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Cítíš, že tvému životu n?co chybí, i když jsi dostal všechno, co pot?ebuješ? Je možné, že ses zam??il na špatný
cíl. Setrváváš ve své slabosti, pokušení a selhání – a když se podíváš do svého srdce, jsi zklamán tím, co vidíš.
B?h nás vyzývá k tomu, abychom p?estali být zam??eni na svá selhání a h?ích a místo toho se zam??ili na
bohatství, které máme v Kristu. Musíš se dívat na Ježíše, který vede naši víru od po?átku až do cíle (viz Žid?m
12,2). Když p?ijde Satan a p?ipomíná ti slabosti tvého srdce, vždy máš právo ?íct: „M?j B?h o tom už p?ece ví, a
p?esto m? má rád! Dal mi všechno, co pot?ebuji, získal jsem vít?zství a nic mi jej nevezme. Vždy? ?ekl, „je
dokonáno!“
B?h na nás naléhá: „P?istupme tedy sm?le k tr?nu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v
pravý ?as.“ (Žd 4,16). P?ipome? Bohu, že to On cht?l, abys k N?mu p?išel. Vezmi jej za slovo a ?ekni mu ve ví?e:
„Pane Ježíši, zaplav m? svým pokojem, protože jsi mi ho zaslíbil. Vyprošuji pro svou duši pokoj.“
Nem?žeš to v sob? vy?ešit sám. Nem?žeš se z toho vyzpívat. Pot?ebuješ zjevení Boží lásky k tob? a pevn? v ní
zako?enit. To nespo?ívá na n?jakých pocitech, ale je to zapsáno ve Slov?, které Pán ?ekl: „V mém dom? je
dostatek chleba a ješt? zbývá“ (viz Lukáš 15,17).
Když poprosíš Ducha svatého, aby ti pomohl uchopit tuto pravdu – zakotvit v ní a pevn? v ní stát – pak následující
dny tvého života budou ty nejlepší, jaké jsi kdy zažil. M?žeš p?ijít za svým milujícím Otcem a požádat o všechno,
co ti pat?í!
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