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Nejd?ležit?jší otázkou v t?chto dobách, když potkáte Boží lid, je „V??íte, že vás B?h vidí? V??íte, že m?že naplnit
vaše pot?eby, za které se modlíte?“ Stejnou otázku náš Pán položil dv?ma slepým muž?m, kte?í jej prosili o
smilování a uzdravení. „V??íte, že to mohu u?init?‘ Odpov?d?li mu: ‚Ano, Pane.‘ … A otev?ely se jim o?i.“ (Matouš
9,28-30)
Pán se ptá tebe, m?, církve, „V??íš, že t? mohu sm??ovat, vést a vykonat svou dokonalou v?li ve tvém život??
V??íš, že neustále pracuji místo tebe a pro tebe? Nebo ve skrytu p?echováváš myšlenky, že jsem t? opustil a
nechal padnout?“ B?h po nás v první ?ad? nechce, abychom pro n?j konali významnou práci, ale naléhav? chce,
abychom mu jednoduše d?v??ovali.
N?kte?í neúnavní k?es?ané cht?jí: „vše opustit a nastoupit do n?jaké služby na plný úvazek.“ A skute?n?, n?kte?í
opravdu prodávají své domy, ukon?í své podnikání a odejdou s rodinou do služby v chudob? bez skute?ného
pokynu Ducha Svatého. Sem tam je B?h v takových plánech p?ítomen, ale ve v?tšin? p?ípad? ne.
Milovaní, B?h nechce nic z toho, co vlastníte; nejde po vašem domu, p?d?, autu nebo jakémkoliv pozemském
statku. Ne! Chce vaši d?v?ru a touží po tom, abyste stáli pevn? zakotvení ve ví?e v n?j. Touží po vaší poslušnosti a
Slovo Boží mluví jasn?, že nebude spokojen s nedostatkem vaší víry.
„Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo p?ichází k Bohu, musí uv??it, že B?h je a že odplácí t?m,
kdo ho usilovn? hledají.“ (Žid?m 11,6). St?j klidn? a d?v??uj Bohu, upevn?ný a zbudovaný ve ví?e v n?j. Tehdy
p?ijde odpo?inutí, pokoj do mysli a svoboda od strachu. Jaká radost je mít jistotu, že naše d?v?ra je mu pot?šením.
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