DŮVĚRA, NEBO NEZÁVISLOST?
Důvěra je prazákladem či prapodstatou lidské existence
David vyznává: Vždyť ty jsi mě vyvedl z lůna, dals mi doufat na prsech mé matky. Na
tebe jsem odkázán od narození, od lůna matky jsi mým Bohem ty. (Ž 22:10-11; srovnej
též: Ž 71:1-6; 131:1-3; Př 3:5-7)
Důvěra se projevuje zvláště tam, kde padají lidské viditelné „jistoty“. Ve zkouškách je
vidět, jestli Bohu důvěřujeme, nebo hledáme v nezávislosti na Bohu vlastní řešení.
Důvěra vychází z důvěrného láskyplného vztahu. Jestliže Pánu nedůvěřujeme,
potřebujeme činit pokání a potřebujeme s ním začít rozvíjet důvěrný vztah, ve kterém
ho více poznáváme. Naše láska k Bohu je vidět na naší důvěře, a ta je vidět především
ve zkouškách. Skrze vytrvalost a trpělivost vyrůstáme v osvědčené lidi, kteří Bohu v
každé době pevně důvěřují.
 V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. (Iz 30:15 ČEP)
 Spravedlivý z víry bude živ. (Ř 1:17; Ga 3:11; He 10:38; Abk 2:4)
1. Důvěřuji, nebo buduji město?
Budování města jako obraz spoléhání na vlastní zdroje a ochranu (viz Oz 8:14; Gn
4:16-17; 10:8-12; He 11:8-16; He 12:22; J 14:1-6; Zj 3:12; 21:2; 21:10; Ga 4:25-26; Oz
2,14). Buduji město své ochrany a zdrojů, nebo očekávám na město, jehož stavitelem a
tvůrcem je Bůh?
2. Důvěřuji, nebo stavím věž?
Stavění věže jako obraz touhy po vlastním vyvýšení (viz Gn 11:1-9; Iz 14:12-15; L
11:23; 14:11; 17:33; J 5:41-44; 1Te 2:6; J 12,24-26; Ž 24:1-10; Iz 40:9; 2Pt 1:5). Stavím
věž oslavy svého jména, nebo vystupuji na horu Hospodinovu a jsem chválou jeho slávy?
3. Důvěřuji, nebo rozdělávám oheň?
Rozdělávání ohně jako obraz oddanosti jistotě a předvídatelnosti (viz Iz 50:10-11; Da
2:20-22; Ž 77,2-3.15; Pl 3:55-58). Jednám netrpělivě ve své moudrosti a síle, nebo
hledám moudrost Hospodina a očekávám na něj?
4. Důvěřuji, nebo nahazuji stěnu?
Nahazování stěn jako obraz oddanosti bezpečí sebeklamu (viz Iz 30:8-15; Ez 13:1-23;
Ž 139:23-24; 18:29; 1K 4:4; L 18:9). Zajistil jsem si bezpečí sám a snažím se před druhými
vždy dobře vypadat, nebo žiju v pravdě, pokání a milosti?
5. Důvěřuji, nebo kopu nádrž?
Kopání nádrží jako obraz oddanosti požitku za každou cenu (viz Jr 2:13; J 4:14; 17:3;
Ga 2:19-21; 2Pt 1:3-4). Snažím se najít okamžité uspokojení, nebo trpělivě očekávám
na Hospodina?
Budovatelé měst jsou vyvedeni na poušť, stavitelé věží zakouší osamělost, rozdělávači
ohňů jsou uvedeni do temnoty nejistoty, nahazovači stěn do těžkostí, kopáčům nádrží
Bůh dává poznat, jak jejich sobectví ubližuje jejich bližním. Cílem Boží výchovy v našich
životech je důvěrný láskyplný vztah a Kristův charakter.
(Tomáš Korčák 2021, inspirováno knihou Larry Crabba: Umění přiblížit se)

