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„Neděle trochu jinak“ 2.12.2012 – Sbor Církve bratrské v Praze 3
Dnes budeme přemýšlet o hledání a nalezení Boha. Obvykle hledáme to, co jsme ztratili.
Myslím, že dost často hledáme klíče. Je to zajímavé, ale klíče mají takovou obdivuhodnou
vlastnost, že se občas ztrácejí. Obvykle je dáváme na určité místo, ale sotva to uděláme
jednou jinak, už je nemůžeme najít. Nejlepší je, když zjistíme, že je máme v kapse nebo že
jsou v zámku. – Hodně často lidé hledají také brýle. Kam jsem je zase položil? Kde jsem je
nechal? Kam se poděly? A když používáte brýle a hledáte brýle, pak najít brýle bez brýlí je
dost složité. Jsou ještě i další věci, které občas hledáme…. doklady, peníze, peněženku,
ponožky. Myslím si, že není nutné vyjmenovávat všechny věci, které jsme kdy hledali…
1. Proč máme hledat Boha?
Ale proč bychom měli hledat Pána Boha? Copak jsme Pána Boha ztratili? A je možné vůbec
Pána Boha najít? Ve filmu Forrest Gump s hercem Tomem Hanksem v hlavní roli slyší hrdina,
který hraje takového prosťáčka v jedné chvíli od svého velitele otázku: „Našel´s už Ježíše,
Forreste?“ a odpovídá na ni „Já nevěděl, že ho mám hledat, pane?!“ Je spousta lidí, kteří
nevědí, že mohou hledat Boha a že je dokonce dobré hledat Boha. Mnozí lidé netuší, že je
možné Pána Boha najít. Také to někdy lidé ještě neslyšeli, že když se ptají na smysl života,
hledají lásku, odpuštění a naději, že vlastně hledají Pána Boha! --- Proč tedy máme hledat
Boha? Je to proto, že nás Pán Bůh tak stvořil, že Ho potřebujeme. Tuto potřebu neumíme
přesně pojmenovat. Že potřebujeme přímo Boha a toužíme po Něm, to si uvědomujeme
málokdy. Hledáme lásku, štěstí, bezpečí, naději, jistotu…Toužíme po plnosti života, po
hloubce a po věčnosti. Tyto naše nejvnitřnější potřeby nedokážeme naplnit sami. Ty může
naplnit jenom Bůh. Ty nejvzácnější životní dary jako láska, naděje, radost, pokoj vždy nějak
souvisí s Bohem. Proto dokud Ho nenajdeme, dokud se s Ním nesetkáme, dokud nepřijmeme
Jeho odpuštění a lásku, žijeme stále s pocitem nespokojenosti, marnosti a zbytečnosti.
2. Kde máme hledat Boha?
Slyšel jsem historku o podnapilém muži, který hledal v noci něco pod pouličním světlem.
Prohledával trávník, chodil sem a tam. Zrovna šel někdo kolem a tak se ho zeptal, co hledá.
„Ztratil jsem peněženku“, říká opilý. Chvíli tedy hledali spolu, ale nic nenašli. „Určitě jste
ztratil peněženku v těchto místech?“, ptá se náhodný chodec. „Samozřejmě že ne tady, ale o
kus dál“. „Tak proč ji nehledáte jinde?“ – „Protože tam dál je tma!“ – Možná vám to přijde
legrační, ale někdy vypadá podobně i to naše snažení: hledáme na nesprávném místě…
Stopy Boží moudrosti, moci a slávy najdeme prakticky všude ve vesmíru a ve stvoření. Ty nás
vedou směrem ke Stvořiteli a Pánu veškerenstva. Můžeme se u nich zastavit, můžeme je
obdivovat, ale měli bychom jít ještě dál. Na cestě hledání Boha potřebujeme Bibli, v ní
najdeme cenné rady. A jedna z nich nás upozorňuje na Ježíše Krista. Říká nám, že v Ježíši
Kristu se Bůh dává poznávat lidem naprosto jednoznačným způsobem. Kdo chce najít a
poznat Boha, nemůže obejít Ježíše.
3. Kdy máme hledat Boha?
Další důležitou informací, kterou k našemu tématu v Bibli máme a kterou potřebujeme znát,
je výzva, abychom hledali, dokud je čas. Tak je to zapsáno v prorocké knize Izajášově 55: „
Hledejte Hospodina, dokud může být nalezen“. Pána Boha máme hledat, „dokud je možné
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ho najít“. To je záhadná informace! Jak to můžeme vědět, kdy je možné najít Pána Boha?!
