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Jan 4:1-3  Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan -  ač Ježíš sám 
nekřtil, nýbrž jeho učedníci -  opustil Judsko a odešel opět do Galileje. 
4  Musel však projít Samařskem. 
5-7  Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny 
Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.  Tu přichází 
samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" - 
8  Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. - 
9-15  Samařská žena mu odpoví: "Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?" 
Židé se totiž se Samařany nestýkají.  Ježíš jí odpověděl: "Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, 
abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou."  Žena mu řekla: "Pane, ani vědro nemáš a 
studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu?  Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto 
studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda."  Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, 
bude mít opět žízeň  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu 
dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému."  Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, 
abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu." 
16-18  Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!"  Žena mu řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: 
"Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.  Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. 
To jsi řekla pravdu." 
19-20  Žena mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že 
místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!" 
21-24 Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v 
Jeruzalémě.  Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.  Ale přichází hodina, 
ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho 
lidé takto ctili.  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 
25-26  Žena mu řekla: "Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko."  Ježíš jí 
řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví." 
27  Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo `proč s ní 
mluvíš?´ 
28-30  Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem:  "Pojďte se podívat na člověka, který 
mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?"  Vyšli tedy z města a šli k němu. 
31-34  Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!"  On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který 
vy neznáte."  Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"  Ježíš jim řekl: "Můj pokrm 
jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 
35-38  Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na 
pole, že již zbělela ke žni.  Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se 
společně radovali rozsévač i žnec.  Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne.  Já jsem vás poslal, 
abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete." 
39-42  Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: "Všecko mi řekl, co 
jsem dělala."  Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny.  A ještě 
mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo.  Oné ženě pak říkali: "Teď už věříme ne proto, cos nám o něm řekla; 
sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa." 
 
Matouš 7:21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého 
Otce v nebesích. 
 
Jan 5:30  Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť 
nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." 
 
Jan 5:19  Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit 
Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn. 
20  Vždyť Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete. 
 
Žalmy 40:8  Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno. 
9  Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. 
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Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 
29-30 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 
 
 
Unavený Ježíš 
Tento týden jsme se setkávali k modlitbám za jednotu křesťanů. Tématem bylo setkání Ježíše se 
Samařankou u studnice Jákobovy. 
 
1. den Prohlášení je třeba projít Samařskem 
2. den odhalení I. Ježíš unaven cestou usedl u té studny 
3. den odhalení II Nemám muže 
4. den zřeknutí se žena tam nechala svůj džbán 
5. den zvěstování ani vědro nemáš a studna je hluboká 
6. den potvrzení Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. 
7. den  potvrzení dej mi napít 
8. den svědectví mnozí uvěřili pro svědectví té ženy 
 
Známe tento příběh, a sotva zazní první věty, už je nám jasný závěr. 
Musel projít Samařskem. MUSEL - ne proto, že tudy vedla cesta, mohl jít jinudy, ale MUSEL, protože věděl o 
ženě, který touží po vodě života, který tuží po naplnění. Šel aby jí přinesl spásu. Šel, aby mnoho lidí v Samaří 
poznali Mesiáše.  
Když řekne ženě: "dej mi pít" víme, že se za chvíli situace obrátí, a žena bude prosit Ježíše, aby jí dal napít 
živé vody, aby už nikdy nemusela chodit sem, ke studni pro vodu. 
 
Je dobře, když známe Bibli, když jí pravidelně čteme a jsme v ní doma. Bibli má moc pronikat do hlouby 
našeho srdce, nitra a proměňuje nás. Duch svatý ji používá tomu, aby se stávala chlebem pro naši duši, aby 
nás občerstvovala, když jí s modlitbou pročítáme, zjevuje nám Boha, nás samotné a důležitost oběti Pána 
Ježíše. Pokud ji odložíme, náš duchovní život začne umírat.  
Krásně říká Žalmista: 

Žalmy 119:105  Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. 
 
