, 12 – 16). S ohromující pokorou umyl Ježíš
svým učedníkům nohy a dal tak všem svým následovníkům příklad pokorné služby. Jako věrný
služebník služ s pokorou, protože taková služba ti pomůže být podobnějším Kristu. A nakonec,
nic službu nepohání lépe, déle a s větší silou než LÁSKA (Galatským 5, 13).
Jak je to tedy u tebe? CO TĚ MOTIVUJE KE SLUŽBĚ? Bůh si tě vyvolil, abys svým životem a službou nesl
bohaté ovoce. Bez něj budeš bezmocný a neproduktivní.
Nejsi povolán k pohodlnému životu; jsi povolán k tomu, abys nesl ovoce.
OTÁZKA: Co tě žene ve službě vpřed? Sloužíš ve svém sboru radostně, pokorně, láskyplně, poslušně,
vděčně a bez pocitu viny? Sloužíš rád, protože chceš nebo z donucení, protože musíš? Máš u každé své
služby jinou pohnutku nebo obecně sloužíš ze stejného důvodu?
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Římanům 12, 4-5 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás
mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Každý z nás, ať už jsi muž nebo žena, mládežník nebo starší sboru, s bakalářským diplomem nebo
výučním listem, bydlíš v garsonce nebo dvoupodlažním rodinném domě, jsi zatím single nebo už máš
s manželem/manželkou dvě děti, pracuješ jako dělník nebo jsi ředitel firmy, všichni jsme důležití pro
službu v církvi na Božím díle. I TY!
Živá církev se neobejde bez darů Ducha svatého. Teprve v nich je každý sbor vybaven k tomu,
aby sloužil jednotlivcům a společnosti. Duch svatý udílí všem znovuzrozeným křesťanům duchovní
dary, aby sbor mohl být skutečným tělem Kristovým. Církev má vést své jednotlivé členy k hledání
a uvědomění si svého duchovního obdarování, aby se tak každý mohl zapojit do služby sboru.
Tvá služba může být veřejná, jako kázání, vydávání svědectví nebo hudební vystoupení. Může však být
i nepostřehnutelná jako obsluha zvukařského zařízení. Někdy lidé tvou službu ocení stejně jako silné
svědectví během bohoslužby, ale mnohdy ji přejdou beze slova díků, jako když někdo umyje nádobí
po sborové akci. NENECH SE ODRADIT A HLEDEJ, VE KTERÉ SLUŽBĚ V CÍRKVI JE TVÉ MÍSTO.
Služba v církvi se podobá ledovci – jen Bůh vidí tu větší část skrytou pod hladinou.
APLIKACE: Modli se! Modli se sám o to, co Bůh po tobě chce (např. svědectví, organizace sborové
akce…). Modli se s rodinou, jakým způsobem máte pomáhat v církvi (např. rodinné bohoslužby).
Modli se s členy sboru, aby vám Bůh ukázal konkrétní příklady služby u vás ve sboru (např. hudební
uskupení, modlitební skupinka).
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Římanům 12, 11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
Pojem předsudek si můžeme definovat jako náš názor nebo naše mínění o někom nebo o něčem, či
jako nepodložená, zobecněná a zjednodušená tvrzení. Ne všechno ale vypadá tak, jak to doopravdy je,
a ne všichni jsou takoví, jací se nám na první pohled zdají. Předsudky se nemusí týkat jen lidí a věcí, ale
i situací, okolností a podmínek. I tvá služba může být uskutečňována nebo naopak neuskutečňována
z důvodů předsudků a všelijakých překážek. CO BRÁNÍ TVÉ UPŘÍMNÉ KŘESŤANSKÉ SLUŽBĚ?
Brání ti v pomoci a službě druhým to, že jsou to lidé bez domova, nemocní, jiného pohlaví, vyznání
nebo jiné barvy kůže? Jsou jinak oblečeni, jinak mluví, jinak myslí? Proti etnické, sociální, ekonomické
nebo psychologické bariéře ti může být ku pomoci text z Galatským 5, 13 a text z Matouše 25, 40.
Možná máš někdy pocit, že pokud služba, kterou konáš, není viditelná pro lidi, není viditelná ani pro
Boha, a tudíž není pro tebe plnohodnotná. Vyžaduješ pochvalu a uznání ostatních. Ale není to
pokrytectví? Schází ti pokora! Zamysli se nad veršem z Galatským 1, 10. Vedle viditelné služby je zde
i problém porovnávání se s druhými. Myslíš, že jiní mají lepší službu a postavení v církvi než ty?
