Bůh v Ježíši Kristu má být na prvním místě
Hošťálková 24.7.2022
Písně: 289, 581, 314, 709, 418
Čtení z písma: 1. Timoteovi 3, 1-7 ; Lukáš 14, 25-33
Milí bratři a sestry na úvod jsme četli dva texty. Při čtení obou oddílů máme dojem nesouladu,
jako by si oddíly protiřečili. A kdybychom četli Kralickou Bibli dokonce je řečeno: „kdo nemá
v nenávisti otce a matku...“ To jsou hodně drsná slova. Jak si je máme vyložit a hlavně těm,
kdo uvěří a ptají se nás na to? Jednou jsem si řekl, že se na to zeptám samotného Nebeského
Otce, jak to myslel, vždyť písmo svaté říká, že Bůh je láska a tmy v něm není.
Pak mne jednoho dne napadl příběh, jak přicházím ke kříži a na zádech mám batoh.
Batoh sundávám dolů a otvírám jej, vyndávám z něj postupně svou ženu, syna a postupně se
jich vzdávám pro Ježíše Krista. Pak vstávám a odcházím od kříže pryč. Od dveří slyším hlas:
„Jendo něco jsi tu zapomenul, vrať se zpět!“ „Pane, ale já jsem tam nic nenechal“ řekl jsem.
„Ale nechal jsi tu svou ženu a syna“ odvětil. „Ale já jsem se jich přece zřekl pro tebe“ namítl
jsem. „Ale já ti je vracím už ne jako tvoje vlastnictví, ale jako vzácné dary ode mne od
Hospodina. A až přijdeš do mého království v nebi, tak se tebe i jich budu ptát, jak věrně jsi o
ně pečoval a staral se.“ Bůh mi je nevzal, ale vrátil jako vzácný dar. Po několika dnech čtu text:
„Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce světel.“ (Jakub 1,18)
Pane, co mi tím chceš říci, co je třeba v mém životě změnit? Být víc pokorný, naučit se
odpouštět, milovat lidi takové jací jsou i s jejich chybami, naučit se trpělivosti, potlačovat hněv
atd. Vztah mezi mými blízkými je jedna velká škola Boží. A má rodina je vztah až do smrti. Nelze
je vyměnit za někoho jiného ani ve stáří. Pro mne jsou stále mladí a krásní jako na začátku,
když jsem je přijal jako dar. Jinak řečeno nic se nemění, ale je to ještě vyšší stupeň lásky a
odpovědnosti před Bohem za mé blízké, za mou rodinu.
Tento oddíl jde ale mnohem dál, než je jen rodina. Vše, co máš dej Pánu, nic nesmí stát
v tvém životě na prvním místě. Na prvním místě v tvém životě má být Bůh v Ježíši Kristu.
Nemůže tam být tvůj dům, majetek, auto, tvé koníčky. To vše má patřit Kristu, on se má stát
vlastníkem tvých věcí. Ale neboj se, že o něco přijdeš, dostaneš to zpět jako dar. Dar, který je
dokonalý a krásný a je od Hospodina zástupů. Co nám to přinese, jaký význam to pro nás a náš
život má? Nejsi na nic sám, ale na vše máš majitele tvých věcí, neboť on je vlastník a ty jsi
správce majetku který máš. Nastane-li problém můžeš se obrátit na majitele a dárce věcí, které
máš a vlastníš. On jako vlastník ti pomůže problém vyřešit.
Nyní bych rád uvedl pár osobních zkušeností. Společně s manželkou jsme opravovali
dům, který byl dán Bohu a prosili jsme o pomoc Ježíše Krista. Na každém konci roku jsem si
dělal souhrn financí, které jsme do domu toho roku vložili. A součet investic se rovnal součtu
peněz, které jsem vydělal. No to jsem si říkal: „Mámo, tak nevím z čeho jsme žili a vzali peníze
na jídlo, oblečení, energie.“ Snad jediné vysvětlení je, že se o nás Pán Bůh podivuhodně staral.
