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Náctiletí se přihlašují na server libimseti.cz , na který umisťují své fotografie a své popisy za účelem zalíbit se 

někomu. V určitém období udělá člověk ledacos, aby se zalíbil jiným. 

Jak to udělat, abychom se zalíbili Bohu? Po čem Bůh touží – po našem machrování, předvádění se, vymýšlení 

si ? 

1 Tes 4,1.-8. 

1 Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od 
nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.  
2 Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.  
3 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti  
4 a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,  
5 ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.  
6 Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak 
jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.  
7 Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.  
8 Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.  
 

Člověk se potřebuje líbit jinému člověku, sám sobě, a nejen Bohu. Doba konce bude příznačná tím, že to, co 

se bude líbit lidem, se nebude líbit Bohu. Zatím však platí, že slušný věřící má dobrou pověst u lidí i u Boha.  

Mladí lidé se na serveru potřebují líbit především jiným. Pokud se nelíbí jiným, nelíbí se ani sobě. 

Psychologové řeší stále více případů sebepoškozování mladých. Bůh si přeje, abychom se líbili i sobě, protože 

člověk je dobré stvoření. Toto se může stát i starým lidem, pokud na ně dolehne stáří. Jsou nešťastní ze 

změny svého vzhledu, z ochabujících sil apod. Líbit se sobě bychom měli v každém věku, každý věk má něco 

do sebe. Vždy lze žít tak, abychom byli spokojeni. Tak to Pán chce. 

Tato dilemata potkávají i věřící. Když překonáme „zalíbit se sami sobě“, což bývá nejtěžší, jak překonat „zalíbit 

se jiným“? Co by potěšilo protějšek, co by ho zaujalo? Začneme se jinak chovat, cvičit, víc číst atd. Příkladem 

je film „Světáci“. Chceme udělat na druhého dojem a hrajeme si na něco, co nejsme. Ale v průběhu doby se 

to projeví. 

Zalíbit se chceme, abychom získali nějaký vztah – milostný, pracovní, zalíbit se chce i kazatel. Jak se zalíbit 

Bohu a proč? 

Celá Bible mluví o tom, že Bůh nás přijal, my ho milujeme, protože on si zamiloval nás. Proč Ho tedy získávat? 

On nás přece chce. Především Bůh se snaží zalíbit člověku. Vrcholem je život a dílo Ježíše Krista. Tolik nám 

zaslibuje! Tolik se snaží vetřít se nám do přízně! Jako by se snažil pochlebovat lidem. Apoštol Pavel ale říká, 

že máme žít tak, abychom se Bohu zalíbili i my. Proč se ale líbit? 

Nemusíme se chtít líbit jen ze zištných důvodů. Líbit se chceme i tomu, komu už se líbíme. Chceme odvést 

dobrou práci, chceme udělat radost, máme druhého rádi a chceme vztah vylepšovat… Tak je to i s Bohem. 

Člověk je dojatý tím, co pro něho Bůh udělal, a proto se chceme líbit ještě víc. Zasáhl nás svým příkladem. A 

to myslel apoštol Pavel.  

Co je Bohu příjemné, jak se mu zalíbíme: 

 Posvěceným životem, usilujme o to, abychom byli „svatí“. Apoštol Pavel běžně nazýval věřící 

„svatými“. Žijme bez hříchu. Nesme atributy Ježíše, Jeho hodnoty. 
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O hříchu se většinou hovoří v souvislosti se vztahem, sexuální stránkou. Tento hřích se dál dobře 

utajit. Ale my nesmíme hrát divadlo na venek. Ne před Bohem. Bůh vše vidí. Odevzdejme mu i ty věci, 

které jiní nevidí. Předkládejme mu své plány, své koníčky. Jsme připraveni ptát se, jestli se Mu líbí 

nebo ne? Někdy se to nemusí vylučovat, někdy ano. 

Někdy naše snahy o zalíbení nebudou vyslyšeny. Děláme vše dobře, ale stejně se druhému 

nezalíbíme. Zahořkneme a máme snahu se tomu druhému přestat líbit. To platí i v duchovní oblasti. 

Snažíme se, staráme se, dělám pro sbor, ale nejsme oceněni, naopak jsme kritizováni, naše prosby 

nejsou Bohem vyslyšeny. Může přijít hořkost – vůči sboru, vůči Pánu.  

Líbit se Bohu je celoživotní boj, který nemusí být oceněn. Nebo je oceněn, ale já si toho ani nevšimnu. 

Přesto JE POTŘEBA se líbit Bohu. 

Bůh přirovnává svůj vztah k nám k milostnému vztahu. Není to podřízenost jako v otrockém vztahu, 

ale osobní a velmi intenzivní vztah. 

Vytrvejme ve snaze zalíbit se Bohu. Amen 


