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A nyní věř
Důvěra

George Mueller otevřel svůj první sirotčinec roku 1836 v Bristolu v Anglii. Již od
začátku odmítl žádat o příspěvky. Namísto toho byl plně závislý na Bohu. Věřil, že
Bůh vyslyší jeho modlitby a naplní potřeby
sirotků. Jeden z jeho největších zážitků přišel brzy po otevření sirotčince. Děti seděly
u dlouhého jídelního stolu, před sebou měly
talířky a hrnečky, ale žádné jídlo. Mueller se
s nimi modlil modlitbu díků a potom už
jen čekali. O chvíli později na dveře zaklepal místní pekař: „Nemohl jsem spát, protože jsem měl stále neodbytný pocit, že

nemáte chléb. Vstal jsem tedy ve dvě ráno
a chléb vám napekl. Budete ho mít k snídani.“ O chvíli později na dveře zaťukal místní
mlékař: „Rozbil se mi vozík s mlékem přímo
před vašimi dveřmi. Potřebuji u vás mléko
nechat, abych mohl nechat spravit vozík.“
Takový příběh nebyl během Muellerovy
praxe ničím výjimečným. Během života mu
prošlo pod rukama více než 10 000 sirotků
a „vymodlil si“ miliony dolarů. Během života
zažil více než 50 000 odpovědí na své modlitby.

George Barna vedl výzkum čítající téměř
4 000 mladých lidí, kteří chodili do církve.
Výzkum se prováděl pro kampaň Od špatného ke správnému Joshe McDowella. Následuje
seznam sedmi věcí, které respondenti chtějí
od života:
• Žít život naplno – být zdravý, mít svobodu
a být fyzicky silný.
• Potkat opravdovou lásku – téměř každý
touží po tom, být milován a moci milovat.
• Blízké, osobní přátelství – nikdo nechce
procházet životem sám.

• Smysluplná práce – po mnoha letech domácích úkolů lidé touží získat dobrou
práci, za kterou dostanou zaplaceno.
• Zažít v životě komfort – hodně lidí si myslí,
že je to přirozená touha, kterou má každý.
• Blízké přátelství s Bohem – ačkoliv tato
položka není na prvním místě seznamu, je
tou nejdůležitější položkou, pokud chceme získat všechno ostatní.
• Šance mít svou cenu – to dává našemu životu smysl.

Co chceš od života?

Očekávání

Zrušená párty
Tradice

Citát
„Ježíš mohl říci jediné slovo
a hřeby, které jej držely na kříži, by samy vypadly. Ale on to
neudělal. To je pravá láska!“
- definice lásky jednoho
osmiletého chlapce

Jak by se vám líbilo, kdyby byla zrušena vaše dnů. Británie ale tehdy odmítla. Téměř dvě
narozeninová oslava? Žádné dárky, žádný ve- století měla Evropa dva kalendáře. Po dvou
čírek, nic. To se stalo v Británii roku 1752. Na stoletích nakonec Británie svolila a rozhodpokyn parlamentu se Britové rozhodli při- la se přijmout tento kalendář také. A tak se
pojit se ke zbytku Evropy a uznat gregorián- stalo, že všichni v té zemi šli spát 2. září roku
ský kalendář. Papež Řehoř XIII. přikázal ka- 1752 a probudili se 14. září! Představte si ale,
tolickým zemím, aby se v roce 1582 tomuto že byste zrovna během těch dní měli narozekalendáři přizpůsobily tak, že „přeskočí“ 12 niny. To byste je zmeškali!!!

A co tohle?
Jake si nemohl pomoci, ale stále musel myslet na to, jak se cítil rozčarovaný na oslavě svých
osmých narozenin. Celé léto babičku přemlouval, aby mu koupila nové kolo. Ovšem jediné,
co mu tehdy dala, byl mizerný cár papíru – osvědčení o zřízení konta u investiční společnosti.
Zato nyní nemohl babičce dostatečně poděkovat. Ten účet mu totiž zaplatil celý první
ročník školy (pozn. překl. – v některých zemích si na rozdíl od nás musejí děti školu platit).
Jak je možné, že Jake neocenil babiččin dobře myšlený dárek? Myslíte si, že je snadné přehlédnout velikost daru, který nám Bůh dal – daru lásky a spasení? Proč? Jak se ujistíme, že
nikdy nezapomeneme na cenu, kterou pro nás Boží dar má?
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Klíčový verš:
Jan 3,16–17
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.
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Matouš 6,25–34
nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh
Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj neposlal svého Syna na svět, aby soudil,
život, co budete jíst, ani o tělo, co budete ale aby skrze něj byl svět spasen.
mít na sebe. Což není život víc než pokrm Jan 15,9–11
a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já
ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachoa přece je váš nebeský Otec živí. Což vy váte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce,
nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může jako já zachovávám přikázání svého Otce
o jedinou píď prodloužit svůj život, bude- a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám poli se znepokojovat? A o oděv proč si děláte věděl, aby moje radost byla ve vás a vaše
starosti? Podívejte se na polní lilie, jak ros- radost aby byla plná.
tou: nepracují, nepředou – a pravím vám, Jan 16,33
že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve
tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale
Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes vzchopte se, já jsem přemohl svět.
je a zítra bude hozena do pece, neobleče Římanům 5,6–8
tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, ktea neříkejte: co budeme jíst? Co budeme rý Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.
pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za
se shánějí pohané. Váš nebeský Otec pře- spravedlivého člověka, i když za takovéce ví, že to všechno potřebujete. Hledejte ho by se snad někdo odvážil nasadit život.
především jeho království a spravedlnost, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím,
a všechno ostatní vám bude přidáno. Ne- že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě
dělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude byli hříšní.
mít své starosti. Každý den má dost na 2. Korintským 3,3
svém trápení.
Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým,
Lukáš 2,8–14
vzniklým z naší služby a napsaným ne inA v té krajině byli pastýři pod širým nebem koustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne
a v noci se střídali v hlídkách u svého stá- na kamenných deskách, nýbrž na živých
da. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva deskách lidských srdcí.
Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila Galatským 5,22-23
se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Ne- Ovoce Božího Ducha však je láska, radost,
bojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrkterá bude pro všechen lid. Dnes se vám nost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se
narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Da- zákon neobrací.
vidově. Toto vám bude znamením: Nalez- Filipským 4,6-7; 4,19
nete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Netrapte se žádnou starostí, ale v každé
A hned tu bylo s andělem množství nebes- modlitbě a prosbě děkujte a předkládejkých zástupů a takto chválili Boha: „Sláva te své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyna výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lid- šující každé pomyšlení, bude střežit vaše
mi; Bůh v nich má zalíbení.“
srdce i mysl v Kristu Ježíši. Můj Bůh vám
Jan 1,9–12
dá všechno, co potřebujete, podle svého
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje kaž- bohatství v slávě v Kristu Ježíši.
dého člověka; to přicházelo do světa. Na Židům 2,18
světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět Protože sám prošel zkouškou utrpení,
ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale může pomoci těm, na které přicházejí
jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho zkoušky.
přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi.
Jan 3,16–17
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,

