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Stačí jenom slovo 
Úvod & modlitba 

Budeme dnes pokračovat v březnové sérii, která se jmenuje Pohled za horizont a která se 

věnuje víře. Už jsme tu slyšeli o tom, jak se víře spoléháme na neviditelné, o tom, že 

s důvěrou hledíme někam, kam vlastně vůbec naše fyzické oči dohlédnout nemohou. Dále 

o tom, jak moc velikost nebo spíše vůbec přítomnost naší víry může nebo nemůže 

ovlivňovat Boží jednání. Dnes budeme pokračovat s tím, jak s vírou souvisí Boží slovo, 

nebo tedy aspoň se o to pokusím. 

Na začátek bych se rád pomodlil: … 

Lov ryb a slovo 

Na úvod si přečtěme příběh o Ježíši a o lovu ryb. Ježíš přichází z pouště, kde odolává 

ďáblovu pokušení. Poté čteme, jak uzdravuje nemocné, vyhání démony a učí jako někdo, 

na kom někteří ostatní vnímají, že k tomu má zvláštní pravomoc. A mimo jiné uzdravil 

tchýni Šimona Petra, Šimon tedy jasně viděl jeho moc v tomto směru. Ježíš hlásá 

evangelium, tedy dobrou zprávu, o příchodu Božího království, některé lidi to přivádí 

k hněvu, plno jiných lidí si to ale chce poslechnout. A v této situaci se odehrává náš příběh: 

Lukáš 5,1 Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u 

Genezaretského jezera 2a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a 

prali sítě. 3Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby 

odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. 4Když přestal mluvit, řekl 

Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu.“ 5Šimon odpověděl: „Mistře, 

celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 

6A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat. 7Dali 

znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě 

lodě, že se až potápěly. 8Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: 

„Odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“ 9Neboť jeho i všech, kteří byli 

s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili; 10stejně i Jakuba a Jana, 

synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, 

od nynějška budeš lovit lidi.“ 

Tak si to představme. Ježíš přichází do situace, kde se rybáři celou noc namáhali s lovem. 

Šimon dokonce říká „tvrdě jsme pracovali“ a určitě to tak bylo. Kdo z vás občas máte noční 

směnu, ať už je to jakkoliv náročná práce, určitě víte, jak se ráno člověk cítí. Zvláště 

v situaci, kdy navíc výsledek té práce je nula. Plno námahy pro nic – a to asi známe úplně 

každý, ať už je to v noci nebo přes den. Rybáři jsou tu unavení, ale musí se ještě postarat 
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o své vybavení, tak perou sítě, aby byli připravení na další noc. Přemýšlí zároveň jak si 

aspoň trochu odpočinou a zároveň se jim honí hlavou myšlenky na to, že noc celou 

promarnili, že se sice namáhali, ale k ničemu to zdánlivě nebylo. 

A najednou přichází ten zvláštní Ježíš. Šimon už ho zná, uzdravil jeho tchýni – čteme, že 

Ježíš pohrozil horečce, která tchýni sužovala a že ta horečka jí opustila. Nevím, jak bylo 

tenkrát na tom místě běžné hrozit horečce, dnes to v naší kultuře a prostředí asi běžně 

neděláme, ale Šimon viděl, že Ježíš něco řekl a stalo se. Stačilo Ježíšovo slovo. Už tedy 

s Ježíšem nějakou zkušenost má, ale teď je doopravdy unavený a znechucený.  

Ježíš přichází a prosí Šimona o to, aby mu loď půjčil. Čteme, že tam byl zástup, který přišel, 

aby slyšel Boží slovo. Nevím, jestli si v té chvíli vůbec lidé uvědomovali, že doopravdy slyší 

či uslyší Boží slovo, ale evangelista Lukáš to takto zpětně popisuje – ve chvíli, kdy to psal, 

už si to uvědomoval určitě. Lidé si prostě chtěli Ježíše poslechnout, tlačí se na něj a tak 

