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1 Samuelova 3:1  Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo 
Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 
2  Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. 
3  Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. 
4  Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 
5  Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy lehnout. 
6  Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: 
"Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase." 
7  Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 
8  A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí 
pochopil, že mládence volá Hospodin. 
9  I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." 
Samuel si tedy šel lehnout na své místo. 
10  A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj 
služebník slyší." 
Jeremiáš 31:31-32  "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem 
judským novu smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za 
ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok 
Hospodinův.  
33  Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon 
jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 
34  Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě budou 
znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích 
už nebudu připomínat."  (toto slovo cituje Pavel v ep. Židům 8,10-12) 
 
Exodus 20:18  Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl 
se a zůstal stát opodál. 
19  Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli." 
20  Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete 
bát a přestanete hřešit." 
21  Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. 
22  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Toto řekneš synům Izraele: Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. 
23  Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 
 
 
 
 
Učíme své děti, aby nemluvili s cizími lidmi, a aby v žádném případě s nimi nikam nechodili. Nikdy nevíme 
koho potkají, a bohužel je dnes mnoho lidí, kteří by jim mohli ublížit. 
A to neplatí jen o dětech. Jsou agentury, které nabízejí dobře placenou práci v zahraničí, složíte zálohu za 
zprostředkování, do zahraničí odjedete, ale ne vždy jsou podmínky a pracovní ohodnocení takové, jaké 
slibovali. Internet je plný negativních zkušeností a varování před pochybnými praktikami některých 
zprostředkovatelských firem. 
Sekty, které se tváří solidně, ale manipulují s lidmi, odstřihnou je od rodiny, přátel, a využijí ke svému 
prospěchu. 
 
Mohl bych uvést řadu dalších příkladů. 
Je důležité komu nasloucháme, kým se necháme mluvit do života, koho následujeme. 
 
Toto zdůrazňoval již PJ. Použil obraz pastýře a ovcí. Jestliže někdo přelézá ohradu aby se k ovcím dostal, 
není to pastýř, ale zloděj a lupič. Chce ovce využít ke svým záměrům, chce na nich vydělat. Nejde mu o ně, 
vidí jen osobní zisk.  
Naopak, ten, kdo vchází dveřmi je pastýř, ovce zná (každou z nich zná jménem = má k nim vztah, zná jejich 



Kladno 15.2.2015               strana 2 

charakter, potřeby, volá je, vyvádí z ovčince a pak se o ně celý den stará. Jde mu o jejich dobro. 
Ovce ho znají, znají jeho hlas, důvěřují mu a když je zavolá, jdou za ním. 

Jan 10:1  "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 
2  Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
3  Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4  Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 
5  Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." 

 
A dál PJ říká, že dobrý pastýř je ochoten v případě nebezpečí za oce položil svůj život.  
Učedníci dobře věděli o čem Ježíš mluví. Pastýřem je Ježíš, oni jsou ovcemi, následují ho. A později pochopili 
i to, že Ježíš za ně položil život, aby je zachránil. Zemřel za ně a zemřel za nás, odpustil nám naše hříchy a 
daroval nám věčný život.  
A stejně jako ovce v podobenství i my jdeme za hlasem Ježíše Krista. Nechceme následovat nikoho jiného, 
protože víme, že On je ten nejlepší průvodce pro náš život. On nás provede životem, on nás provede 
dokonce údolím smrti do cíle - do věčného Božího království. 
A proto je životně důležité, abychom jeho hlas znali, abychom ho rozpoznali mezi těmi všemi hlasy, které na 
nás volají, a abychom ho věrně následovali. Je to o osobním vztahu: Kristus a já. 
To je to, co odlišuje lid staré smlouvy (Izrael) od lidu nové smlouvy (církev). 
Izrael měl prostředníky. Byl zde Hospodin, pak národ, a mezi nimi byl prostředník. Buď kněz, nebo prorok, 
nebo soudce, vůdce, král. A tento Bohem vyvolený člověk přinášel lidem Boží slovo. 
 
Ale to nebyl původní Boží plán. Protože Hospodin měl od začátku touhu mít osobní vztah s každým 
člověkem. Když stvořil Adama a Evu procházel se s nimi po ráji a povídal si s nimi. Oni ho znali, znali jeho 
hlas, bylo jim s ním dobře. 
Až do té doby, než zhřešili. Nechali se podvést jiným hlasem. Hlasem, který jim sliboval poznání, hlasem, 
který zpochybnil Boží lásku, který Hospodina očernil. Eva a posléze i Adam tento hlas poslechli, porušili 
zákaz, který Bůh dal, a do tohoto světa vkročil hřích. 