Nebo se naopak podceňuješ a nalháváš si, že na to nemáš? Srovnávání se je nekonečná spirála do
hlubin nespokojenosti (1. Korintským 12, 40).
Nepozoruješ na sobě, že máš služeb už příliš mnoho? Nevyhledáváš, co ještě bys mohl dělat
s myšlenkou, že čím více služeb budeš mít, tím více si zasloužíš přístup do nebe? Ale tak to přece není!
Počet služeb a práce ve sboru až do úplného vyčerpání ti nezajistí lístky první třídou - směr nebe.
Vysvětlení najdeš v Matouši 6, 1 a v Římanům 4, 2.
Výše zmíněné překážky jsou překážky na naší straně, tzn., že my s tím máme problém. Překážkou
ve službě se také mohou stát předsudky ostatních lidí. Místní sborové „rozhlasové tamtamy“ se
mohou postarat o to, že svou službu již nemůžeš vykonávat, protože je na tebe házena špína. Je třeba
se tomu postavit čelem a uvést věci na pravou míru. Přece tě nerozhází nějaké drby! (1. Petrův 3, 16)
Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než tvoje, tak je použij k Jeho službě.
Proti předsudkům a nastraženým překážkám bojuj výše uvedenými verši. Nauč se je zpaměti.
Galatským 5, 13: „Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost
k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým“
Matouš 25, 40: „Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili“.
Galatským 1, 10: „Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě
chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.“
1. Korintským 12, 40: „Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“
Matouš 6, 1: „Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu
u svého Otce v nebesích.“
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Římanům 4, 2: „Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit – ale ne před
Bohem!“
1. Petrův 3, 16: „…ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si
dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.“
OTÁZKY: Které předsudky nebo překážky máš ty, byť jen příležitostně? Která služba se ti kvůli
předsudkům nedaří? Co s tím uděláš?
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Žalm 119, 125 Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví.
Odpověz si upřímně: SLOUŽÍŠ PÁNU, PROTOŽE CHCEŠ NEBO MUSÍŠ? Je pravdou, že v dnešním
křesťanském světě slouží stále více unavených lidí, protože slouží stále jedni a ti samí. Je to nebezpečně
sebezničující. Měl by ses zamyslet, z jakých pohnutek sloužíš Pánu. Ať už je to z povinnosti, donucení,
pocitu viny nebo loajalitě k rodině, je to špatně. Ani tvému nejlepšímu příteli by se nelíbilo, kdybys
mu pomáhal z donucení nebo jen proto, že se to od tebe vyžaduje. Popřemýšlej a modli se, zda by
nebylo lepší tuto službu opustit a vrhnout se s radostí a opravdovostí do jiné.
Možná tě tvá služba nenaplňuje a děláš ji, protože už ji děláš dlouho, ve stále stejném duchu. Služba
se ti stala stereotypem. Je čas se modlit! Ještě více se modlit. Poslouchej Boha, kde tě chce mít.
Poslouchej v modlitbě, kam tě směřuje. Možná má pro tebe připraveno něco docela jiného…
Jen se musíš ptát a hledat… Je načase dát si věci v nitru do pořádku, abys mohl žít ve svobodě,
kterou ti Bůh nabízí!
V úvodním verši čteme: „Jsem tvůj služebník, učiň mě rozumným, abych poznal tvá svědectví.“
JAKÝ JSI BOŽÍ SLUŽEBNÍK? Oddaný? Věrný? Poctivý? Spolehlivý? Stálý? Vytrvalý? Obětavý?
Nebo naopak… Líný? Nespolehlivý? Nestálý? Neochotný? Zamysli se!
Změny přicházejí s modlitbou.
OTÁZKY: Do jakých služeb pro Krista jsi v současné době zapojen? Sepiš si je a potom zhodnoť svojí
službu, pozitivní a negativní stránky. Cítíš, že Bůh chce, abys některou z nich opustil? Kterou?
Myslíš si, že Bůh chce, abys vstoupil do nějakých dalších služeb? Které by to asi byly? Jak by ses na to
musel připravit? Víš, že máš v nějaké službě zůstat a projevit věrnost v těžkých časech?
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Matouš 6, 10 Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Rozklíčoval si svou identitu, uvědomil sis důležitost svědectví a vyznání. Byl jsi povolán do služby,
a proto je třeba naslouchat v modlitbách Božímu hlasu, který ti zjevuje svou vůli. SLYŠÍŠ HO?