Ježíš poodstoupí tak, že poprosí o Šimonovu loď, aby mohl k lidem mluvit. Šimon se na to 

v tu chvíli mohl klidně vykašlat – říci něco ve smyslu, víš co, já už jsem fakt unavený, vypral 

jsem sítě, uklidil jsem loď, a jdu si aspoň na chvíli lehnout, abych aspoň odpoledne se 

pokusil udělat něco, z čeho bych se najedl. Ale Šimon, možná zaujatý Ježíšem, kterého už 

přece jen trochu zná, možná trochu zvědavý, ale asi také unavený a bez naděje, dá svou 

loď k dispozici. Nechá Ježíše nastoupit, odrazí se od břehu a je v té lodi s Ježíšem – jen 

prostě udělá to, o co ho Ježíš požádal. Ježíš se usadí a učí zástupy. Co těm lidem říkal, zde 

přímo nečteme, ale dovedeme si to z jiných Ježíšových zaznamenaných vystoupení 

představit. Asi něco o Božím království, koneckonců můžeme si přehrávat Ježíšova 

podobenství – někdy plná naděje a odpuštění, někdy plná varování, často o něčem 

s překvapivým koncem, co bychom nečekali, ale je v tom plno moudrosti. 

Šimon to poslouchá a možná si říká, ano, to je velmi zajímavé, a to, jak uzdravil mou tchýni, 

to bylo dost působivé a velmi praktické, ale já teď mám po noční šichtě a co bude dále? 

Já bych teď nepotřeboval tolik Boží království, já bych potřeboval pár ryb a prakticky 

pomoci v tom, co se mnou dnes bude. 

Tohle je samozřejmě jen moje spekulace, já nevím, co se Šimonovi honilo hlavou. Ale co 

se stalo určitě je to, co čteme dále. Když Ježíš přestane mluvit k zástupu, obrátí se na 

Šimona a říká mu „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu“. Šimonovi je jasné, že je to 

nesmysl. Lovit ryby teď a ještě k tomu na hlubině přece nedává smysl. On to jako rybář 

musí vědět, má tolik let praxe a takhle se to přece nedělá. Navíc ještě dnes, kdoví kam se 

ty ryby poděly, protože prostě v noci nic nechytili. 

Jak bychom reagovali v podobné situaci? Možná bychom řekli – ne, my máme odborníky, 

těm věříme, ti nám říkají tohle a tohle a takto se to prostě nedělá. Raději budeme 
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důvěřovat svým zkušenostem a svému rozumu. A protože jsme křesťané, možná bychom 

si to i v pohodě svedli zabalit i do náboženských řečí a zdůvodnění – třeba jak Šimon zhřešil 

a tak mu to patří, jak to před lovem dostatečně nepromodlil, jak neudělal něco, co my 

jsme považovali za správné do jeho života, ačkoliv vlastně jeho pohnutky a okolnosti 

vůbec neznáme a tak dále. 

Ale Šimon reaguje jinak. Odpovídá „Mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme 

nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Sice je tam oslovení mistře, ale přesto, slyšíme 

tam na jednu stranu pochyby – celou noc jsme tvrdě pracovali a nic z toho nebylo. Šimon 

si moc dobře uvědomuje, že dělá něco, co se vymyká jeho zkušenostem, co mu prostě dle 

jeho rozumu nedává smysl. Ale přesto říká „Ale na tvé slovo spustím sítě“. Říká, že 

poslechne a spolu s ním poslechnou i jeho spolupracovníci.  

Je to výraz víry? Nebo prostě už jen rezignovaně udělá cokoliv? Já si myslím, že to je spíše 

to první. Jednak říká „na tvé slovo“. Prostě i když je to něco, co se mu nezdá, tak to udělá 

a zdůvodňuje to tím, že je to „na tvé slovo“. Dále kdyby na vše naprosto rezignoval, asi by 

řekl hele já jdu spát, možná umíš uzdravovat, možná umíš zajímavě promlouvat, ale 

v téhle věci asi moc nepomůžeš. Ale Šimon takto nejedná – jedná s poslušností na Ježíšovo 

slovo, jakkoliv se mu to vůbec nezdá. Jinak řečeno – důvěřuje mu, přes všechny své otázky 

a pochyby nějakým způsobem věří té cestě, kterou mu Ježíš předkládá. Doufá, že Ježíš 

opět ví, co dělá a spolehne se na to. Možná s pochybami, ale udělá krok víry. Možná si 

není úplně jistý tím, co je zatím pro něj neviditelné, tedy ty nalovené ryby, ale přesto – ve 

víře se na Ježíše aspoň nějak spolehne, i když nevidí, proč by to mělo fungovat. 