Genesis 3:1  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, 
Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" 
2-3  Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je 
uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«" 
4-5  Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se 
vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." 
6  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 
Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 

 
Všichni víme, jak tento příběh pokračoval. Místo vševědoucnosti na sobě pocítí tíhu viny, hříchu. Odcizili se 
svému stvořiteli. Když se s nimi chce Hospodin setkat, schovávají se. Bojí se, protože ví o své vině. Do jejich 
života přišel nový pocit, který dříve neznali a tím byl strach. Strach který má svůj původ v hříchu.  

Genesis 3:8-10  Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli 
se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na 
člověka: "Kde jsi?"  On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, 
ukryl jsem se." 

Stále znají Boží hlas, ale bojí se ho. Před tím, který jim dal život, s kterým jim bylo tak dobře, jehož blízkost 
vyhledávali se teď schovávají. Mají z něho strach, bojí se ho. Hospodin se nezměnil, ale oni se změnili. Satan 
je obelhal, a jejich životy poznamenal hřích. Už nikdy se nebudou s Hospodinem procházet v rajské zahradě, 
hřích je něco co stojí mezi člověkem a Bohem a nedovolí, aby se k sobě přiblížili. 
 
Ale Hospodin vymyslel plán, jak umožnit člověku, aby se k němu mohl vrátit. Aby zhroucený vztah narovnal, 
obnovil. Poslal svého Syna, Pána Ježíše. On vzal na sebe naše hříchy, zaplatil velkou cenu, dal svůj život za 
nás, aby nám umožnil vrátit se k tomu, co Adam ztratil - k osobnímu vztahu s Bohem. 
A díky Ježíši se můžeme procházet (ne už po ráji) po tomto světě s Hospodinem. Ano, tento svět není ráj, je 
zdevastovaný hříchem, ale o to krásnější je, že po něm smím jít s Bohem. Mohu s ním, jako se svým Otcem 
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všechno probrat, mohu se ho ptát, mohu se o něj opřít, mohu mu svěřit to, co tíží mé srdce. Mohu se od 
Něj nechat obejmout, mohu se před ním vyplakat, mohu se spolu s ním radovat... 
On a já a nikdy nás nic od sebe nerozdělí. 
 

Tak to je ideál, to je Boží nabídka a touha.  
Otázka je, zda tuto nabídku využíváme. 
 
Vysvětlím jak to myslím. 
Zdá se mi, že je dnes v církvi mnoho lidí, kteří si zvykli nechat se vést člověkem, než aby se nechali vést 
Bohem. Věří, přijali Kristovu oběť, jsou spaseni, ale je pro ně pohodlnější, jednodušší a rychlejší nechat se 
vést člověkem, než Bohem.  
Asi to přináší i dnešní doba. Nemohu znát všechno a tak pokud se potřebuji něco dozvědět, jdu za 
odborníkem. Ať už se jedná o výběr auta, počítače, nebo o zvládnutí krize s dospívajícími dětmi, nebo 
opravu rozbité pračky - jdu za odborníkem. A je to v pořádku. Už dávno je pryč doba, kdy jeden člověk 
zvládal veškeré oblasti lidského poznání. Dnes jsme v poznání tak daleko, že se musíme specializovat, a díky 
tomu se lidstvo posouvá kupředu. To je správné, dobré a funguje to. 
Ale bohužel jsme tento princip přenesli i do vztahu s Bohem. 
Církev se rozdělila na profesionály a amatéry. Duchovní a laiky. Na ty, kteří hledají Boha a znají Jeho hlas, a 
na ty, kteří v neděli ráno přijdou, aby si poslechli co vlastně Bůh říká. 
 
Je v pořádku, že se v neděli sejdeme a očekáváme, co nám Bůh chce říct. Jsem také vděčný za to, že u nás 
neplatí rozdělení na klér (latinsky clerius = duchovní) a plebs (obyčejný, nevzdělaný lid nižší kategorie).  
Nemáme systém jednoho muže. Za kazatelnou stojí více bratří, ve staršovstvu je kazatel první mezi rovnými, 
církev chápeme jako tělo, kde má každý své místo, podle obdarování, které mu Bůh dal. Doplňujeme se a 
sloužíme si navzájem. 
Přesto vnímám jedno velké nebezpečí. Můžeme to nazvat termínem "nedělní křesťanství", "pasivní 
zbožnost", "formální náboženství" ... 
Mezi mne a Boha se dostává prostředník. Ale tím není Ježíš, tím je člověk, duchovní autorita. Buď daná, 
podle toho v jakém společenství žiji, to je u těch, kteří jsou konzervativní, loajální, poddajní, 
a nebo duchovní autorita vybraná - vybral jsem si ji sám, podle sympatie, schopností, dojmu, která kolem 
sebe vytváří, podle toho, co učí, a někdy i podle toho jak daleko je (protože platí: čím je dál, tím méně se jí 
musím zodpovídat). 
 