BUĎ VŮLE TVÁ… Tak se píše v úvodním verši. Je to i tvým niterným zvoláním?
Všichni jsme se provinili proti Bohu svou neposlušností, jak píše Bible (Římanům 3, 23). Neuznáváme
a nerespektujeme dokonalé Boží zákony, ale prosazujeme svou vlastní vůli. Proto pak sklízíme hořké
ovoce. Ale jen Bůh je zdrojem moudrosti, kterou ve svém životě tak často postrádáme. Přišel v Ježíši
Kristu na naši zem, aby nám ukázal, jak máme správně žít. Ježíš v Getsemanské zahradě zakoušel úzkost
a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“
(Lukáš 22, 42) Vidíme úplné odevzdání se do Božích rukou v té nejtěžší chvíli. Ježíš je drcen zlem tohoto
světa, ale s důvěrou svěřuje vše Otcově vůli. Také my bychom měli vědomě přijímat Boží dokonalou
vůli pro náš život a dát se vést Božím Duchem. Pak bude platit: NE „MÁ“, ALE „TVÁ VŮLE SE STAŇ“.
Mnozí se zaleknou skutečnosti, že když se o Boha začnou více zajímat a naváží s ním vztah, ztratí svou
svobodu a Bůh jim bude předepisovat, co mají a nemají dělat. Boží vůle ale není diktát! Jen Bůh,
který tě opravdu zná a miluje, ti může dát schopnost rozlišovat a vést tě k dobrým rozhodnutím. Pokud
jsi tedy člověk s otevřeným srdcem, který si nechá do života mluvit a touží naslouchat Božímu hlasu
i druhým lidem, máš velkou šanci, že budeš v životě volit správně a zároveň porosteš v lásce, která je
cílem celého života.
Zkus si odpovědět na otázky „Proč děláš to, co děláš? Co určuje tvé jednání? Proč se rozhoduješ tak,
jak se rozhoduješ?“ JSOU TVÁ ROZHODNUTÍ SHODNÁ S BOŽÍ VŮLÍ? DOTAZUJEŠ SE VŮBEC NA NI?
Je důležité hledat, co Bůh chce. Bůh není takový, že by naši svobodu násilím porušil nebo nás do něčeho
nutil. Možná by nebylo od věci zamyslet se, zda i ty nenutíš Boha jít tvými zkratkami života. Boží vůle
je pro nás to nejlepší a měli bychom se na ni dotazovat ve všech etapách a oblastech našeho života.
I když si myslíš, že to není důležité, pro Boha je důležité všechno, co se tě týká. Jako dítě ještě nemáš
pravomoci se o něčem velkém rozhodovat, ale i tak můžeš každý večer kleknout na kolena
a prosit o nové ráno. Co by teenager školou povinný, si hledáš přátele, a je zapotřebí se modlit o Boží
vůli, abys nesešel z cesty a nevstoupil do nevhodné party. Bůh ti dá poznat, komu se můžeš svěřit
a komu skutečně důvěřovat. Po škole tě čeká práce, a to je pole působnosti, kde můžeš být ohromně
užitečným božím služebníkem. Budeš se modlit o Boží vůli, nebo půjdeš tam, kde tě táhnou peníze,
přátelé nebo zábava?
V dospělosti bude tvou životní otázkou, zda si najít partnera nebo zůstat sám. A kdo by to měl být?
Kdy ho/jí potkám? Jak to poznám? Pokud chceš být v životě opravdu šťastný, je toto velmi důležitá
oblast k dotazování se na Boží vůli. Nechceš se přece s někým trápit, když má Bůh pro tebe připravenou
požehnanou životní cestu bez partnera. Nebo se přece nepustíš do vztahu s někým, kdo není podle
Boží vůle člověkem pro tebe. Jen pokud se chceš skutečně trápit, uděláš si vše podle svého.
V následujících několika dnech před Velikonocemi se budeme zamýšlet nad Boží vůlí.
Připoj se k nám i ty!
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Přísloví 16, 3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
Máš v srdci silnou touhu udělat něco velkolepého, co přesahuje tvé možnosti? Boží plán s tvým
životem se už dal do pohybu, ale nikam se neposuneš, dokud si nevystačíš jen s Bohem. Bůh Tě miluje,
a proto se jeho svrchovaný plán s tebou začne naplňovat teprve tehdy, když mu budeš věnovat plnou
pozornost a zbožný obdiv.