A co se stalo? To čteme dále. 

Lukáš 5,6 A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat. 

7Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili 

obě lodě, že se až potápěly. 

Jakkoliv to bylo nepravděpodobné a nečekané, lov byl úspěšný. Dokonce veleúspěšný, 

měli dvě lodi plné ryb. Prostě obrovské velmi praktické požehnání. Čteme, že Šimona i 

všech dalších, jako třeba Jakuba a Jana, synů Zebedeových, se zmocnil úžas nad tím 

úlovkem ryb, které chytili. Představme si to – rybáře, kteří v oboru chytání ryb za svůj život 

toho plno znali, se zmocnil úžas. Těch ryb muselo být doopravdy hodně, to asi nikdy 

předtím nezažili a Šimon, Jakub, Jan a další tam stojí a jen koukají, co se stalo na Ježíšovo 

slovo. 

A jak na to reaguje Šimon Petr? Takto: 
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Lukáš 5,8Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode 

mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“ 

Nejdříve naprostá úcta – padá k Ježíšovým nohám a nazývá Ježíše Pane. Uvědomuje si, že 

Ježíš prostě není jen tak někdo, už toho s ním zažil vícero v oblastech, kterým zas tak moc 

nerozuměl a nyní vidí, jak jedná tam, kde Šimon si myslel, že ví vše a kde mu Ježíš tak moc 

nového přinést nemůže. Dále si Šimon uvědomuje, že má co do činění s Bohem – možná 

tomu ještě úplně nerozumí, jak se to děje, třeba ještě netuší, že Ježíš je jak člověk, tak Boží 

syn, ale vidí, že se děje něco, kde Bůh jedná. A uvědomuje si Boží blízkost, kterou Ježíš 

představuje a tak reaguje naprosto logicky – cítí, že v blízkosti někoho takového prostě 

být jen tak nemůže. Stejně jako my, kdybychom nebyli smíření s Bohem, bychom nemohli 

jen tak být v blízkosti svatého Boha, prostě by nás to jako hříšníky zabilo. A tak Šimon říká 

„Odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“ A vůbec se v té větě neplete v tom 

smyslu, že Ježíš je Pán a v tom, že Šimon je hříšník. V úplně stejné pozici jsme i my. 

Ježíš ale od něj neodchází, ale říká mu, ať se nebojí, že pro něj má mnohem více. Tady se 

v našem příběhu zastavíme a podíváme se, co to pro nás znamená. 

Rekapitulace 

Krátká rekapitulace by mohla znít: Ježíš Šimona začíná doopravdy zajímat a nějakým 

způsobem mu důvěřuje. Poslechne ho, i když je unavený a možná v nějaké oblasti svého 

života bez naděje. A když mu Ježíš řekne něco, co mu z hlediska rozumu přijde podivné, 

tak mu věří a udělá to – a zdůvodní to úvodem „na tvé slovo“. Pak se dějí věci, které Šimon 

nečekal a Šimon si uvědomuje až zpětně, jak je dobře, že se na Ježíšovo slovo spolehl. Jak 

je dobře, že mu věřil. A také se Bohu klaní a uvědomuje si, jak je Bůh dobrý. 

Osobní svědectví 

Když jsem si tenhle příběh četl, vzpomněl jsem si na příběh mého obrácení. Plno z vás už 

to slyšelo, ale chtěl bych to použít jako ilustraci. Začali jsme chodit do tohoto sboru, 

protože mě sem něco přitahovalo. Věřil jsem v Boha, ale nechápal jsem moc, proč 

křesťané tak často mluví o Ježíši. Zároveň jsem si uvědomoval nějakou Boží přítomnost a 

tím jsem si uvědomoval, že některé věci v mém životě nejsou v pořádku. A Boží slovo ke 

mně mluvilo – z různých zdrojů, z poslouchání v autě, ze čtení na internetu a podobně se 

mi tenkrát vracelo  

Jakub 5,16 Vyznávejte hříchy jeden druhému… 

Možná jsem tenkrát ani nevěděl, že je to zrovna z Jakubova listu. Připadalo mi to jako 

nesmysl – jak by mi jako mohlo pomoci, že někomu o sobě řeknu něco nehezkého. 