A nakonec, vždyť tak to platilo v celém starém zákoně. Mojžíš byl prostředníkem mezi Izraelem a 
Hospodinem. Samuel, proroci, soudci, králové, kněží... Tak proč bych já nemohl mít duchovního vůdce, 
prostředníka, který mi bude říkat co mám dělat, a já už se nějak zařídím. Nemám čas soustředit se na to, 
abych slyšel Boží hlas, abych hledal Boží tvář. Občas si přečtu veršík z Bible, pomodlím se před jídlem, v 
neděli jdu na bohoslužbu, někdy dokonce i na skupinku, občas někoho navštívím - to je maximu co mohu 
udělat. Nikdo po mě nemůže chtít víc! 
A nakonec, podívejte se kolem, kolik je lidí, kteří vůbec s Bohem nepočítají... 
 
Zaplatíme si kazatele, případně další profesionály, ať se o nás duchovně starají a ať nás vedou. 
Tak toto je cesta, která vede ke smrti církve, a k duchovní smrti její členů.  
 
Je dobré mít vůdce, starší, kazatele, a oni nesou zodpovědnost za církev, společenství před Bohem. Modlím 
se za to, kdykoliv jdu za kazatelnu, aby si Bůh kázání použil, modlím se ať Duch svatý to slovo vezme a 
způsobí aby se dotklo vašich srdcí. Modlím se za to, aby to nebyly jen myšlenky ale konkrétní, živé slovo od 
Boha. Modlím se, aby v mém životě a ve vašich životech skrze toto slovo Bůh jednal. Aby mne a vás 
proměňoval, uzdravoval. Abychom byli společně blíž Ježíši.  
Uvědomuji si svou zodpovědnost před Bohem za náš sbor, protože jsem postaven do jeho čela.  
Ale duchovní život každého z nás nemůže být závislý na lidech, ale přímo na Ježíši. Nemohu se spokojit jen 
tím, že ke měn Bůh bude hovořit skrze kazatele, ale musím usilovat o to, abych já osobně znal jeho hlas! 
Jsem ovcí Dobrého pastýře, Pána Ježíše, a pro svůj život nutně potřebuji znát Jeho hlas. Ano, může ke mě 
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mluvit prostřednictvím druhých, kazatele, duchovního vůdce, ale musí ke mě mluvit On - Ježíš! 
Jinak mi hrozí řada nebezpečí.  
 
 
Izrael - Mojžíš a Hospodin 

Exodus 20:18  Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, 
chvěl se a zůstal stát opodál. 
19  Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli." 
20  Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho 
budete bát a přestanete hřešit." 
21  Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. 
22  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Toto řekneš synům Izraele: Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. 
23  Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 

 
 
Exodus 20 - desatero, ať s námi  Hospodin nemluví, ať mluví k tobě a my budeme poslouchat (naslouchat). 

19  Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat (naslouchat). Bůh ať s námi nemluví, 
abychom nezemřeli." 

Mojžíš lidem odpovídá: nebojte se. Nezemřete, to není Boží plán, naopak Boží slovo dává život! Bůh k vám 
mluví proto, aby vám řekl co vám ubližuje (hřích) a co dává život (poslušnost Božích zákonů). Bůh chce, 
abyste před ním měli bázeň, úctu, abyste ho poslouchali a abyste přestali hřešit. 
Ale dobře, ať je po Vašem, Hospodin bude mluvit ke mě a já Vám pak povím, co řekl.  

21  Lid zůstal stát opodál a Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. 
A Hospodin, který věděl, co je největším problémem Izraele Mojžíšovi dal pro národ poselství: 

22-23  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Toto řekneš synům Izraele: Viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. 
 Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 

Tím končí tato scéna. Výzvou: neuděláte si Bohy stříbrné, ani zlaté! 
 
Exodus 21-23 dává Hospodin Mojžíšovi nařízení ohledně vztahů ve společnosti, a připomíná některé 
principy ve vztahu k sobě. 
Exodus  24-31 Mojžíš vystupuje k Hospodinu na horu Sinaj. Zde je 40 dnů a 40 nocí, zde dostává plány na 
stánek smlouvy a jeho nádvoří, oltář, schránu, ustanovení kněží z rodu Árona, jejich oddělení k službě 
Hospodinu, jejich oblečení atd. Hospodin dále řekl Mojžíšovi, komu dal dar a schopnosti aby vše vyrobil  
Exodus 32 - Mojžíš se dlouho nevrací, a lid žádá Árona, ať jim vyrobí boha, který by je vedl. Na příkaz Árona 
přináší zlaté ozdoby a z nich Áron odlije modlu, sochu býčka, kterého začnou uctívat. 
 
