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Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! 
Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle 

pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. 
Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není  

zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. 
 
 
Boží slovo vždy odhaluje dvě věci: jak závislí jsme my a jak spolehlivý je On. Náš čas 
nad Slovem je tak často neproduktivní proto, že v něm hledáme něco jiného. 
 
Buď hledáme důvod věřit tomu, že nejsme zcela závislí, nebo hledáme důvod věřit 
tomu, že Bůh není zcela spolehlivý. Proč? Protože tak to vypadá ve světě kolem nás 
a my máme přirozený sklon žít z vidění toho, co se děje kolem, namísto z víry v to, co 
nám odhaluje slovo Boží. 
 
Zahleďte se ale do Božího slova jako se člověk zahledí do zrcadla a spatříte, co Bůh 
chce, abyste spatřili. On chce, abyste sami sebe viděli opravdově a upřímně. Chce, 
abyste došli poznání a úlevy ve své vlastní naprosté závislosti na Něm ve všech 
oblastech. A také chce, abyste i Jeho poznali pravdivě. On je tím, kdo naplnil zákon 
dokonale za vás, aby s vámi mohl trávit věčnost. Rosťte v poznání všeho, co to 
o Něm vypovídá, a porostete v poznání svobody i požehnání. 
 
A tak se každý den zahleďte do „dokonalého zákona svobody“. Zjistíte, že postupem 
času spoléháte na Boha víc a víc. A zjistíte, že On je spolehlivější, než jste si mysleli. 
Poznáte, že On je naprosto spolehlivý. 
 
Tak jak porostete v poznání této pravdy o Bohu a o sobě, ďáblovo vyrušování kolem 
vás i ve vás bude ztrácet svou moc nad vámi. Poznáte svobodu od věcí, které vás 
dříve svazovaly. Budete chodit v novotě života a jako Pavel prohlásíte, že „zákon 
Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil mě od zákona hříchu a smrti“. 
Zjistíte, že se to děje podobným způsobem, jakým zákon aerodynamiky odpoutává 
pasažéry letadla od zákona gravitace. 
 
 
Chcete také létat s Bohem? Potom se zahleďte do „dokonalého zákona svobody“, 
vytrvale jednejte a nebuďte „zapomnětliví posluchači“. Potom sami uvidíte, že se 
„vznášíte jak orlové“, jak vás popisuje Izajáš. 
 