Prakticky je to přece nesmysl – obyčejná rada ze světa by byla třeba typu tak na to už 
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nemysli, nebo vždyť je to přece běžné, nebo vsugeruj si, že to pro tebe problém není, nebo 

přehluš to nějakou jinou aktivitou, která tě udělá pro svět přitažlivější. No a já jsem si 

doopravdy myslel, že to smysl nedává, ale už jsem toho slyšel a viděl tolik z Božího jednání, 

že jsem si říkal – tak tedy na toto slovo to asi zkusím udělat. Byl jsem ve stavu zároveň 

rezignace – že nevím, co s tím, bylo to ve chvíli, kdy se mi tak trochu hroutilo v životě 

i několik jiných praktických věcí, ne tedy žádné tragédie, ale prostě jsem viděl, jak sám 

najednou nemám na to, abych si pomohl tam, kde to dříve nějak vždy prošlo. Zároveň to 

byl stav určité naděje a důvěry a tak jsem tento krok udělal. Konkrétní hřích jsem vyznal. 

V tu chvíli jsem si říkal, že to asi byl pěkně hloupý nápad. Možná i Šimon, když vyjížděl na 

hlubinu si v duchu říkal: co to vlastně dělám, proč toho Ježíše vůbec poslouchám. Jenže 

mě se stalo něco naprosto nečekaného – já jsem si v tu chvíli najednou uvědomil několik 

věcí: že je pravda, že jsem hříšník, že mám větší problém, než jsem si do té doby 

připouštěl, protože můj hřích je především proti Bohu. Ale také mi došlo, neumím to 

vysvětlit, jak mi to prostě v té chvíli docvaklo, že Ježíš Kristus za mě zemřel, že mě má rád 

a že mi to odpouští. Dostal jsem tak neskutečně více, než v co jsem vůbec doufal – a to 

jen na základě toho, že jsem sice váhavě, ale přesto jednal Božího slova. 

Další svědectví 

Pak má důvěra v Boží slovo pokračovala a rostla. Třeba jsem byl nespravedlivě vyhozený 

ze zkoušky. Normální jednání by bylo se bránit, dokazovat, jak se ten člověk mýlil a žádat, 

ať z toho vyvodí důsledky. Mě ale přišlo, že sice to jednání bylo doopravdy nespravedlivé, 

ale že jsem se zas tak moc neučil a vůbec, Bůh mi odpustil, tak já tomu zkoušejícímu také 

musím odpustit. Mluvilo ke mně opět Boží slovo – a to konkrétně příběh o tom, jak 

služebník, kterému bylo hodně odpuštěno, má také odpustit aspoň to málo, co má kdo za 

dluh vůči němu. Ten služebník to udělat nechtěl a tak ten příběh končí varováním: 

Matouš 18,34 A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí 

celý dluh. 35 Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý 

svému bratru jeho přestoupení.   

A když jsem tomu zkoušejícímu v modlitbě odpouštěl, tak mi přišlo, že ten zkoušející se 

bude trápit, protože mu dojde, že se spletl a bylo mi ho líto. Tak jsme si domluvili schůzku, 

vysvětlil jsem mu svůj pohled, on se omluvil a u dalšího pokusu jsem dostal jedničku. A co 

mě těšilo ještě více, bylo to, že tento člověk, který se předtím s nikým moc nemazlil, 

pomohl svým najednou milým přístupem velmi nervózním studentkám, co byly na řadě 

po mě, celou tu zkoušku udělat. Udělal jsem něco, co by vůbec mimo perspektivu Božího 

království nedávalo smysl a dostal jsem více, než v co jsem doufal. 