Pokud toužíš vidět, čeho mohou ve tvém životě dosáhnout TVÁ VÍRA a BOŽÍ MOC, musíš se vzdát
všeho, co sytí tvé tělo víc než tvého ducha. Bůh je svatý a může ti dát jen tolik, kolik jsi ochotný oželet.
Pokud ztratíš svůj život, nalezneš ho. Nemůžeš dát Bohu více, než kolik On toho dává tobě. Je to štědrý
Bůh, který ti může a chce dát za odměnu mnohem skvělejší život, než jaký by sis dokázal sám zařídit.
Pokud tedy toužíš po plnosti a dokonalosti, přijmi Boží plán pro tvůj život. Znamená to ochotu vzdát se
vlastních plánů, které jsou poznamenané lidskou omezeností. Měj odvahu v důvěře vůči Bohu
překročit sebe sama a nechat ze sebe udělat někoho úplně nového a neopakovatelného v tomto světě.
DEJ BOHU K TOMU SVÉ SVOLENÍ! Dovol Mu na tobě pracovat a spolupracuj s Ním. Budeš Božím dílem
pod jeho odborným vedením, jak se píše v Efezským 2, 10: "Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni
k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil."
Jeho plán se začíná naplňovat ve tvém srdci předtím, než se projeví ve tvém životě.
OTÁZKA: Čeho všeho jsi ochotný se pro Boha vzdát?
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Žalm 73, 24 …povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.
Jak poznáš Boží vůli pro svůj život, pro svá rozhodnutí a jednání? Je to často proces plný omylů a chyb,
ale když CHCEŠ plnit Boží vůli, POZNÁŠ JI!
Prvním a důležitým krokem je OCHOTA z tvé strany udělat přesně to, co po tobě Bůh chce. Ještě než
se budeš dotazovat na Boží vůli u konkrétní situace, musíš být ochoten přijmout všechny alternativy.
Bez toho se neobejdeš, protože v opačném případě by Bůh činil nátlak na tvou svobodu. Svou svobodu
mu musíš nabídnout, sám si ji nevezme. Když budeš Bohu zcela důvěřovat, tehdy tě začne vést….
Když jsi ochoten přijmout jakoukoli odpověď, PTEJ SE! Nejen ráno, ale i během celého dne se zastav
a ptej se: „Pane, co ode mě právě teď chceš?“ „Co mám udělat?“ „Jak se zachovat?“
V případě zásadních životních rozhodnutí s dlouhodobým významem pro tvou životní cestu
(např. životní partner, práce…), je nutné se usilovně ptát, vroucněji se modlit a trpělivě čekat, dokud
se ti nedostane odpovědi.
Jestliže chceš konat Boží vůli a ptáš se na ni, je třeba, aby sis VŠÍMAL a NASLOUCHAL událostem
a situacím, v nichž se ocitneš, lidem, se kterými se setkáš, věcem, které nastanou, slovům, která budou
vyřčena, veršům, které si přečteš v Božím slově, Božímu hlasu, který uslyšíš v modlitbách… Bůh ti dá
schopnost rozeznat ve všem, co se s tebou děje, jeho řeč. Neuvěřitelné „shody okolností“ ti mnohdy
dají odpověď na to, na co ses v modlitbě ptal.
A pokud si opravdu nejsi jistý rozhodnutím, které před tebou stojí, odpověz si na otázku:
„CO BY UDĚLAL KRISTUS? A PAK SE ROZHODNI!“
Bůh svou vůli odhaluje většinou po jednotlivých krocích. Další krok ti neukáže, dokud neučiníš ten
předchozí.
OTÁZKY: Máš před sebou nějaké závažné rozhodnutí? Odpověz si na otázku: Co by ve tvém případě
udělal Ježíš? Jsi ochoten to přijmout?
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Římanům 12, 2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli,
abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Cesta při poznávání Boží vůle a toho co je dobré, Bohu milé a dokonalé, může být leckdy klikatá,
trnitá a náročná i velmi komplikovaná. Co když se tedy při hledání Boží vůle zmýlíš?
Pokud si uvědomíš, že tvá chyba byla způsobena umíněností, svévolí, příliš vysokým sebevědomím,
hrdostí nebo pýchou, vyznej to v modlitbě a popros Boha, aby ti pomohl tvou chybu napravit.
