
CB Kladno 8.1. 2023 v 1000 hod. 

Téma: ODKUD A KAM SMĚŘUJE NÁŠ ŽIVOT Sloužil: František Flek 

ÚVOD 
Římanům 11:33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak 
nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! 34 'Kdo poznal mysl Hospodinovu 
a kdo se stal jeho rádcem?' 35 'Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?' 36 Vždyť z něho a 
skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen. 

Když se zamyslíme nad lidským jednáním, tak většinou nás žene nějaká motivace nebo přirozená nutnost. Rádi děláme 

své záliby, protože nás to baví. Musíme chodit do obchodu proto, že potřebujeme něco jíst. A tak jsou různé motivace 

proto, proč jako lidé děláme to, co děláme. Motivují nás potřeby druhých, motivují nás peníze, motivuje nás názor 

druhých lidí a nebo nás nemotivuje nic, kdy životem tak přežíváme.  

Ne málo křesťanů ale ve svém svědectví říká, že poté, co uvěřili v Boha, tak prožili, že Bůh dal jejich životu smysl, nový 

impulz, že najednou vědí, proč tu jsou. Jinými slovy bychom řekli že zjistili, jaký má pro ně Bůh plán, jaké jsou Boží 

záměry pro jejich život. Víme, že ohledně obdarování to může být různé, každý z nás máme jiné dary a obdarování 

(letos o tom určitě budeme mluvit víc do hloubky), ale je ideální, pokud je náš život vedený, motivovaný Božími záměry. 

A o tom jsou i úvodní verše, které jsme četli. Bůh nás chce dovést k takovému modelu, který se může opakovat 

mnohokrát za náš život a který je aplikovatelný do každé oblasti našeho života ZÍSKAT – PŘEMĚNIT - OSLAVIT. 

DOSTÁVÁME OD BOHA (od Něho) 
Římanům 11:33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak 

nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! 

Křesťané mají občas problémy přijímat z toho Božího bohatství, z toho Božího požehnání. Čteme to v Jakubovi, kdy 

křesťané nic nemají, pokud nežádají nebo žádají se špatnými motivy. 

Jakub 4:2 Dychtíte, ale nemáte, vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout, bojujete a válčíte, ale 
nemáte, protože neprosíte. 3 Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své 
vlastní choutky. 

V přijímání z Božího bohatství, jeho zdrojů hrají velkou roli naše ochota prosit a naše motivy. Někdy nám chybí 

vytrvalost v modlitbách, někdy si můžeme myslet, že toho nejsme hodni a nebo jsme přesvědčení, že nám to Bůh dát 

nechce. Bůh také vidí naprosté detaily našich motivů, vidí, jestli je tam něco nastavené jinak. V takovém případě pak 

Bůh zastaví svoje zdroje. 

Jakubův 1:5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad 
a bez výčitek, a bude mu dána. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. 
7 Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; 8 je to muž rozpolcený, nestálý ve 
všem, co činí. 

Další podmínkou pro to, abychom mohli od Boha čerpat z jeho bohatství je víra. Bez víry není možné k Bohu 

přistupovat, abychom od něj něco dostali. A tak spoustu věcí jako křesťané nedostáváme proto, že tomu jednoduše 

nevěříme. 

Pokud nebereme požehnání a zdroje z Boží strany, tak pak nemáme jinou možnost a hledáme jiné zdroje, jiné 

možnosti, kde výsledek prostě není zaručený. Bereme od jiných lidí, hledáme náhražky. 

BŮH NÁS VEDE (skrze Něho) 
Římanům 11:34 'Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?'  



Naše situace je taková, že mnohokrát bychom se rádi pokusili Bohu poradit (a to by se nám někdy líbilo), jak co má 

dělat, hlavně ohledně našeho života, ale realita je spíše obrácená. Jsme to my, kdo si mnohokrát neví rady a 

potřebujeme Boží pomoc, Boží radu a jeho vedení. 

To, co nám Bůh dává se přetaví přes náš život, nějak nás to poznamená, změní, posune nás to dál. Tomu se říká 

křesťanský růst.  

Lukáš 19:23 Proč jsi tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych přišel, vyzvedl bych 
je i s úrokem.’ 

Hledáme způsob, jak nejlépe naložit s tím, co nám Bůh dává. Jako v tom podobenství o hřivnách. I u nás Bůh očekává, 

že s tím, co nám dává, něco uděláme. Že to budeme investovat, že to rozmnožíme, že to pošleme dál. 

 

Ohledně Božího vedení, jeho rad, jako křesťané nutně narazíme na službu Ducha svatého. V Novém zákoně je to on, 
který je nám představený jako osoba Boží trojice, která vede, směřuje, dává rady, připomíná nám Ježíšova slova, 
odkrývá nám Bibli apod. Proto pokud se v této oblasti chceme někam posunout, je třeba rozvíjet vztah s Duchem 
svatým. 
 

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

Někdy nepřijímáme od Boha pro svůj život vedení a radu jednoduše proto, že jsme se od Boha vzdálili. V takové situaci 
Boží rady ani nechceme  
 

Pokud se neptáme Boha, co s tím máme dělat, jak s tím naložit, spoléháme se pak pouze na svou moudrost, na své 

poznání a to jak máme zkušenost, mnohdy není 100 %. Mýlíme se, děláme chyby, vidíme věci jinak než Bůh. 

OSLAVÍ TO BOHA (pro Něho) 
Římanům 11:35 'Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit?'  

Bůh se s námi nemusí dělit o svou slávu. Dalo by se říct, že to na jednu stranu ani nechce.  

Viděl jsem už tolik věřících lidí i celých sborů, kteří přijali spoustu Božího požehnání, ale využili to jenom pro sebe, Bohu 

to zpět nic nepřineslo, proteklo jim to mezi rukama. 

Soustředění na sebe je pro Boha nepřátelské. 

Římanům 8:7 Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit 
Božímu zákonu. 8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 9 Vy však nejste živi ze své 
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 

Pokud věci neděláme pro Boží slávu, pak chceme oslavit sebe nebo někoho dalšího z lidí. A to jak víme, také není úplně 

to nejlepší. Znovu tu vidíme dílo Ducha svatého v tom, že Duch svatý nám pomáhá potlačovat naše sobectví, naši 

soběstřednost a vede nás k tomu, abychom více žili pro Boží záměry. 

Čím víc Boha upřednostňujeme v našem životě, tím víc toho od něj dostáváme a vracíme se znovu na začátek a náš 

cyklus se může znovu opakovat. 

ZÁVĚR 
Bůh má plán, má záměr pro náš život. V různých projevech a obdarováních je to pro každého z nás odlišné, ale 

v principu, který jsme si tady dnes popsali je to stejné. Tento koloběh křesťanského života vidíme na mnoha postavách 

z Bible (Adam, Abraham, David, Daniel, Nehemiáš a další) i na mnoha životech služebníků a křesťanů z jejich svědectví. 

Člověk přijme zaslíbení, udělá to, jak mu to Bůh řekl a je z toho požehnání pro druhé a oslaví to Boha.   

 


