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Kdo jsi? – ptali se Ježíše Krista. On odpověděl – Jsem, který jsem.  

Nás se možná také někdo zeptá – kdo jsi? A nám se chce odpovědět – jsem unavená osoba, tlustá, 

nešikovná atd.  

Kdo jsi? – tato otázka se v Bibli objevuje 400 krát. 

Ježíš říká – Jsem světlo, cesta, pravda, život. Jsem ten, kdo stojí po pravici Boží. 

Iz 41, 13. - Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc. 

Lidé Ježíšovi ne vždy rozuměli. Jak mohou rozumět nám? 

Když se hezky oblékneme, cítíme se dobře. V umytém autě se také cítíme dobře. Ale to mi nedává mou 

hodnotu. To mně nedělá tím, čím jsem. Chtěly bychom být perfektními ženami, matkami, mít vždy 

perfektně uklizeno, zvládat dobře svoji práci. Chceme, aby naše děti byly na nás hrdé. Chceme, aby si náš 

muž myslel, že jsme ty nejlepší, nejhezčí po celý náš život. Chceme být aktivní ve sboru. Chceme mít 

nejlepší sousedy, znát Bibli jako kazatel, a přitom všem vypadat úžasně. Chceme pozitivní emoce a cítit se 

dobře, být empatické ke všem. A u toho být milující, jemné, krásné. To nejde. Chceme to od sebe my, nebo 

to očekávají ti druzí? Chceme to jen my.  A někdy chceme příliš. 

Nikdy nebudeme ženou, kterou chceme být. Ale jsem to já! Jsem, jaká jsem. Mám Ježíše Krista, a pokud 

kráčím s Ním, nejsem nikdy sama. Jsem osoba stojící pevně, jsem žena, která je připravena vzít kufřík a jít 

tam, kde je potřeba. 

Luk 10, 27. 

On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a 

celou svou myslí´ a `miluj svého bližního jako sám sebe´." 

 

Milujte, jako milujete SEBE. Tento citát je v Bibli několikrát. Nemusíme být perfektní, abychom se milovaly. 

Ježíš Kristus nás miluje, jaké jsme. Čím méně jsme dokonalé, tím více se k nám jiní mohou přiblížit. Jsme, 

jaké jsme. Protože Ježíš nás takové stvořil. 

Děláme si starosti, přemýšlíme, jak by mělo být mnoho věcí jinak.  

„Naše dnešní starosti neřeší problémy zítřka. Ale naše dnešní síla ano.“       Corrien ten Boom 

 

S Bohem se posunujeme, jdeme kupředu. 

Dvě ženy byly požádány, aby si stouply proti sobě a o té druhé řekly, co na ní vidí pěkného. Nebylo to vůbec 

těžké. Pak se měly obrátit, mezi ně bylo postaveno, a když se otočily zpět, měly povědět něco hezkého o 

osobě, kterou vidí – tedy sobě. Nedokázaly to. Viděly jen samá negativa. Pohled na nás samotné je těžší. 

Ale Ježíš nás miluje takové, jaké jsme. Pro Něho jsme nádherné. 

Od našich partnerů očekáváme, že nás učiní šťastnými. Ale nepřichází to. To musí začít u nás samotných. 

Musíme být naplněny láskou Ježíše Krista a začít se milovat. Pak nás budou milovat ostatní. 

Moje podstata nezáleží na tom, co si myslí ostatní, ale na mém vztahu k Ježíši Kristu a sobě samé. 

Tenisová raketa v rukou Denise má jinou hodnotu než raketa v rukou Federera. Já v rukou Pána Ježíše mám 

velkou hodnotu. V Bibli najdeme 300x – „neboj se“. Nebojme se a věřme. 

 

 