Ale zároveň máme jednu nevýhodu proti těm, kteří čtou Bibli poprvé. Tím, že většinu příběhů, nebo výroků 
známe, čteme je s určitým filtrem (prizma). Mnohdy se mi stává, že verš přeskočím, protože ho znám, nebo 
čtu jen mechanicky. 
Jednou jsem četl radu: skus když otevřeš Bibli, číst jí tak, jako bys ji četl poprvé. A najednou ti vyvstanou 
nové skutečnosti, nové pohledy, dostaneš nové zjevení. Často také pomůže, když začnete číst Bibli v jiném 
překladu.  
A samozřejmě číst Bibli s modlitbou. Duchu Svatý, dej t slova, která budu číst ke mě hovoří, odkryj mi jejich 
tajemství. Zjev mi novým způsobem Boha, Ježíše. Ukaž mi, co bych měl vidět. 
Je dobré otevírat Bibli, jako by to byl dopis, který Bůh napsal specielně pro mne. Kdyby ji nikdo nikdy na 
světě nevzal do ruky, jen kvůli mě by ji Bůh nechal napsat. Tento pohled mi pomáhá, abych s úctou ale také 
s touhou otvíral Boží slovo, protože jeho adresátem jsem já! 
 
S tímto pohledem, s touto modlitbou jsem otvíral text Jan 4, když jsem si na středu připravoval kázání pro 
modlitební týden. A stejnou modlitbou jsem prosil Boha, aby mi ukázal, s čím se mám dnes s Vámi sdílet. 
 
Jan 4,6 Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.   
8 Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu.  
31-34  Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!"  On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, který 
vy neznáte."  Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"  Ježíš jim řekl: "Můj pokrm 
jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 
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Unavený Ježíš  ( + zdroj jeho síly ) 
 

A tak se teď pokusme dívat očima samařské ženy, a za chvíli očima jeho učedníků. 
Samařská žena, v pravé poledne přichází ke studni, nechce se s nikým setkat. Když přichází k studni, sedí 
tam muž. To, že je Žid poznala podle jeho oblečení, možná si řekla Rabín, ale proč s sebou nemá své žáky. 
Seděl sám. Unavený muž, něco přes třicítku. Unavený a žíznivý. Sice sedí u studny, ale protože je studna 
hluboká a on nemá žádnou nádoby, kterou by dovnitř spustil, byl by - pokud bych nepřišla já - odsouzen 
trpět žízní až do večera, kdy sem přijde víc žen z města pro vodu.  
 

Učedníci by ještě dodali: unavený, žíznivý a hladový. Proto šli do města nakoupit něco k jídlu. 
Není divu, má za sebou kus cesty, slunce pálí a stínu po cestě moc není.  
 

Nevím jak vy, ale já když jsem unavený, vyčerpaný, tak se mnou moc zábavy není. Spíš někam zalezu. Jsem 
nevrlý, podrážděný, a rozhodně nemám náladu a chuť bavit se s cizími lidmi. Pokud musím, tak se přemůžu, 
ale nic moc ode mne nečekejte. 
A když jsem ještě k tomu hladový a žíznivý, to je nebezpečná kombinace. V tom případě se riziko 
nedorozumění, výbuchu zloby, nebo nějakého slova, za které se pak člověk stydí jen a jen zvětšuje.  
Vůbec bych se Pánu Ježíši nedivil, kdyby prostě ženu požádal o trochu vody, a pak si někde ve stínu, než 
přijdou učedníci z nákupu na chvilku zdříml. 
Jaké je moje překvapení, když pročítám Jeho rozhovor s touto ženou! 
 

 neuráží se na jejími poznámkami tipu: jak to že jako Žid se se mnou bavíš 
 co mi tu nabízíš - nějakou živou vodu, když nemáš vědro a studna je hluboká (živá voda v Orientě 

bylo označení tekoucí, čisté, pramenité vody, nezapomeňme že mnohé studny byly jen cisterny, 
tedy nádrže na dešťovou vodu, a ta většinou moc životodárná nebyla...) 

 když žena projeví zájem o Jeho živou vodu, dá jí podmínku: přiveď svého muže.  A přitom dobře ví, 
jak to s ní vypadá, že měla muž a 5 a teď žije s šestým na hromádce. Říci jí: přiveď svého muže, 
znamená, že prodlužuje vzájemný rozhovor... nebylo by jednodušší nechat jí, ať spustí vědro do 
studny, dá mu napít, a nezaplétat se do její ho intimního života? 
Byla překvapená, když na její diplomatickou, vyhýbavou odpověď jednoduše odpověděl 
konstatováním skutečnosti, jako by jí a její životní příběh odjakživa znal. A neponižoval ji, 
nekritizoval, neodsoudil... 

