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Neustále se modlete. 
 
Když nás Pavel povzbuzuje slovy, „neustále se modlete“, chce, abychom plněji 
poznávali a uznávali pravdu o Bohu a o sobě. Bůh sám touží po tom, abychom si 
stále víc uvědomovali a vyjadřovali pravdu o své naprosté závislosti na Něm a o Jeho 
naprosté spolehlivosti vůči nám. Tak sami spatříme a dovolíme druhým spatřit, co to 
znamená zůstávat v Ježíši, tak jak On bude zůstávat v nás a projeví se v úrodném žití. 
 
Vždyť Ježíš nás nevykoupil k neúrodnému životu. Touží projevit sám sebe skrze nás. 
To znamená, že u Něho není žádného omezení pro to, co může světu ukázat a pro 
svět udělat skrze nás. Chce-li vás použít, aby třeba pohnul horou a odsunul ji 
někomu z cesty, neprotestujte a neodrazujte Ho poukazem na svou slabost, jak to 
udělal Mojžíš, jehož odmítnutí najdete v Exodu 4:13. Místo toho řekněte „Ano“ jako 
malý Samuel (v 1. Samuelově 3:7-10), ačkoli to bylo v době, kdy „Samuel ještě 
Hospodina neznal“. Ani my ještě náležitě neznáme rozdíl mezi Bohem a námi. Proto 
tak omezujeme Kristovo tělo. 
 
Rostoucí pozornost na úctuvzbuzující rozdíl mezi Bohem a námi mezitím otevírá 
cestu k tomu, aby nás Bůh použil a dokázal mnohé pro nás i s námi. Jestli vám to zní 
příliš převratně a působivě, je to proto, že Boží láska a Jeho úmysly s námi jsou 
převratné a působivé. Není to ale nic složitého. My to jen děláme složité tím, že 
odmítáme věřit, jak dobrý Bůh je. 
 
Dnešek je dnem pro rostoucí změnu vašeho smýšlení. Dovolte Bohu použít vaše uši 
a vaši paměť k tomu, aby měnil vaši mysl. Přemýšlejte a rozvažujte nad Božími sliby, 
dokud všechno, co říká, nebude znít jako slib. Nakonec Ho uslyšíte, že říká věci jako 
„Nesesmilníš“, a uslyšíte, že vám slibuje své působení ve vašem srdci, kde nahradí 
nečisté myšlení rostoucím vědomím Jeho mocné lásky. Postupem času budete lépe 
rozumět, proč také řekl: „Svatí buďte, neboť já jsem svatý.“ 
 
To je prvorozeneckým, dědickým právem všech, kteří se narodili znovu, shůry. 
Nikodém byl předním náboženským učitelem, který se kdysi setkal s Ježíšem, 
a přesto nevěděl nic o znovuzrození a prvorozenectví. Ježíš s ním hovořil trpělivě 
a Jeho Duch tak bude činit s vámi. K tomu máte tady na zemi svůj čas milosti. 
 
Využijte tento čas a s modlitbou na rtech a v srdci přijímejte a stravujte všechny sliby 
spojené s Janem 3:16. Tak lépe poznáte, co Ježíš učil učitele. A jak často to dělat? Na 
to Duch svatý odpověděl ústy Pavla před 2 tisíci lety: „Neustále“.  

Co na to odpovíte vy?


