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„M?j B?h vám dá všechno, co pot?ebujete, podle svého bohatství v sláv? v Kristu Ježíši“ (Filipským 4,19).
O tom, že dostáváme, co chceme, se mezi Ježíšovými následovníky b?žn? nemluví; souvisí to s Božími
vlastnostmi a s tím, jak na Boha pohlížíme. Mnozí z nás p?istupují k Otci, jako kdyby slyšel pouze modlitby za
„duchovní“ v?ci. Pavel však ?íká, že B?h pe?uje o všechny aspekty našeho života: „dá vám všechno,
co pot?ebujete.“
Pavel dodává: „Tomu pak, který p?sobením své moci mezi námi m?že u?init neskonale víc, než za? prosíme a co
si dovedeme p?edstavit“ (Efezským 3,20). Stru?n? ?e?eno: Boha zajímá daleko víc než jen uspokojení našich
pot?eb. Když Pavel používá slova „prosíme, dovedeme p?edstavit,“ píše o našich p?áních a touhách. A navíc
Pavel ?íká, že B?h chce u?init více, než naplnit naše touhy – chce je p?evýšit. Tudíž když se modlíme za plný
šálek, B?h chce, aby p?etékal. Pochopte, že p?i modlitb? za naše touhy nejde jen o nás a naše pot?eby. Jedná se
o poznání dobrého a milujícího Otce, kterého t?ší št?dré rozdávání.
Mnoho našich tužeb pochází od Boha. Sou?ástí jeho neustálého díla v nás, kdy nás posv?cuje, když s ním
chodíme, je, že toužíme po tom dobrém, co do nás vložil. Jako kterýkoli milující rodi? chce B?h, aby se naše srdce
spojila s jeho, a tím získáme požehnání.
Ur?itá životní období jsou zápasem, a p?ece si je B?h používá, aby do našich srdcí vložil nespokojenost, hlad
po jeho hojné dobrotivosti. N?kdy tato období trvají déle, než by se nám líbilo, a my se tak u?íme d?v??ovat Ježíši.
P?esto jsou i tato období pro naše dobro.
Nacházíš-li se v období t?žkostí, povzbuzuji t?, abys u?inil tyto t?i v?ci:
(1) Odstranil všechny sobecké touhy a hledal Boží v?li.
(2) Dal do sv?tla všechny dobré a ?isté touhy, uv?domil si, po ?em toužíš, a mluvil o tom s Bohem.
(3) Nezadržoval dobré touhy, ale podnikl kroky k jejich uskute?n?ní.
B?h ti chce dát víc, než si p?eješ. Je na ?ase odložit stud a strach a p?inést své touhy p?ed Otce. Ud?lej to a
sleduj, jak ti projeví svoji p?evelikou lásku!
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