 Mysleli bychom si, že mu žena konečně dá napít a rozhovor bude u konce, ale ona místo toho 
nastolí teologickou otázku: kdeže se má Hospodin uctívat? Kde se k němu máme modlit? Na této 
hoře (tak to tvrdili Samařané), nebo v chrámě v Jeruzalémě (tak to tvrdili Židé). 
A On, jí obyčejné, hříšné ženě, s kterou se v Samaří nedal do řeči ani pes, tento muž trpělivě 
vysvětluje, že Boha můžeme uctívat kdekoli, jestliže to děláme v Duchu a v pravdě... 

 

A celou dobu ženu nenapadlo, aby už konečně to vědro do studny spustila dala tomuto muži alespoň 
doušek vody na uhašení jeho žízně.  
Vypadá a chová se takto unavený, žíznivý a hladový člověk? 
 
A vrchol přichází v okamžik, kdy uprostřed tohoto rozhovoru přichází učedníci z nákupu.  
 

27  Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo 
`proč s ní mluvíš?´ 
28-30  Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem:  "Pojďte se podívat na člověka, 
který mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?"  Vyšli tedy z města a šli k němu. 
31-34  Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!"  On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, 
který vy neznáte."  Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"  Ježíš jim řekl: 
"Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 

 
Přináší jídlo a nabízí ho Ježíši. On s díky odmítá. Jsem nasycený, říká jím. Oni se diví, mezi sebou se dohadují: 
to mu někdo přinesl něco k jídlu?  
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Ježíšova odpověď pro ně v tu chvíli asi nebyla úplně srozumitelná: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, 
který mě poslal, a dokonal jeho dílo... 
 
 
Toto není jediné místo, kde nám Bible poodkrývá jaký byl zdroj Ježíšovy síly. 
 

Marek 6:30-32  Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.  Řekl jim: 
"Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!" Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho 
lidí, a neměli ani čas se najíst.  Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. 
33-34  Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je; pěšky se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. 
 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit 
mnohým věcem. 

Jsou unavení, mají tolik práce, že nemají čas se ani najíst.  
PJ to vidí, a tak rozhodne: odjedeme na pusté místo, a ť si můžeme odpočinout. Dobře odhadli kam Ježíš s 
učedníky na lodičce míří, takže místo klidu a samoty je v cíli čeká velký zástup  lidí. 
Co udělá Ježíš? Otočí loď zpátky? Najdou si jiné místo? 
Ne, začal se jim znovu věnovat. 
 
Nedbal na únavu, nemyslel na sebe, a přitom nevyhořel. Proč? Protože měl zdroj síly pro svůj život. Tím 
zdrojem bylo: uskutečňovat Otcovu vůli. 
 
Getsemanská zahrada... 
Ježíš sevřen hlubokou úzkostí a strachem, ví co ho čeká. Padá na kolena, modlí se, krůpěje krve kanou z jeho 
tváře...  

Matouš 26:36-39  Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, 
já půjdu dál, abych se modlil."  Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a 
úzkost.  Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!"  Poodešel od 
nich, padl tváří k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, 
ale jak ty chceš." 
42  Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, 
staň se tvá vůle." 

 
Pán Ježíš přišel proto, aby naplnil vůli svého Otce. To měl vždy na paměti, a to mu také dávalo sílu. 
Mluví o tom a zapsal nám to Jan: 

Jan 6:37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
38  neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 
39  a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 
40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím 
v poslední den." 

 
Vůle Otce je, aby daroval nám ztraceným lidem věčný život, a právo Božích synů a dcer. Proto, kdykoliv měl 
PJ příležitost, využil ji bez ohledu na únavu, hlad, nebo žízeň,  nabízel lidem spasení. A každý rozhovor, 
každý zachráněná duše mu vlévala sílu do žil. To byl jeho pokrm! To byl zdroj jeho síly. 
 
Vidíme to i na kříži. 
Zrazený, zbičovaný, poplivaný, ponížený, padající pod křížem, který musel nést na popravčí místo. Přibitý na 
kříž, jeho tělo v hrozných bolestech, žízní... A přesto má dost síly, aby řekl: 

Lukáš 23:34  Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."  
Jeho tělo nevydrželo, umírá, ale poslední slova jsou: 

Lukáš 23:46  A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha." Po těch 
slovech skonal. 

Stále ve spojení s Otcem. Plnit jeho vůli, je zdroj, tajemství jeho síly. 
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O tomto duchovním principu hovoří i Pán Ježíš, když říká: 
Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 
odpočinout. 
29-30 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

 
 
Zaměřenost na sebe bere sílu,vyčerpává, je jako Mrtvé moře, které stále chce jen přijímat a není ochotné 
dávat. Utápíme se v soustřednosti, zveličujeme své problémy, litujeme se... 
 
