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Ježíš žil na zemi v naprosté závislosti na nebeském Otci. Náš Spasitel nic neu?inil ani ne?ekl, dokud to nejprve
nezkonzultoval se svým Otcem ve sláv?. A nevykonal žádný zázrak krom? t?ch, které mu Otec p?ikázal vykonat.
Prohlásil: „Mluvím tak, jak m? nau?il Otec. … Nenechal m? samotného, nebo? stále d?lám, co se líbí jemu“ (Jan
8:28-29).
Ježíš dává velmi jasn? najevo, že byl denn? veden svým Otcem. Jeho naprostá závislost na Otci a neustálé
poslouchání Otcova hlasu byly jeho denním chlebem. Vidíme to ze situace zapsané v Janov? evangeliu. Jednou o
sabatu, když šel Ježíš kolem rybníku Bethesda, uvid?l tam chromého ?lov?ka ležícího na loži. Obrátil se k n?mu a
p?ikázal mu vzít své lože a chodit – a hned byl ten ?lov?k uzdraven. Vzal své lože a chodil.
Židovské v?dce to ale pobou?ilo. Podle nich Ježíš tímto uzdravením porušil sabat. Kristus jim však odpov?d?l:
„?iním jen to, co mi ?ekl m?j Otec.“ A vysv?tlil: „M?j Otec pracuje bez p?estání, proto i já pracuji … Syn nem?že
sám od sebe ?init nic než to, co vidí ?init Otce. Co ?iní Otec, stejn? ?iní i jeho Syn. Vždy? Otec miluje Syna a
ukazuje mu všecko, co sám ?iní“ (Jan 5:17-20).
Ježíš oznamuje naprosto p?ímo: „M?j Otec m? nau?il všemu, co mám d?lat.“ Asi bys rád v?d?l, kdy p?esn? B?h
Otec ukázal Kristu, co má d?lat. Kdy vid?l Ježíš Boha, jak ?iní zázraky? Kdy mu Otec ?ekl, co všechno má ?íkat a
d?lat?
Stalo se to všechno ve sláv?, p?ed Kristovým vt?lením? Sedli si ti dva spolu p?ed stvo?ením a naplánovali p?edem
každý den Ježíšova života? ?ekl Otec svému Synu, že o druhém sabatu v šestém židovském m?síci potká u
rybníka Bethesdy chromého a že mu má p?ikázat, aby vstal a chodil?
Pokud ano, potom by nikdo z nás nemohl ?init stejn?. Takový plán by nem?l pro naše každodenní chození s
Pánem žádný význam. Víme p?ece, že Ježíš p?išel, aby nám dal p?íklad k následování. P?išel na zem, aby zakusil
všechno, co zakoušíme my, aby cítil totéž co my a aby poznal naše bolesti a nemoci. A my máme žít jako on,
chodit jako chodil on.
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