
 
Středa 22. dubna 
 
3. Sledujme Boží cíle. 
 
Lidská radost je budovaná ve velké míře na úspěchu. Radost z úspěchu měli i učedníci, 
jak o tom čteme v L 10, 17-20  
Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém 
jménu.” Řekl jim: "Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc 
šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale 
neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou 
zapsána v nebesích." 
 
Pán Ježíš mění zaměření, zacílení na zdroj radosti. Úspěch není trvalý zdroj radosti, 
naopak je velmi klamný. Pán Ježíš ukázal na pravý zdroj radosti, na trvalý zdroj 
radosti: ”radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." 
 
Apoštol Pavel v každé situaci ví, k čemu směřuje, neztrácí ze zřetele cíl svého života: 
 
Fp 3:8-11 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého 
Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, 
abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, 
ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal 
jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych 
tak dosáhl zmrtvýchvstání. 
 
„…že jsem poznal Ježíše, svého Pána je mi nade všecko. to je Pavlův cíl. To bylo 
následování Krista, napodobování Krista dokonce v utrpení i v smrti. Abych poznal 
jej, to bylo jeho cílem, vše ostatní považuje za ztrátu, dokonce to pokládá za nic. 
 
Fp 3,12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych 
se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 
 
Důsledkem poznávání Krista je zjištění, že cílem není dokonalost, ale vědomí, že se mne 
zmocnil Kristus Ježíš. To znamená, že mu patřím. Jedině to je trvalým zdrojem radosti. 
V tom navíc objevujeme i naši vlastní cenu. Naše cena není v tom, čeho jsme dosáhli, 
ale v tom, komu patříme.  
 
V dobročinné dražbě v roce 1981 v Rakousku byla, mimo jiné předměty, jako šperky 
a obrazy i aktovka Kurta Waldheima. Ten zastával od roku 1971 funkci generálního 
tajemníka OSN. Aktovka bylo potrhaná, opotřebovaná, měl ji celých deset let každý 
den v ruce, při všech jednáních, na všech svých cestách. Vyvolávací cena byla 1 000 öS 
a vydražena za 180 000 öS. Průměrná mzda byla v tom roce 10 000 öS. Cena té aktovky 
byla v tom, komu patřila. Fp 3,20-21 My však máme občanství v nebesích, odkud 
očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu 
těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. 



To, komu patříme, kde je zapsáno naše jméno to je trvalý zdroj radosti. To je tím 
správným zacílením našeho života. 
  
4. Modleme se 
 
Pohnutkou k modlitbě bývají nejčastěji problémy. I nevěřící lidé ve svých těžkostech 
často volají k Bohu. 
 
To, na co myslím, vystihuje událost, jak popisuje muž svůj zážitek z dovolené. Byl na 
adrenalinové jízdě v poušti. Zabloudil a jeho čtyřkolce došel benzín. Sám v horku a 
v rozpáleném písku prožíval strach a zoufalství. Zcela vyčerpán klečel v písku a prosil 
Boha o pomoc. Hodiny volal k Bohu. Ale dříve, než mohl Bůh zasáhnout, tak to říkal ten 
muž, šla kolem náhodou vědecká expedice a zachránila ho. Tento muž propásl svou 
příležitost.  
 
K Bohu je třeba se obrátit cele, celý můj život, nejen se svým strachem. Když se 
naučíme s Bohem mluvit a žít, tak rozpoznáme i jeho odpověď. Boží odpověď není vždy 
to, co bychom měli nejraději. O Pánu Ježíši čteme, že přinesl oběť modliteb. Oběť, to je 
celé vydání, odevzdání. Žd 5:7 Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným 
voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před 
smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. 
 
Modlitba jako nasměrování nás i našich problémů. To nám přinese radost a pokoj. 
 
Fp 4,6-7 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit 
vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 
Myslím, že je zde velmi stručně a výstižně vyjádřena podstata modlitby. 
Modlitba je nasměrování k Bohu, ne k problému. 
Modlitba je předložením žádosti Bohu, ne rozkazem k vyplnění – pokud to neuděláme, 
bude modlitba jen trápením. A starosti nám budou přerůstat přes hlavu. 
 
A jaký je důsledek předložení žádosti Bohu? Fp 4,7 A pokoj Boží, převyšující každé 
pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 
Tento pokoj Boží je základem pro radost v modlitbě i životě.  
Že jsme nečetli, jak to dopadne s předloženou žádostí? No to není důležité. Naše 
žádost je přece ve správných rukách, v rukách všemohoucího Boha, a to je to 
nejdůležitější. 
 
To je důvod k radosti, to je i zdroj naší radosti. 
 
Daniel Komrska 
 