To poslední co slyšeli z úst Mojžíše bylo: Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté 
 
 
Vypadalo to dobře:  

Exodus 20:18  Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, 
chvěl se a zůstal stát opodál. 
19  Řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli." 

Měli bázeň, chvěli se, stáli opodál (řekli bychom úcta, respekt), slibovali, že budou naslouchat tomu, co 
Hospodin skrze Mojžíše řekne, ale za necelé dva měsíce dělají přesný opak.  
Mojžíše, vůdce před sebou nemají, "nevíme co se tomu muži stalo" 

Exodus 32:1  Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na 
něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím 
člověkem, který nás vyvedl z egyptské země." 

 
Začátek desatera, která jim Mojžíš tlumočil:  

Exodus 20:1  Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
2  "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
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3  Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 
A Izrael říká: Mojžíš, ten člověk co nás vyvedl z egyptské země tu není, tak nám udělej nějaké bohy, kteří by 
šli před námi. 
 
Je to nepochopitelné, neuvěřitelné. 
Deset egyptských ran, které se jich nedotkly, Rudé moře, které se před nimi otevřelo, voda ze skály, 
vítězství nad nepřáteli, ohnivý a oblakový sloup, kterým je Hospodin vede, hora Sinaj naplněná Boží slávou, 
dokonce slyšeli Hospodina hovořit (mluvil z hory Sinaj a Mojžíš mu odpovídal) - tolik zázraků, tolik znamení, 
mohli si na Boha téměř šáhnout, a najednou rozhodnutí: udělej nám nějaké bohy, kteří by nás vedli...  
Proč? Protože s Mojžíšem se něco stalo. 
 
Nechtěli aby k nim Bůh hovořil, chtěli člověka, a když zde chvíli nebyl, neměli se o koho opřít. Proto si odlijí 
zlatého býčka.  
 
 
První nebezpečí - selhání vůdce znamená ztrátu víry 
Jsme-li závislí na člověku, který nám zprostředkovává poznání Boha, pak pokud se s tímto člověkem cokoliv 
stane, ztrácíme půdu pod nohama a děláme neuvěřitelné chyby. 
A co když tento člověk selže? Zhřeší, padne, zklame? Pak nás vlastně zklamal Bůh. Protože mi si Boha do 
tohoto člověka promítáme.  
Proč dnes řada lidí nechce o Bohu ani slyšet? Protože je zklamala církev, či nějaký křesťan.  
Kněží, kteří zneužívali děti - je to tragédie, ale s tím přeci Bůh nemá nic společného. Vždyť Bůh v nebi nad 
tím plakal, když ti, kteří o něm hovoří naprosto překrucují jeho přikázání.  
A Bůh je za to bude soudit! On nenechá bez trestu nikoho, kdo by zneužíval jméno Hospodina! 
Kazatel, který selhal v oblasti sexuálního života, křesťanská rodina, kde vládl psychický teror, kde muž týral 
ženu, nebo děti, kde matka ubližovala svým dětem, místo aby jim prokazovala lásku.  
Křesťané, kteří vytunelovali sborovou pokladnu, duchovní, kteří manipulovali lidmi.... 
Ano, to vše je hrozné a Bůh bude každého volat k zodpovědnosti! On je spravedlivý! Nechme soud na něm! 
 
Ale vidíte, pokud nemáme osobní živý vztah s Kristem, pokud naše víra stojí na prostředníkovi, jak snadno 
se může zbořit. To je dům postavený na písku, před kterým Ježíš varuje. 
Pokud sami nenasloucháme Božímu hlasu a neumíme ho rozpoznat, jsem závislí na tom, co nám řekne 
člověk, jsme stále v nebezpečí ztráty víry. 
 
Když člověk uvěří, potřebuje někoho, kdo by ho vedl. Ukazoval mu směr, to určitě. A potřebujeme takového 
člověka možná i když už jsme duchovně dospělí. Ale jde o to, aby ten, kdo nás vede, komu důvěřujeme nás 
učil rozpoznávat Boží hlas. 
Aby nás naučil následovat Krista, a ne aby nás vázal na sebe.  
To je úkol nás, kteří Boží hlas známe: stát se průvodci těm, kteří jsou na začátku, a učit je závislosti na Ježíši.  
Jak to řekl Jan Křtitel: 

Jan 3:30  On musí růst, já však se menšit. 
 