6 
 

Další příběh: snažil jsem se o něco v práci, byla to věc, která se týkala více lidí a chtěl jsem, 

abychom v tom uspěli. Mluvily ke mně tenkrát texty typu, že za mě Bůh něco dokoná a 

také text 

Exodus 14,14 Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. 

Tak jsem večer udělal, co jsem mohl, řekl jsem si, že více už prostě nesvedu a že to asi 

nedopadne, ale že to nechávám na Bohu, jak on rozhodne. Ráno jsem si překvapeně četl 

mail, že daná věc prošla takovým způsobem, jakým se to ještě nikdy dříve nepovedlo. 

Opět – předat takovouto věc Bohu přece vůbec nedávalo smysl, rozhodně nešlo o otázku 

spasení, tak co s tím Boha obtěžovat – já jsem přece dobře věděl, jak v takových situacích 

postupovat. Ale na to Boží slovo jsem to Bohu dal a jen jsem překvapeně koukal. 

Asi znáte případy, kdy jste unavení a potřebujete se věnovat plno věcem a musíte si prostě 

vybrat. Mnohokrát se mi stalo, že jsem se přemohl, jakkoliv se mi nechtělo, následující 

slovo:  

Matouš 6,33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno 

vám bude přidáno. 

Opět – to přece nedává smysl. Smysl dává to, že když něco potřebuji, tak si to taky musím 

odpracovat. A když pak zbyde čas, můžu si udělat chvíli na modlitbu nebo dokonce i na 

čtení Bible anebo dokonce i něco udělat pro své bližní. Ale Boží slovo tady říká něco jiného 

– že je to naopak. Mnohokrát jsem jen koukal, co se dělo tak nějak samo poté, co jsem se 

tímto slovem řídil – prostě kde Bůh svým způsobem konal v záležitostech, které se mě 

prakticky dotýkaly. Poslední takovou větší zkušenost k tomuto verši mám zhruba týden 

starou.  

Další takové mocné slovo, které je na první pohled nesmyslné, ale je úžasně osvobozující 

a dává obrovské zaslíbení je toto: 

Matouš 5,44 Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte 

těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. 

Zase můžu potvrdit, jak je dobré toto slovo následovat. Nechci vás unavovat dalšími 

příběhy ze svého života, určitě máte plno podobných. Také tu nechci kázat nějaké 

evangelium prosperity, že Bůh vždy udělá to, co si přejeme. Třeba dnes ráno, když jsme 

sem jeli, nám upadl tlumič u auta, prostě najednou to cinklo o silnici a bylo. A to jsme 

s vírou stavěli na slově, že nemáme opouštět společná shromáždění – ale všichni asi máte 

příběhy, že se občas v neděli ráno věci nedaří. Ale je to jen občas, Bůh nám dává ve všem 

sílu a východisko, dávám nám svůj pokoj v tom, že má věci ve svých rukou a třeba nás 

zdánlivým nezdarem i od něčeho chrání. Určitě víme a zažíváme, že nakonec je v něm 
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vítězství. A toto vše můžeme číst i v Božím slově. Říkám to vše proto, že podobně jako to 

vidíme v příbězích z Bible, věřím tomu, že i my tady společně máme plno zkušeností, jak 

jsme jednali ve víře v Boží slovo, a byli jsme překvapení, jak v reakci na to jednal Bůh. 

Víra v Boží slovo nebo v náš rozum 

Tak jako když se Šimon nespolehl na svůj úsudek a zkušenost, ale na to, co mu řekl Ježíš. 

Koneckonců i samo Boží slovo nám říká, abychom se na něj spolehli. 

Přísloví 3,5 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji 

rozumnost.  6 Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. 7 Nebuď 

moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. 

Máme tedy věřit Bohu, ne své rozumnosti. Nemáme si říkat, že máme dost moudrosti 

sami od sebe, ale máme se držet Boha. Učme se nespoléhat se na svůj úsudek, na svou 

moudrost, na své pochopení skutečností a věcí, které zdánlivě jasně vidíme. Učme se 

upřednostňovat Boží názor a pohled na věc. 