Sloužit druhým naplňuje! 
A sloužit ke spasení dává ohromnou sílu. 
 
Mám dojem, že dnešní křesťanství je vyčpělé, unavené, vyčerpané, bez radosti a bez života právě proto, že 
jsme opomenuli tento duchovní princip. Naplňovat Boží vůli přináší radost, důvěru v Boží velikost, slávu a 
moc, občerstvuje naši duši, posiluje naši osobnost, dodává sílu.  

Izajáš 58:10  budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj 
soumrak bude jak poledne." 
11  Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; 
budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. 
12  Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila minulá pokolení. 
Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. 

Pro koho platí toto zaslíbení (zdatnost, síla, sytost, dostatek vody)  pro ty, kteří vidí potřeby druhých kolem 
sebe, a nechají se bohem použít k tomu, aby je naplnili! 
 
Na příkladu Pána Ježíše vidíme, že naplňování Boží vůle se děje v drobnostech, v maličkostech, a přitom 
mají nadčasové, věčné důsledky.  

dobrý čin 
svědectví 
kázání 
rozhovor 
návštěva v nemocnici 
pohostinnost (pozvat na oběd) 
pohlídat děti 
podat pohár studené vody... 

 
Máte také tu zkušenost, že se nám nechce, ale když poslechneme Ducha svatého, přinese nám to radost, a 
novou sílu? 
Jsem vyčerpaný, unavený, a poslední věc kterou bych chtěl udělat je jít na návštěvu do nemocnice. Ale 
Duch svatý mi říká: běž. Nechce se mi, ale nakonec se přemůže a jdu. Bez nadšení, bez správných motivů, 
spíš s otázkou a k čemu to bude? A nakonec odcházím z návštěvy nabitý energií.  
To, co mi podle mé logiky mělo přinést totální vyčerpání,mne osvěžilo, dalo novou sílu. 
To jen ten pokrm o kterém mluví Pán Ježíš. Naplňování Boží vůle přináší radost, sílu, osvěžení. 
Jeho břemeno netlačí, a jeho jho netíží.  
 
 
Ale pozor, je zde jeden háček. 
Je rozdíl mezi naplňováním Boží vůle, a realizováním sama sebe. Vymýšlením a realizováním našich aktivit. 
 
Naplňovat Boží vůli 
Pokud před nás Bůh postaví nějaký úkol, dá nám moudrost, dá nám sílu, povede nás svým duchem.  
Nikdy nás nepřetíží. On ví kolik uneseme. Ano, cítíme službu někdy jako břemeno, ale toto břemeno netíží, 
jho netlačí, protože On ho spolu s námi nese.  
Musíme se pouze naučit, jak naplňovat Boží vůli v síle, kterou nám Bůh k tomu zároveň dát.  
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1 Petrův 4:11  Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se 
všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. 

 
Vzpomínáte na Samsona? V Boží síle dokázal vysvobodit Izrael, pomoci druhým. Ale v okamžiku kdy si řekl 
teď to zvládnu, tak jako vždycky, a spolehl se na své zkušenosti, na svou sílu,  prohrál.  
Protože ke každému novému úkolu potřebuji novou sílu, moudrost,vedení Duchem svatým. 
 
Před každým kázáním, před každým rozhovorem, před každým setkáním prosím Ducha svatého o jeho 
pomoc. Nechci být závislý na sobě, na lidech, na okolnostech, ale na Něm. 
 

1 Korintským 10:13  Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni 
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, 
abyste mohli obstát. 

 
Toto slovo platí nejen pro zkoušky, kterými procházíme, ale i pro službu, pro plnění Boží vůle. Bůh ví, kolik 
na nás vložit, jakým úkolem nás pověřit, a vždy nám dá sílu a moudrost, abychom to zvládli. Většinou před 
nás postaví něco, co je nad naše přirozené schopnosti a síly, aby sláva připadla jemu! 
(to věřím platí i o rekonstrukci modlitebny) 
 
Realizování sebe, aktivismus 
nejen v praktických, ale i v duchovních oblastech naopak vyčerpá, dovede nás k frustraci, k vyhoření, k 
porážce, a ta může vést někdy až k pochybnostem o Boží věrnosti, a k obviňování Boha. 
Můžeme se stát filantropy, kteří chtějí pomáhat druhým, ale ne pro Boží slávu, ale pro ocenění druhými 
lidmi.  
Můžeme horlit po duchovních darech, ale ne proto, abychom jimi sloužili druhým, aby z toho měla církev 
prospěch a Bohu vzešla sláva, ale abychom vynikli. (Šimon kouzelník ze Samaří) 

Skutky apoštolské 8:18-19  Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha 
svatého, nabídl jim peníze a řekl:  "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím 
ruce." 

