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ÚVOD 
Jaký má k nám Bůh základní vztah? Mezi lidmi kolují různá přesvědčení. Od lhostejného dědečka na obláčku až 

po nahněvaného a blesky sršícího pruďase. Proč někdy neprožíváme Boží přízeň? 

1. Dějí se nám špatné věci 
Máme dojem, že projevem Boží přízně by mělo být to, že se nám budou dít jenom dobré věci. To ale není 

pravda. Špatné věci se stávají i těm nejodevzdanějším křesťanům. Špatné věci si někdy děláme i my sami. 

Prostě někdy chceme jenom hledat viníka a svedeme to na Boha. 

 
2. Zrazují nás naše pocity 

Kolikrát se spoléháme na to, že Boží dobrotu bychom měli nějak cítit, prožívat. Pokud se tak neděje, hned 

vnímáme Boha daleko.  

 

3. Zrazují nás naše skutky 
Kolikrát jednáme špatně, rozhodujeme se špatně a sami sebe vnímáme, že nás Bůh takové nemůže přece 

mít rád. Jak bychom pak na něj mohli promluvit, podívat se mu do tváře? – Podobenství o marnotratném 

synu. 

 
 

1. BŮH NÁS STVOŘIL, JSME JEHO DÍLO 
Genesis 1:27.31 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvořil. 31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den 
šestý. 

Bůh je naším autorem a hodnotil nás jako velmi dobré dílo. Prostě jsme se mu povedli. Jako autor má stále zájem o 

svůj výtvor.  

 

Jób 34:19 Bůh nestraní velmožům, nedá přednost váženému před nuzákem, protože všichni jsou dílem 
jeho rukou. 

 
Bible popisuje, že sek nám Bůh chová jako hrnčíř, který dělá nádoby. On je autor a ke svému dílu se hlásí. Neznamená 

to, že Bůh automaticky souhlasí se vším, co děláme, ale má o nás stále zájem. (jako vztah dětí a rodičů). 

 

Znám několik lidí, kteří mají psí plemennou stanici. Když posílají štěňata do světa, mají o ně stále  zájem, i po letech 

chtějí vědět, jak se jim daří, kam se dostali. 

 

Jeremjáš 29:11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky 
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. 

 
 

2. STARÁ SE O NÁS BĚHEM NAŠEHO ŽIVOTA 
Matouš 5:43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' 44 
Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45 abyste byli syny 
nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i 
nespravedlivé. 46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? 
47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? 48 Buďte tedy 
dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. 



Skutky apoštolské 14:16 Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěly, 17 avšak 
nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v 
pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí." 

 
Otázka pak není v tom, že se Bůh o nás nestará, ale jak by to s námi vypadalo, kdyby se o nás nestaral.  

 

Kazatel 3:13 A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění 
dobrých věcí, je dar Boží. 
 
Kazatel 5:18 Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, 
brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží. 

 
Je možné, že spoustu obyčejných věcí vnímáme už jako samozřejmost.  
 

3. POSLAL JEŽÍŠE KRISTA 
Matouš 1:23 "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel," což se překládá: Bůh je s 
námi. 
 
Lukáš 2:14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 

 

2 Korintským 1:19 Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my - já a Silvanus a 
Timoteus - nebyl zároveň 'ano' i 'ne', nýbrž v něm jest jasné 'Ano'! 20 Ke všem zaslíbením Božím, kolik 
jich jen jest, bylo v něm řečeno 'Ano'. A proto skrze něho zní i naše 'Amen' k slávě Boží. 
 
Příchod Ježíše Krista bylo Boží řešení, jak odstranit tu největší překážku mezi Bohem a námi. 
 

Židům 10:19 Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně 20 cestou 
novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony - to jest obětováním svého těla. 

 
ZÁVĚR 
U BOHA NENÍ PROTEKCE 

Římanům 2:11 Bůh totiž nestraní nikomu.  
 
Matouš 22:16 Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš 
cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. 

 

Bůh je k nám dobrý a to je neoddiskutovatelná zkušenost mnohých lidí. Jeho dobrotu a přízeň zažíváme úměrně 

tomu, kolik prostoru v našem životě Bohu dáme. Bůh vyplní veškerý prostor, který mu dáme. A o tom rozhodujeme 

my sami. Dejme tedy Bohu více prostoru, pusťme ho do více oblastí našeho života, pozvěme ho do našich životních 

situací a budeme častěji zažívat jeho přízeň. Nedá se to zařídit jinak než přes vlastní zkušenost. 

 

Bůh sám říká – vyzkoušejte mě. 

 

Jakubův 4:7b … , přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 

 

Bůh jenom čeká na naše rozhodnutí. On už první krok udělal, že odstranil překážky. 

 

 


