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On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky Jej vydal; 
jak by nám spolu s Ním nedaroval všecko? 

 
Představte si mimořádně bohatého člověka, jehož milované a jediné dítě potřebuje 
podstoupit transplantaci srdce. Řekl by takový otec na jedné straně chirurgům, aby 
vyňali jeho vlastní srdce a vložili ho do útrob jeho dítěte, ale přitom svým právníkům 
by řekl, aby v jeho poslední vůli záměrně zajistili pro jeho dítě méně peněz, než je 
potřeba na následnou pooperační péči? 
 
Já si to představit nedovedu. Stejně tak si nedovedu představit Boha, jak obětuje 
svého slibovaného Syna, aby mě osvobodil od věčných důsledků hříchu, ale potom 
mi nezajistí trvale svého svatého Ducha, aby mne věrně osvobozoval od každodenní 
nadvlády hříchu. Naopak, čím víc poznávám Otce a Jeho Syna den co den, tím víc 
znám i Ducha, kterého mi On slíbil a kterého já potřebuji. 
 
Nemělo by nás překvapit, že Bůh dychtí po tom dát nám všechno, od touhy po zdraví 
až po zázračné žití. Koneckonců, Ten, který dal svého neocenitelného Syna, aby za 
nás zemřel, jistě dá ze stejné milosti i svého Ducha, o kterém slíbil, že bude dýchat 
svůj život do nás i skrze nás! Právě to je částí Pavlova potěšení, když píše: „Jak by 
nám spolu s ním nedaroval všecko?“ Odpověď je smělé a radostné: Jistěže DÁ! 
 
Náš problém z velké části plyne ze lži, která tvrdí, že Bůh je jako my. Máme za to, že 
Bůh je omezen nějakými principy, které zavazují nás. Jako třeba přírodní zákon, 
podle kterého každá akce vyvolá stejně velkou, ale opačnou reakci. To aplikujeme na 
Boha a myslíme si, že mít s Ním vztah znamená, že pro Něho musíme něco udělat, 
protože On něco udělal pro nás. Taková byla mentalita náboženských vůdců 
v Ježíšově době. Oni to dokonce posunuli ještě dál. Věřili, že nejprve musíme něco 
udělat pro Boha, aby Bůh něco udělal pro nás. 
 
Tento způsob „transakčního myšlení“ (výměnný obchod s Bohem) znepokojoval 
Ježíše tehdy a zarmucuje Jeho Ducha dnes. Ježíš věděl, že takové smýšlení je urážkou 
milosrdenství Jeho Otce. Věděl, že dům Jeho Otce je místem, kde člověk žádá a 
očekává všechno potřebné; jako Abraham, který věřil a poznal, že „Hospodin opatří“. 
Jelikož vy i já potřebujeme jak spasení ze smrti, tak dar života, náš Otec nás touží 
zahrnout obojím. 
 
Otec se nemění. Ježíš se nemění. To my potřebujeme měnit. Potřebujeme poznat, že 
vůle našeho Otce zahrnuje nejen oběť potřebnou pro záchranu ze smrti, ale i dar 
potřebný k bohulibému životu. Proste proto svého Otce o prvorozenecká práva 
znovuzrozeného. Proste a očekávejte, že Jeho Duch bude působit ve vás a skrze vás.