Tenhle úsek byl z knihy Přísloví a pokud chcete naprosto praktické rady do svého života, 

můžete čerpat z této knihy. Najdete tam plno tvrzení, která mohou z pohledu těch, kdo 

Boha neznají, vypadat jako nesmyslné, ale ve skutečnosti je v nich plno moudrosti. 

Dokonce mohu říci, že jsem byl na jednom vánočním čtení z knihy Přísloví a i člověk, který 

není křesťan, pak říkal, jak ho čtený úsek oslovil, že to, co se tam četlo, bylo hezké a 

pravdivé. Kniha Přísloví má 31 kapitol a i to je praktické – říká se, že když nevíte, co číst 

v Bibli, tak se koukněte, kolikátého je a přečtěte si danou kapitolu Přísloví. Dobře se to 

sleduje, třeba dnes 20. 3. bychom si mohli přečíst 20. kapitolu. Pokud to takto budete 

nějakou dobu dělat, načerpáte plno praktických rad a zbyde vám pak už jen jedna věc – 

věřit tomu, co čtete, jako Božímu slovu a doopravdy dle něj jednat, jakkoliv se to na první 

pohled třeba nebude úplně pozdávat. Ale to platí o celé Bibli. 

Vedení Božím slovem 

Můžeme tedy Bibli jako Božímu slovu věřit vždy a všude? Ano. Ale – je tady jedno ale. 

Nevím, nakolik jste se zapojili do 40 dnů s Biblí. K této akci, co teď probíhá, je nejen rozpis 

čtení, ale i nějaké další náměty a komentáře. Na minulou neděli tam byl komentář 

k tématu Ježíšova pokušení na poušti, kde ďábel cituje Bibli a snaží se na základě Božího 

slova Ježíše svést. Ježíš ale ví, že ne každý, kdo je schopen Bibli citovat, jedná dle Božích 

záměrů a na ďáblovy svody nepřistoupí. Ten materiál ke 40 dnům s Biblí říká doslova 

„Vždyť téměř jakýkoliv bláznivý nápad si dovede svůj argument podpořit vhodnou 

biblickou citací.“ Ježíš tu ale správně rozsuzuje, kdo mluví hlasem pokušitele, kdo 

znejišťuje, přináší pochyby a nevíru, a kdo naopak mluví hlasem Ducha Božího. A 
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mimochodem opět tam vidíme něco podobného jako u Šimona – ve chvíli, kdy Ježíš 

odmítne všechny lidské zkratky a zkušenosti a dá na Boží slovo v jeho pravém smyslu, 

nakonec dostane i to, co mu ďábel nejdříve nabízel podvodem a co by stejně od něj 

nedostal – tedy to, že se o něj postarají andělé. 

A stejně tak i my potřebujeme vedení Duchem svatým. V tom je křesťanství unikátní – my 

máme reálné Boží slovo, které k nám promlouvá, protože při tom působí Duch svatý. Ten, 

kdo se nepoddá vedení Božím Duchem, Bibli minimálně nerozumí nebo jí dokonce 

převrací. Na rozdíl třeba od muslimů, kteří se učí pravé znění Koránu a různých vyznání 

v arabštině, jako křesťané můžeme použít překlad do jakéhokoliv jazyka – podmínka 

porozumění je přítomnost Ducha svatého. Stejně tak obrácení k Bohu není záležitost 

přesné formulky v cizím jazyce – jde o postoj našeho srdce, které zkoumá Duch svatý.  Já 

osobně mohu potvrdit tuto záludnost v pochopení Bible – nebyl jsem schopen Bibli 

doopravdy číst jako Boží slovo až do svého obrácení, předtím jsem nechápal, o čem to tam 

čtu, jakkoliv jsem se o to snažil a to i v různých překladech. A naopak, po obrácení jsem 

Bibli vyloženě hltal, těšil jsem se, až se k ní opět dostanu. 

Závěr 

Na závěr bych se chtěl ještě vrátit k reakci Šimona na Boží přítomnost. 