Druhou zkušeností je problém s autem, větší oprava, finančně nákladná, neboť byl
problém s motorem – prasklá hlava válce. Sehnali jsme starší díl, který synovec namontoval
do auta. Ale ještě předtím, než se na problém přišlo jsme vyměnili spoustu jiných dílů na autě.
Synovec opravené auto dovezl a po několika dnech se problém opět opakuje a je to ještě horší
než předtím. Voda při zajíždění do garáže vytéká, a to hodně z výfuku auta. V tu chvíli jsem byl
skoro na mrtvici. Co dál? Znamená to další shánění hlavy válce a další velké investice? V autě
se modlím: „Pane to auto je tvé. Je-li to tvá vůle znovu jít do opravy auta, neboť ty víš že auto

potřebujeme a další oprava a investice by znamenala už velký zásah do rozpočtu, tak do toho
půjdeme. Ale ty můžeš poslat anděla opraváře, který to zavaří a opraví. Staň se tvá vůle.“ Auto
jsem zaparkoval v garáži a vodu opět dolil. Dodnes jsem vodu do chladiče nedoléval a motor
šlape bez problémů již několik let. Ježíš Kristus problém vyřešil.
A ještě jednu zkušenost, a to z mládí. Jednou v neděli jsme s rodiči přišli z kostela a
venku se hodně mračí, blíží se bouřka. Na poli je seno, které bylo zapotřebí složit do paramitu.
Taťka říká: „Jdeme to rychle složit do paramitu.“ Já na to: „Ale je přece neděle, a to se nemá
pracovat, je to den oddělený od Boha, to nedopadne dobře.“ Co myslíte, jak to dopadlo? Seno
shnilo na paramitech, neboť déšť trval déle, než se čekalo. Situace se opět po delší době
opakuje. Na poli je opět seno, které je potřeba složit. Taťka říká: „Jdeme to složit, ať to
nezmokne, blíží se bouřka. Ale ty zůstaneš doma, zase něco řekneš a dopadne to špatně.“ Co
myslíte, jak to dopadlo? Situace se opakovala, seno zplesnivělo a shnilo. Uplynula další doba,
přicházíme domů z kostela, na poli je seno a bouřka se blíží. Taťka na to: „Nikam se nejde,
necháme to na Pánu Bohu, ať se o to postará, on ví, že jej potřebujeme pro zvířata a je přece
neděla, a to se nemá pracovat. Snad to dopadne dobře.“ Co myslíte, jak to dopadlo? No
dopadlo to dobře, sice seno zmoklo, ale po bouřce přišlo několik slunečných dní a seno opět
uschlo. Bůh se o nás a o seno postaral, aby zvířata měly co jíst. A pro nás to bylo ponaučení,
že Hospodin v Ježíši Kristu má být na prvním místě. A neděle je den odpočinku a patří Bohu.
Bohu se nic nevymkne z rukou a on se o nás i naše zvířata postará. Neboť my jsme jeho i to co
máme je jeho a on se o vše postará.
Na závěr si shrneme, co nám chce tento oddíl říct a jaké ponaučení to pro nás je. Bůh
nám nic nechce vzít a o nic nás nechce přepravit. Ale naopak nám dává a pomáhá nám o naši
rodinu i majetek pečovat. Proč? Neboť mu na nás záleží a má nás velmi rád. On nám nic
nebere, ale naopak dává a pomáhá nám jako svým dětem, které miluje a chce zahrnou svou
péčí a láskou. Jinak řečeno mnohem víc získáme, než ztratíme. Dá věcem i rodině větší
hodnotu, než mají. To je náš Bůh v Ježíši Kristu. Nebojme se pro Ježíše Krista vzdát všeho co
máme. Nic neztrácíme, ale získáme mnohem víc, než máme. Buď Bohu za to čest i chvála. Jemu
patří první místo v našich srdcích, on si to zaslouží a patří mu to.
Amen

