Vzadu - vpředu - vzhůru
Fp 1:9-11
• Na čem záleží? Co je pro mne podstatné? Čemu potřebuji dát přednost
před ostatními záležitostmi?

Fp 3:2-11
•
•
•
•
•

Jak mohl Pavel spoléhat na sebe? Co pro něj byly vnější věci?
Na co můžeš spoléhat, když ne na vnější věci? Jak se to konkrétně projeví?
Co je pro mne vzácné?
Co pokládám za hnůj?
Co chci více poznat?

Fp 3:12-16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdo je dokonalý?
Čeho se chci zmocnit? Co chci uchvátit? (viz též Fp 3:10)
Čeho se zmocnil a co uchvátil Ježíš Kristus?
Co mám činit, abych se toho zmocnil?
Co je pro mne vzadu?
Co mám dělat s tím, co je za mnou?
Co to je „vykoupená minulost“?
Co je pro mne vpředu? Co Bůh pro mne připravil? (viz Ef 2:10)
Co mám dělat s tím, co je přede mnou?
Co to znamená vzhůru?
Co to je „Hospodinova hora“?
Co je mým cílem?
Co se děje v mém životě, když neběžím dopředu a vzhůru?
Kdo je dokonalý?

Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych
se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. (Bogner: Ze
všech sil se snažím to uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus Ježíš.)
Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje
na to, co je za mnou (doslova: vzadu), a natahuje se po tom, co je přede mnou
(doslova: vpředu), běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.
(Fp 3:12-14)

O jedno mi jde:
1. Zapomínám na to, co je vzadu
„Nenech svou minulost diktovat tvou budoucnost.” (Bill Johnson)

Vykoupená minulost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bohem odpuštěné naše hříchy skrze naše pokání
Odpuštění - propuštění těch, co se provinili proti nám
V Kristu uzdravené rány srdce
V Kristově kříži zlomené kletby dědičnosti
Vyhnaní démoni mající pozvání z minulosti
Skrze vděčnost přijaté pozitivní dědictví předků
Proměněná mysl a správně ovládané vzpomínky

• Jak mi minulost ovlivňuje přítomnost?
• Kdy mne minulost může uzavřít pro Bohem naplánovanou budoucnost?

2. Natahuji se po tom, co je vpředu
„Čas je jednou z nejvýznamnějších věcí, které utvářejí naše životy, a přece si toho
často nejsme vědomi. Můžeme si koupit mnoho věcí, dokonce i prostor, ale ne
čas. Čas, který jsme ztratili, je ztracený navždycky. Individuální postoje k času se
učíme životními zkušenostmi.“ (Philip G. Zimbardo)
• Proč se musím natahovat? Proč musím usilovat o to, co je přede mnou?
• Jak zjistím, co je pro mne vpředu?
• Nestane se samo, co Bůh chce? Nevstoupím do připravených skutků
automaticky?
• Není moje usilování mým vlastním výkonem, vždyť žiji pod milostí? (viz 1K
15:10)
• Co se stane, když se po rozeznané a zjevené Boží budoucnosti nenatahuji?
Co se stane, když neusiluji o to, co je přede mnou?

3. Běžím vzhůru k cíli
•
•
•
•
•
•
•
•

Co je mým cílem?
Je můj cíl v údolí nebo na hoře?
Kde skončím, když nemám žádný cíl?
Co pro mne znamená „Hospodinova hora“?
Co mne životní výstup na tuto horu bude stát?
Proč mám dokonce běžet? (viz 1S 17:48)
Má to smysl? Stojí to za to?
Není pohodlnější nechat se unášet pomalu do údolí?

• Co je mým povoláním a službou v Božím království?
• V jaké službě stojím společně se svým partnerem?
• V jakých svých povoláních ještě nestojím? Jaké talenty nerozvíjím? Proč?
Kdy začnu? Nemám se na nějakou službu začít připravovat?
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