
„�eboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení …“ 
1.Tesalonickým 4:3a 

 

 

 

 
 
Milí čitatelé! 
 
     Chtěla bych společně s vámi přemýšlet o Boží vůli. Člověk si jistě ve svém životě položil 
otázku ohledně Boží vůle: jaká je Boží vůle pro můj život. O Boží vůli se dá mnoho mluvit. Já 
bych chtěla dnes rozebrat jenom jednu věc – Boží vůli poznáme z Božího slova, je jasná a 
srozumitelná a vede nás k posvěcenému životu. Tedy k životu, který je oddělený pro Boha. 
     Život člověka po obrácení je jiný než před obrácením. Když jsme poznali to, že jsme 
hříšnici, kteří potřebuji Krista, když jsme prošli obrazně řečeno bránou obrácení a spasení, 
stali jsme se jiné bytosti. Ne navenek, ale uvnitř. Bible v listě Efezským používá výraz starý a 
nový člověk. Před obrácením to byl starý člověk, po obrácení je to nový člověk. Je Bohem 
nově stvořený a je přiveden do nových věcí, než ve kterých byl dříve. Jedna z nových věcí je 
to, že znovuzrozené dítě slyší Boží hlas a poznává Boží vůli.    Neznovuzrozené děti Boží hlas 
slyší. Když patříme Bohu, tak nejenom že slyšíme Boží hlas a poznáváme jaká Boží vůle pro 
náš život…. Bůh nás vede k tomu, abychom Jeho vůli naplňovali. Nenaplňování Boží vůle 
charakterizuje starého člověka a naplňování Boží vůle charakterizuje nového člověka. 
     Evangelium Matouše ve 21 kapitole, od 28 verše popisuje toto podobenství: „Jeden člověk 

měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: `Synu, jdi dnes pracovat na vinici!´ On odpověděl: 

`$echce se mi.´ Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten 

odpověděl: `Ano, pane.´ Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: "Ten 

první!"“ 

     Toto podobenství nám může dnes přiblížit to, že slyšet a poznat Boží vůli vyvolává 
v člověku různé reakce – motivy a pak je tu ještě jeden krok – ten je ukrytý v konkrétním 
skutku.  
Znovuzrozené Boží dítě – poznává a slyší jaká je boží vůle…. A pak přichází i ta touha – ano, 
chci tuto Boží vůli naplnit….. ale to ještě neznamená, že tato Boží vůle byla naplněna.  
     Znovuzrozený člověk má touhu vést posvěcený život, ale neznamená to, že tento 
posvěcený život vede, když zůstává jenom u samotné touhy člověka. Odpověď na otázku 
z toho podobenství – kdo z těch synů naplnil Boží vůli byla: ten první – ten, který řekl, že 
nepůjde, ale pak tohoto rozhodnutí litoval a šel…. Vůli Otci nenaplnil ten syn, který zůstal 
jenom u té vůli – půjdu a nakonec nešel. 
     Když nás Pán Bůh volá k oddělenému životu, k posvěcenému životu a v Božím slovu nám 
zjevuje jaký je posvěcený život – naplnění této jeho vůle neznamená to, že řeknu ano chci – 
chci se modlit, chci si číst pravidelně Boží slovo, chci se oddělit od světa, chci duchovně růst 
– protože uznávám, že to vše je velice dobré…. chci to dělat…. Naplnění Boží vůle je vidět 
v konkrétním skutku….   U motivace a touhy, tam to začíná, ale naplnění Boží vůle vést 
posvěcený život je když dokonáme skutek…. Když ráno vše odložíme bokem a klekneme a 
mluvíme s Bohem….když přijdu za někým s kým nemluvím a smířím se s ním….když 
přicházím do shromáždění, abych společně s jinými chválil Boha …. Když nežiji vědomě ve 
hříchu ale ho opouštím…. 
     Naplnění Boží vůle – žít posvěcený život nekončí u našich motivací, rozhodnutí, plánů, 
tužeb, ale vykonaná až tehdy, když je vidět v konkrétním skutku. 
     Když mně Bůh skrze své slovo volá k tomu, abych se nepřizpůsoboval tomuto světu, podle 
této vůle se ohnu. Když mně Bůh volá k tomu, abych nechodil podle dřívějších žádostí, podle 