 
Můžeme horlit pro Boha a druhým duchovně sloužit, modlit se za uzdravení, za osvobození, ale pokud není 
naše srdce posvěcené, pokud nejsme lidmi pokory, pokud je to jen naše "zbožná duchovní aktivita" 
můžeme dopadnou stejně jako 7 synů velekněze Skévy v Efezu. 

Skutky apoštolské 19:13  Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se 
užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: "Zaklínáme 
vás Ježíšem, kterého káže Pavel." 
14-16  Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze.  Ale zlý duch jim řekl: "Ježíše znám a o 
Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?"  Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a 
tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. 

 
Potřebujeme rozlišovat, co je z Božího Ducha, a co je pouze  z nás.  
Pokud se jedná o hřích, je to jasné, ale pokud se jedná o svatou věc, není snadné rozlišit co je z nás, a co ne. 
Na každá "svatá horlivost" je svatá! Ne každá vize je od Boha. Ne každý touha je posvěcená. 
Ne nadarmo říká David, vizionář, muž podle Božího srdce: 

Žalmy 139:23-24  Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,  hleď, zda jsem 
nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 

Jsou lidé líní, duchovně líní - těm Duch svatý říká:  `Synu, jdi dnes pracovat na vinici!´ (Matouš 21:28) 
Jsou lidé neklidní (zkoušej mě, ty znáš můj neklid)... stále by něco chtěli dělat, jsou nervózní, když musí 
čekat, dokonce i tehdy, když mají čekat na Boží impulz. Bože tak kde jsi, už je na čase vyrazit, přijdeme 
pozdě! Svrbí nás prsty... 
Takovým byl David. Když se Goliáš posmívá Izraelskému vojsku, jde! Na nic nečeká, a bylo to dobře, tam ho 
vedl Duch svatý. Ale v jiných okamžicích (sčítání vojska - 1. Paralip. 21) jedná na základě svého rozhodnutí. 
Proto tato modlitba: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,  hleď, zda jsem 
nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď! 
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Protože vlastní cesta = cesta trápení (vydáme tolik energie, natrápíme se a výsledek žádný...) 
Boží cesta = cesta která přináší věčnou odměnu  
 
 
Není snadné  rozlišit, zvlášť pokud patříme mezi "horlivce - nadšence", kdy se jedná o naši aktivitu a kdy o 
naplňování vůle Boží. Naše vlastní srdce nás může převést.   
Proto je dobré, že nejsme sami, ale máme kolem sebe společenství, braty a sestry, které si Bůh používá ke 
korekci, a nebo naopak k potvrzení vůle Boží.  
 
 
 
 
Jan 4,31-34  Mezi tím ho prosili jeho učedníci: "Mistře, pojez něco!"  On jim řekl: "Já mám k nasycení pokrm, 
který vy neznáte."  Učedníci si mezi sebou říkali: "Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?"  Ježíš jim řekl: "Můj 
pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. 
 
Mám dojem, že toto je lék na unavené, vlažné křesťanství bez radosti. 
Když Pá Ježíš vyslal 70 učedníků, aby šli a nesli zvěst že se přiblížilo Boží království, vrátili se plní radosti a 
nadšení. Služba Ježíši, naplňování Boží vůle jim vlilo do žil nový život. Jsou plní dojmu, jak Bůh skrze ně 
jednal. Dokonce i démoni se jim poddávají... 
A Pán Ježíš jejich nadšení usměrňuje. Ano, to je dobré, je to znamení Boží vlády, ale podstata je jinde: 
radujte se, že jsou vaše jména zapsána v nebi.  
 
Protože Boží vůle je jasná: 
 

Jan 6:37  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, 
38  neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; 
39  a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. 
40  Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím 
v poslední den." 

Boží vůlí je spasení člověka. 
 

1 Timoteovi 2:3-4  ...Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 
 
Modleme se, ať nás Duch svatý vede, a ukazuje nám, jak naplnit Boží vůli v našem životě. 
 
 
Matouš 7:21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého 
Otce v nebesích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


