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(Bůh,) … který obživuje mrtvé a povolává věci, které nejsou, jako by byly. 
 
Bůh vskutku prahne po tom, abychom zažívali křesťanský život oddaný Jemu. 
Nicméně nenechá nás zažívat ho, pokud podléháme klamu, že takový život můžeme 
sami žít z vděčnosti za všechno, co pro nás dělá. 
 
Pokud tato věta zní radikálně, nechte ji tak znít. Musí tak znít. Klidně si ji přečtěte 
znovu, třeba desetkrát, je-li to třeba. 
 
Jediný způsob, jakým se oddělit od satanových vlídných lží, které se jako rakovina 
omotávají kolem naší duše a církevních nauk, je nechat ostří meče Ducha řezat nás 
a pronikat námi ještě hlouběji, než kam dosáhly satanovy klamy a přeludy. 
 
Bůh nás nenechá zažívat oddaný křesťanský život, podléháme-li klamu, že takový 
život žijeme z vděčnosti za všechno, co pro nás On dělá. Bůh chce, abychom věděli, 
že jsme tak moc neschopni žít skutečný křesťanský život, že nejsme ani schopni žít 
ho z vděčnosti. 
 
Bůh inspiroval Izajáše, aby vyznal: „Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat.“ 
Neinspiroval Izajáše, aby napsal: „Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat, 
kromě naší vděčnosti, která je jediným čistým místem, na kterém může Bůh začít 
přestavovat naše životy.“ Podobně Bůh nepozoroval před potopou, že „každý výtvor 
lidské mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý, kromě jeho vděčnosti, která je základnou, 
na níž bude všechno znovu uspořádáno“. Bůh zkrátka nepřišel přebudovat to, co 
nazýváme „naším životem“, ani ho nepřišel přeuspořádat. Přišel ho nahradit svým 
vlastním životem. 
 
Až budete konečně přesvědčeni, že nedokážete v sobě vyvolat ani tu vděčnost, 
kterou si Bůh zaslouží, potom se zaradujte a připravte se, že uvidíte, jak Jeho život 
nahrazuje vaši smrt. A najdete-li zrnko vděčnosti ve své duši, děkujte za něj Bohu. 
On ho tam vložil. Nenechte satana, aby vás oklamal a přivedl k představě, že 
vděčnost je vaší motivací dělat něco pro Boha. Tak to prostě nefunguje. Každé dobré 
dílo víry vytváří Bůh. Vděčnost je jedním z nich. Další přijdou spolu s ním, ale nikoli 
kvůli němu. 
 
A tak poslouchejte a sledujte Boha, jak vás proměňuje, zatímco Ho chválíte a 
uctíváte za to, kým je. Poslouchejte a vězte, že kdysi jste byli naprosto mrtví a nebyli 
vůbec Jeho. A pak Ho poslouchejte dál a sledujte, jak se Jeho život stává vaším. 
Vždyť On je vskutku Bohem, 

který obživuje mrtvé a povolává věci, které nejsou, jako by byly.