této vůle se ohnu…. V Bibli nacházíme zapsanou konkrétní Boží vůli jak má vypadat náš 
život a k čemu nás Bůh vede. Tento oddělený a posvěcený život najdeme popsaný v Bibli….  
   Naplnit Boží vůli je vidět ne v našich touhách, ale v našich skutcích…. 
     Co myslíte je možné rozeznat poslušné dítě od neposlušného dítěte? Já si myslím, že je to 
vidět na první pohled. To neposlušné dítě je v obchodě s rodiči a vidí něco, co by tak 
chtělo…. Když slyší slovo ne. Tak se začne vztekat a házet sebou a křičet víc a víc…. Ale 
poslušné dítě se ohne podle vůle rodiče…. A to je taky vidět. 
     Zkoumejme Bibli – jak má v konkrétních skutcích vypadat můj a tvůj život podle Boží 
vůle…. Posvěcený život…. Oddělený život pro boha…. Takový život je vidět v konkrétních 
skutcích…. 
Když je na hřišti 30 dětí a na to hřiště přijde jeden tatínek. Zakřičí: děti, pojďte domů 
večeřet… tak se nesebere všech 30 dětí a nejde za tím otcem, který volal, ale seberou se jen 3 
děti a opouštějí hřiště a následují otce…. Jsou to jeho děti…. 
     Když nás Bůh volá – posvěťte se, oddělte se od toho světa a váš život ať je vyhrazený pro 
mne…. Tak jen Boží děti jeho vůli naplní tak, že viditelná v konkrétním skutku. Posvěcený 
život Božího dítěte je vidět, je ho poznat, je možné ho rozeznat… 
     Chci připomenout příběh ze Starého zákona, který je zaznamenán v 1. knize Samuelově, v 
15. kapitole. Vidíme tady izraelského krále Saula, který jde do boje proti Amálekovi. Do 
tohoto boje vchází na základě Boží vůle. Bůh chce, aby Saul vedl boj proti tomuto králi. Bůh 
také zjevuje konkrétní věci, která má Saul v tomto boji učinit: „$yní jdi a pobij Amáleka; 

jako klaté zničíte vše, co mu patří. $ebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i 

kojence, býka i ovci, velblouda i osla!"“ 

     Saul je Božímu rozkazu, Boží vůli poslešný. Vydává se do tohoto boje…Vyhrává tento 
boj, ale ne důkladně naplňuje Boží vůli. Protože krále Agáta nezahubil, také ušetřil nejlepší 
kusy z bravu a skotu a ze všeho pěkného, nevyhubili to…. A pak čteme o tom, že Hospodin 
litoval, že ustanovil Saula za krále…. Pak posílá se svým slovem za Saulem proroka Samuele. 
A Saul se obhajuje,umí obhájit své rozhodnutí…. Já jsem ušetřil nejlepší kusy, abych je mohl 
obětovat…. A tehdy slyší o tom, že Hospodin zavrhl …. 
Saul celou dobu věděl jaká je Boží vůle….ale naplnil ji jen částečně a tím Boží vůle nebyla 
naplněna…. A toto slovo nás varuje….  
Bůh nám zjevuje svoji vůli a bere ji vážně. Myslí to vážně, když nám říká, abychom byli 
posvěceni, abychom nežili podle žádosti svého těla, myslí to vážně, když mluví, aby v nás 
rostl Kristus…. 
Mohu chodit do shromáždění, mohu mít všechny dobré touhy a motivy, ale když moje skutky 
o kterých Bůh ví jsou jako Saula, nemám se čím obhájit….. 
     Ještě vzpomenu druhý příklad. Samuele. Jeho příběh je svědectvím toho, jak naplnil Boží 
vůli když ho Bůh volal. Od mládí je Samuelovo srdce nastavené na Boží hlas. Není pro něho 
zatěžko vstát o půlnoci 3x a říct: tady jsem, protože jsi mně volal. Samuel neříká, už mně 
nebuď, chci spát, odložíme to na ráno….. 
K takovéto poslušnosti nás vede poznání Boží vůle. 
      Jsem jsi jistá tím, že když čteme Boží slovo, budeme vědět a budeme poznat co Bůh od 
nás chce. Jaká je Jeho vůle…..Nemusíme vystoupit do nebe, abychom se zeptali …. Bůh nám 
zjevuje jaký má být náš život po znovuzrození…. Být posvěcený a oddělený pro něho! 
     Jeden příběh mluvil o kazateli, který několik neděl po sobě kázala pořád to stejné kázání. 
Asi po měsíci přišel za ním jeden z posluchačů a ptá se ho: pane faráři, proč již několik neděl 
kážete pořád stejné kázání. Víte jakou dostal odpověď? Když začnete poslouchat toto slovo o 
kterém již několik neděl mluvím, pak si připravím jiné slovo…. 
     Ve svém životě se nezodpovídáme svému kazateli, ale Bohu. Stojíme před Bohem a jeho 
vůle je pořád stejná: chce, abychom vedli posvěcený život. Když naplníme tuto jeho vůli, pak 
se bůh v našem životě posouvá dál a dál…. 



Když zůstáváme jenom v rovině touhy – žít oddělený život nenaplňujeme Boží vůli, nejsme ji 
poslušný a Bůh se nemůže s námi posunout dál…. 
     Ale když bereme tuto Boží vůli vážně, a naše touha je přivedena ke skutkům, Bůh nás 
může vést dál a dál a my to rozeznáme a budeme poznat jaká je jeho vůle pro můj konkrétní 
život…. 
     Nám přeji, abychom vedli v Kristově moci a v Duchu svatém posvěcený život a prožili 
z toho obrovské požehnání.  
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