  
 
Druhé nebezpečí - poslouchat člověka je jednodušší 
Člověka vidím, mohu se s ním setkat, mohu se ho dotknout. Pokud je mi sympatický, pokud dobře mluví, 
pokud je citlivý, je to snadné.  
Když s ním mluvit nechci, vyhnu se mu. Neudělám si čas. Pokud by se dotýkal oblastí, která jsou mi 
nepříjemná, nedám to najevo, skryji to před ním, postavím si zeď a přes tu s nedostane.. 
On nevidí do mého srdce, nemůže mne stále kontrolovat, a vždycky mám možnost apelovat na to, že ani on 
není dokonalý, a proto ani ode mne nemůže dokonalost vyžadovat. 
Co chci slyším, co nechci vypustím. A nebo navenek přitakám, ale v srdci si myslím svoje. Je to jednoduché.  
Naslouchat Bohu je těžší. On zná moje srdce, zná motivy, ví co řeknu, čím budu argumentovat, sice mne 
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neutluče argumenty, dává mi svobodu, ale vím, že odmítnout, znamená vzbouřit se. Skrývat hřích, 
schovávat se za druhé, vymlouvat se na okolnosti - to prostě nejde. Jsem před ním jak nahý. Ví všechno. 
Tak proč do takového rizika jít? Jednodušší cesta je vybrat si člověka a ať on mne vede, není to tak radikální, 
a je to pohodlné.  
 
 
 
Třetí nebezpečí - poslouchat člověka je nezávazné... 
Jednoduší je poslouchat člověka, než Boha. Vždycky mám možnost říci mu: to je tvůj názor, já ho beru, ale 
já to vidím jinak.  
Oswald Chambers říká: "Proč se tolik hrozíme toho, že by k nám Bůh promluvil? Protože víme, že když 
promluví, musíme buď udělat, oč žádá, nebo Mu říci, že neposlechneme." 
Je to tak, když k nám mluví někdo z Božích služebníků, myslíme si, že ho poslechnout nemusíme. Odpovíme 
mu: "To je jen tvůj názor, i když nepopírám, že jsi asi vyslovil Boží pravdu." 
Žijeme  v době kdy se hovoří o vzájemné toleranci, respektování názoru druhách, zpochybňování absolutní 
pravdy, každý může věřit čemu chce, ale nesmí přesvědčovat druhé. Vše je relativní, neexistuje žádná daná 
jasná pravda. A slovům Ježíše: Já jsem TA PRAVDA se lidé jen usmívají jako něčemu, co je dávno překonáno. 
Neexistuje nic absolutního... 
To vše vychází, pokud máme před sebou člověka. Vždycky se můžeme obhájit, a druhého odmítnout. Někdo 
je příliš radikální, jiný to nepochopil, jiný nemá citlivost, poznání, zkušenosti, neví co prožívám... Vše je 
relativní.  
 
A pokud chodíme do církve, kde se moc hovoří o hříchu, o Božích přikázání, o čistotě, posvěcení, a nás se to 
nepříjemně dotýká, není jednodušší, než odejít. A půjdeme tam, kde je to mírnější. méně radikální. 
 
Nevím, ale možná právě proto se mnozí nechtějí stát členy církve, protože nechtějí, aby jim někdo měl 
právo mluvit do života. Protože bát členem sboru znamená slíbit, že za druhé ponesu zodpovědnost, ale 
také, že jim dovolím, aby nahlédli do mého života.  
 
Je jednoduché odmítnout člověka, ale odmítnout Boha, to bychom se neodvážili. Tak proč riskovat, je lépe 
poslouchat člověka, než nechat Boha aby ke měn přímo mluvil. 
 
Nasloucháme-li raději Božím služebníkům než Bohu samotnému, dáváme tím najevo, jak málo Ho milujeme. 
 
 
Nebude chaos? 
Nebude, protože Duch svatý je duchem jednoty. Tam, kde se řídíme svými názory a stavíme na svém 
poznání je nejen zmatek ale i nepřátelství a rozdělení. 
Ale tam, kde nasloucháme Bohu a necháme se vést jeho duchem je jednota. 
A to je Boží cíl. Už prorok o tom mluví. 
 
 

Jeremjáš 31:31  "Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem 
judským novu smlouvu. 
32  Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je 
vyvedl z egyptské země. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok 
Hospodinův. 
33  Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon 
jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 
34  Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: »Poznávejte Hospodina!« Všichni mě 
budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a 
jejich hřích už nebudu připomínat."   (Židům 8,8-12) 

 