PRO BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉ. I když tvé rozhodnutí nebude správné, On si tvé chyby a dokonce
i tvou vzpouru, může použít pro svou slávu, pokud se mu podřídíš a budeš mu dělat radost.
Pamatuj, že tento proces začne tehdy, když svému Bohu zasvětíš svůj život a nebudeš se přizpůsobovat
tomuto světu.
Buď ochoten udělat cokoli, k čemu tě Bůh povolá.
ÚKOL: Vypiš si situace a rozhodnutí, která ve tvém životě nebyla správná. Na základě čeho ses špatně
rozhodl? Proč? A jak se z toho poučíš?
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Žalm 40, 9: Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.
Jsi Božím dítětem? Pak by pro tebe nemělo být nic důležitějšího než zjistit a konat Boží vůli. Pokud Boží
vůli neznáš, ale chceš ji poznat, jsi na dobré cestě. Může se ovšem stát, že se ocitneš v situaci, kdy Boží
vůli znáš, ale nebudeš ji chtít uskutečnit. Z jakého důvodu lidé nejsou schopni splnit Boží vůli? Jakou
mají výmluvu? JAKOU VÝMLUVU MÁŠ TY?
Nejčastějším příkladem je lidská NEPOSLUŠNOST a LHOSTEJNOST. I když Boží vůli znáš, nelíbí se ti,
a tak si uděláš podle svého! Myslíš si, že to co chceš ty je lepší a přitažlivější než to, co má pro tebe
připraveno Bůh. Nebuď stejný jak Jonáš, který Boží vůli znal, a přece před ní utekl a skončil v té největší
bouři svého života.
Možná se bojíš jako Mojžíš. Posílá tě Bůh na druhý konec republiky za konkrétním misijním účelem,
nebo snad na druhý konec světa do té nejpotřebnější vesničky, která o Bohu ještě neslyšela?
STRACH a OBAVY jsou další nejčastější výmluvou dnešních křesťanů. Ale i na tuto výmluvu má Bůh
svůj argument: „Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“ (Exodus 4, 12)
Slyšíš Boží volání, ale tobě stačí to, co máš a víc už nepotřebuješ. Možná má ale Bůh pro tebe
připraveno něco mnohem většího, ty však se nechceš vzdát své vlastní POHODLNOSTI a STEREOTYPU,
ve kterém žiješ. Spokojíš se s něčím menším, než to co ti Bůh nabízí? S touto výmluvou se pojí i výmluva
NEOCHOTY a LAKOMSTVÍ vůči Bohu. Abys mohl konat Boží vůli, musíš dokázat všeho se pro Boha
vzdát, i když si lidé okolo tebe chtějí nechat tohle a tamto. Nechceš Bohu odevzdat úplně vše, tak jak
to udělal Abraham, který se vzdal svého jediného syna Izáka?
Poslední výmluvu nám napovídá verš z Přísloví 24, 33: „Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu
složíš ruce v klín a poležíš si…“. Je jí LENOST. Kdo z vás kdy nebyl lenivý vůči Božímu hlasu a Jeho vůli?
Já ano! A TY?
Nakonec stejně zjistíš, že Boží plán byl lepší než ten tvůj.
OTÁZKA/ÚKOL: Vypiš si momenty, ve kterých jsi na Boží volání odpověděl výmluvou.
Kdy jsi byl NEPOSLUŠNÝ a LHOSTEJNÝ? Kdy jsi měl STRACH a OBAVY? Kdy jsi byl POHODLNÝ?
Kdy jsi byl NEOCHOTNÝ A LAKOMÝ vůči Bohu? Kdy jsi byl LENIVÝ?
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Matouš 24, 13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Přísloví 19, 21 Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
Jsou chvíle, kdy se Boží vůle zdá být příliš obtížná, často zdlouhavá a někdy nadmíru nevděčná.
Vlastní nápady ti připadají pohodlnější, rychlejší a příjemnější. Bůh tě může také použít k plnění své
vůle bez ohledu na to, v jakých okolnostech a podmínkách se právě nacházíš. Tak jako Pavla. I když byl
ve vězení, připoután a svázán, neztrácel odvahu a necítil se poražen, ale i z vězení psal dopisy plné
povzbuzení. Avšak největším vzorem pro nás je Ježíš. Přijal a splnil Boží vůli pro svůj život na této zemi
od začátku až do konce. I v těch nejhorších podmínkách.
Když se modlíš za změnu svých podmínek, měl by ses zároveň modlit, aby tvým prostřednictvím
Bůh uskutečnil svůj záměr právě tam, kde se nacházíš. A nakonec zjistíš, že Boží plán byl ten nejlepší.