Lukáš 5,8Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode 

mne, Pane, protože jsem hříšný člověk.“ 

Myslím si, že když Ježíše poslechneme, tedy když ve víře poslechneme Boží slovo zejména 

v podobě, jaké ho máme v Bibli, může na to Bůh reagovat a jednat. A pokud se tak stane 

a jasně vidíme Boží jednání, tak aspoň mě se honí hlavou – proč zrovna já Pane Bože, proč 

zrovna se mnou takhle jednáš, přestože mě znáš. Proč právě ke mně takto mluvíš Duchu 

svatý, proč si vybíráš mě Pane Ježíši, proč právě já můžu dostávat takové požehnání tvé 

blízkosti – vždyť já vím, co jsem za hříšníka a ty to Pane víš ještě lépe než já. Nezasloužím 

si nic a přesto jsi stále se mnou. 

Padáme pak v úžasu a děkujeme. Je to asi podobné, jako co následovalo po dostavění 

Jeruzalémských hradeb – Ezdráš četl ze zákona a lid si uvědomoval Boží jednání a dobrotu 

a tím na ně doléhala i Boží svatost. Ale Ezdráš s Nehemijášem lidu říkají, ať nepláčí, ale ať 

se naopak radují z Božího jednání a z Boží přítomnosti. A stejně tak to můžeme dělat i my. 

V Bibli čteme: 

Římanům 10,17 Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. 

Když tedy slyšíme Kristovo slovo, a to především evangelium, můžeme na to reagovat. 

Evangelium je dobrá zpráva o tom, že Ježíš Kristus přišel na zem jako člověk a Bůh, že zde 
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prožil život bez hříchu a položil svůj život za nás, aby zaplatil za naše hříchy a smířil nás 

s tak s Bohem, že vstal z mrtvých a chystá nám místo v nebi. Když tuto zprávy slyšíme, 

můžeme na to reagovat tak, že vírou přijmeme oběť Ježíše Krista. Když si uvědomíme své 

hříchy a litujeme jich, Bůh nám dá odpuštění a můžeme se tak radovat z Boží přítomnosti 

v našich životech. 

Je to na každém z nás, jak se rozhodneme. Odpuštění hříchů je první dobrá zvěst v Bibli a 

pokud je tu někdo, kdo ještě toto odpuštění nepřijal, řekněte prosím ve víře v Bohu, že 

jste uvěřili v Ježíše Krista jako svého spasitele a Pána. Bible je plná dalších dobrých zvěstí 

a zaslíbení, ale čteme také následující: 

Židům 4,2 Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo 

zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.   

To je o Izraelitech, kteří neuvěřili zaslíbení, nepřijali slovo zvěsti vírou, a tak jim ta radostná 

zvěst byla k ničemu. Pro svou nevíru nemohli vejít do odpočinutí. A stejně je to s námi. 

Pokud Boží slovo odmítáme, těžko může v našem životě něco přinést. 

Tak bych nás chtěl všechny povzbudit k tomu, abychom brali Boží slovo vážně jako něco, 

co přináší dostatečnou moc do našeho života, co má moc nás dále přibližovat k Bohu. 

Abychom to, co v Božím slově slyšíme, uváděli do praxe. V první řadě ho potřebujeme 

slyšet, i v situacích, kdy jsme unavení a v beznaději jako Šimon Petr. Pro nás to znamená 

si Bibli číst nebo poslouchat, to už je jedno, na konkrétním postupu nezáleží. Potřebujeme 

si uvědomovat, že je to skutečně Boží slovo, které k nám mluví a to dokonce ke každému 

z nás tak, jak zrovna potřebujeme – toto nám zprostředkovává Duch svatý. A když Boží 

slovo slyšíme, tak třeba někdy váháme a může nás to zneklidnit, protože sami od sebe 

bychom nějakou situaci řešili dle svých pocitů jinak, ale zkusme jako Šimon Petr Ježíšovým 

slovům věřit a říci: „na tvé slovo Pane udělám to, co jsem si právě přečetl, co jsem do 

Tebe slyšel, jak jsi ke mně právě skrze Bibli promluvil“. Třeba i proto, že vidíme 

povzbuzení od ostatních, třeba i proto, že máme dobré zkušenosti s poslechnutím Božího 

slova z minula, ale hlavně proto, že věříme, že je to právě Bůh, kdo k nám takto mluví. 

Modlitba 

… 