V zemědělství existují tzv. agrotechnické lhůty. Tak to lidé vypozorovali a tak se tomu naučili,
že každá práce na poli má svůj čas a svou chvíli. Procesy růstu není možné ignorovat… Kdo si
myslí, že poručí větru a dešti a třeba ještě taky zorganizuje život v přírodě, ten je nafoukanec
a blázen! Také v duchovním životě platí určité principy, o kterých je dobré vědět. Jedním
z nich je ten, že Pána Boha je možné najít tehdy, když On se chce dát najít. A Bůh se nám
chce dát najít tehdy, když k nám mluví, když se nás dotýká, když se k nám nějak přibližuje
nebo s námi nějak jedná. - Mnoho lidí v této věci uvažuje úplně jinak. Říkají si: „Budu hledat
Boha, až budu mít na to čas. Budu hledat Boha, až budu v důchodu.“ Takovou důležitou věc
není vůbec dobré odkládat na později…
4. Jak máme hledat Boha?
K tématu hledání Boha to není ještě všechno. V Bibli říká Pán Bůh lidem, že se dává najít
tehdy, když Ho hledají „celým srdcem“(Jer 29,13.14). Když hledáme v lese houby, musíme se
snažit. Může se sice stát, že o nějakého hřiba zakopneme, ale to je spíše výjimka než
pravidlo. Hledat „celým srdcem“ znamená dát si na tom záležet, nelitovat času, sil ani
námahy. – U hledání Pán Boha jde o tak důležitou a zásadní věc, že vyžaduje naše celé
odevzdání, plné nasazení, celého člověka. Někdy se snažíme dělat mnoho věcí najednou:
řídíme auto, jíme, u toho telefonujeme a ještě posloucháme rádio. Mnoho věcí najednou a
řádnou pořádně! S takovým přístupem se k Pánu Bohu nedostaneme. Pokud opravdu
stojíme o Boží pomoc v životě, o Boží vedení a Boží požehnání, pak musíme na chvíli všeho
nechat a soustředit se jen na Pána Boha. - V životě se dostáváme do různých situací, do krizí,
do problémů. Pokud hledáme Pána Boha celým srdcem, pak Ho nepřestaneme hledat ani
v takových chvílích. Naopak: když si nevíme rady, můžeme volat k Bohu o pomoc a hledat
východisko a naději. To jsou okamžiky a situace, ve kterých se Bůh často ozve a odpovídá. –
Pamatujme si tedy, že Pán Bůh je velice blízko, i když Ho nevidíme, a že se nám chce dát
najít. Ale my Ho musíme hledat celým srdcem…..
5. Co najdeme, když najdeme Boha?
K našemu hledání nám Pán Bůh říká, že když budeme hledat, dokud je čas, a když budeme
hledat celým srdcem, že Ho najdeme. – V Bibli máme jeden příběh, který často čteme o
vánocích. Je to příběh o mudrcích z Východu. Pro mě jsou tito muži příkladem takových
opravdových hledačů Boha. Jsou to lidé jiné kultury, tradice a náboženství. A když k nim Bůh
promluví řečí, které oni rozumí, tak začínají jednat. Promluví k nim řečí hvězd a odpoví na
jejich otázky a očekávání. Vzdělaní mágové přečtou „zašifrovanou“ zprávu o naději pro
lidstvo, o narození Krále a vypraví se na cestu do judského Betléma. Neváhají podniknout
dalekou cestu, protože jsou přesvědčeni, že na jejím konci bude „objev“, který ovlivní celý
jejich život…Tak se také stalo. V Betlémě jsou u cíle a ani na chvíli nepochybují o tom, že jsou
na správné adrese. Dítěti v chlévě vzdávají královské pocty a odevzdávají královské dary.
V dítěti Ježíši našli mudrci Boha a svého Krále! Našli smysl života … a mohou se vrátit domů.
Je to tak prostinké, ale tak jasné. Stojí za to hledat Boha. Stojí za to ptát se na Krista.
V osobním setkání s Ježíšem Kristem se řeší otázka naší viny, přijímáme v něm odpuštění
hříchu a dostáváme dar Ducha svatého i nový život. Ježíš Kristus nás vysvobozuje z našich
pout a závislostí a my můžeme začít novou kapitolu života. Odměnou za poctivé hledání
Boha jsou vzácné dary Božího pokoje, lásky, radosti a naděje. Kdo by je nepotřeboval! Kdo by
se z nich neradoval! – Přeji vám trpělivé hledání a šťastné nalezení!
Bronislav Kaleta