Někdy toto zjištění přijde až za několik let, ne-li dokonce desítek let. Při rekapitulaci svého života
ve stáří možná pochopíš hodně věcí, ale úplně vše ti Bůh zjeví až ve svém království v nebesích.
NEBOJ SE POSCHOUCHAT BOŽÍ VŮLI A VYTRVEJ AŽ DO KONCE!

Neboj se poslouchat Boží vůli!
Neboj se poslouchat!
Neboj se!

ÚKOL: Sám ve svém pokoji, společně s rodinou nebo na nedělních bohoslužbách vzdej Bohu svou slávu
písní Otče náš nebeský (č. 158 v oranžových stanech). Poslouchej, co ti chce Bůh skrze píseň říci.
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám, v srdcích všech dětí Tvých /:ať vítězí vůle Tvá.:/ R:
2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám, řekni, jak vůle Tvá zní? /:Bojuj až do vítězství.:/ R:
3. Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá, toužím teď vůli Tvou znát. /:Odpusť mu tak jako já.:/ R:
3. Tam, kde Duch svatý přichází, dary Své rozdává. Jaká je teď vůle Tvá? /:Co dal jsem ti, předávej dál.:/
R: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé, přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
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Židům 10, 23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení,
je věrný.
Jak již bylo zmíněno ve včerejším zamyšlení, především Ježíš má být tvým velkým vzorem v plnění
Boží vůle. Vyvrcholením jeho pozemského života bylo utrpení na kříži. Svojí smrtí přinesl Bohu
zástupnou oběť za hříchy všech lidí. Díky JEHO poslušnosti můžeme mít MY obrovskou naději.
Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista se stal nový, věčný život skutečností.
Protože Ježíš vstal z mrtvých, platí zaslíbení o odpuštění hříchů, zbavení vin a vysvobození ze závislostí.
Lidé naříkající pod tíhou viny si mohou vydechnout, dlužní úpisy jsou vymazány. Otevírají se dveře
do nových kapitol lidského života. Umožňují se nové začátky. Životy křesťanů jsou naplněny nikdy
nekončící nadějí. A ať se stane cokoli, tuto naději jim nemůže nikdo vzít.
KONEC SE STAL ZAČÁTKEM. Kristovou smrtí nastal konec hradeb mezi člověkem a Bohem, konec
ztracenosti ve vině a hříchu a konec beznaděje v otázce smrti. Naopak, nadešel začátek nového života,
který bude navždy spojen s Bohem, začátek nové naděje, která už nepomine a začátek lásky, která platí
pro každého. Pokud se nacházíš na rozcestí života, ztrácíš půdu pod nohama, jsi na pokraji svých sil
a vůle žít… Tak právě tebe Ježíš volá: ZKUS TO SE MNOU, jako mnoho křesťanů před tebou… Kdo Pána
hledá celým srdcem, ten ho nalezne a vkročí do nového začátku s Ním.
Budoucnost nám nemohou určit jasnovidci, astrologové ani horoskopy. BUDOUCNOST SI URČUJE
KAŽDÝ SÁM, a to svým rozhodnutím pro Ježíše Krista nebo proti němu. Pokud opravdu chceš udělat
to nejlepší rozhodnutí v životě, stačí se sklonit, pokleknout, klidně i na místě, kde právě jsi, a upřímně
poprosit z celého srdce: „Pane, živý a věčný, jsem tak bídný a hříšný člověk. Ve všem jsem selhal
a nemohu si sám pomoci. Prosím Tě, dotkni se mě, chci být zachráněn! Také za můj hřích jsi šel na kříž
a za mne jsi umíral. Ale vstal jsi z mrtvých. Děkuji Ti, Pane, že jsi mne přijal na milost. Chci být už stále
s Tebou. Ty jsi můj Spasitel.“
Ježíš ve svém Slově zaručil, že nikoho, kdo k němu přijde, neodmítne a nevyžene ven (Jan 6, 37).
A tak věř tomu, že: „Když Ježíš uchopí tvou ruku, provede tě životem. Když tě vede životem, jistě tě také
dovede k cíli.“ (Casper ten Boom)

Připravilo Evangelizační centrum M.I.S.E. ve spolupráci s týmem dobrovolníků ze SCEAV.
Určeno pro vnitřní potřebu SCEAV.
Březen 2020
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