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Téma: ZAMIŘ NA HLUBINU Sloužil: František Flek 

ÚVOD 
Ezechiel 47:1 Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu 
voda; průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní 
straně oltáře. 2 A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na 
východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. 3 Když odcházel ten muž na východ, měl v 
ruce měřící šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. 4 Znovu odměřil 
tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po bedra. 
5 Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat; byl to 
potok, který se už nedal přebrodit.  

Ezechiel měl mnohá různá vidění, kdy viděl Boží majestát, kdy viděl Boží slávu a tady v kapitole 47 mu Bůh ukazuje 

další velice důležitý obraz. Vidíme, jak je doprovázen a zkouší hloubku řeky v různé vzdálenosti od oltáře. Vidíme, že 

se postupně hloubka vody mění a také vidíme, že jako lidé do té řeky můžeme vstoupit.  

Řeka v Bibli velice často symbolizuje Boží přítomnost, Ducha svatého a vůbec život s Bohem. Toto vidění nám pak 

ukazuje, že Bůh touží po tom, abychom s ním měli hluboký vztah, abychom nezůstávali pouze na povrchu, pouze na 

mělčině.  

NA HLUBINĚ NAJDEME PRAVÉ POKLADY 
Římanům 11:33 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak 
nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! 

Vidíme tu oltář jako zdroj. Něco dobrého vychází od Hospodina. Minule jsme mluvili o tom neskonalém bohatství, 

které máme od Boha a tady je řeka, která nám také symbolizuje to bohatství od Boha, Boží požehnání, to , co od něj 

dostáváme. On je zdroj. 

Nemáme moc na výběr, veškeré poklady se totiž nacházejí v hloubce, žádný poklad se nenachází na hladině. Pro 

poklady se musíme vydat na hlubinu a ponořit se. 

Připomíná mi to jedno zvíře, Vorvaně, který je skvělý potápěč a potápí se do velkých hloubek, aby tam pro sebe 

nacházel ty nejlepší pochoutky. Pro našeho ducha najdeme nejlepší jídlo v Božích hloubkách. 

Efezským 3:14 Proto klekám na kolena před Otcem, 15 od něhož pochází každý nebeský i 
pozemský rod, a prosím, … … abyste zakořeněni a zakotveni v lásce 18 mohli spolu se všemi 
bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: 19 poznat Kristovu lásku, která 
přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.  

Musíme uznat, že toho ještě o Bohu spoustu nevíme a proto potřebujeme Boha stále poznávat, odkrývat další oblasti 
jeho charakteru, toho, jak nám vidí, dále více odkrývat, jak on jedná a přemýšlí. Co zjistíme na mělčině? Jenom základy, 
jenom to nejnutnější. Stačí nám to? My chceme ale s Bohem víc, toužíme po větším Božím jednání, chceme vidět jeho 
moc a chceme vidět vyslyšené modlitby – pak musíme na hlubinu. 
 

Lukáš 6:48 Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když 
přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. 

V hloubce také najdeme pevné zakotvení našeho života. Náš život pak vydrží všechny ty bouře a nepříznivé okolnosti, 
budeme zažívat vytrvalost a stabilitu. 
 
 



NA HLUBINĚ PŘEDÁVÁME VEDENÍ 
Lukáš 5:4 Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!“ 5 Šimon 
mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo 
spustím sítě.“ 
 

Přísloví 3:5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 

Když se ponoříme do Boží řeky, musíme se naučit v tom plavat. Z lidského pohledu ztrácíme půdu pod nohama a už to 
není na nás, předáváme kontrolu řece, už to nekontrolujeme my. Kdo zůstává na mělčině, ten chce mít svoji jistotu, 
nechce ztratit kontrolu nad tím, co se děje v jeho životě. Náš život by měl být založený na víře a ne na lidské moudrosti 
a lidském poznání. 
 
Pokud chceme slyšet Boží hlas, musíš na hlubinu. Bůh nebude sdílet své záměry, své plány s někým, kdo je jenom po 

kotníky. 

NA HLUBINĚ ZAŽÍVÁME OCHRANU A BEZPEČÍ 
Lukáš 6:49 Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na 
zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká." 
 

Matouš 24:10 A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11 
povstanou lživí proroci a mnohé svedou 12 a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska 
mnohých. 

Těšíme se na příchod Pána Ježíše, ale před tím, než se tak stane, tak víme, že přijde velké soužení a také velké 
odpadnutí. Kdy riskujeme, že do této skupiny budeme patřit i my? Pokud se budeme zdržovat na mělčině. Musíme 
zůstávat v hloubce, aby se nás toto netýkalo. Abychom nepodléhali pokušení, aby náš vztah s Bohem nevychládal, 
potřebujeme být v hloubce. 
  
Co zůstává na povrchu je mrtvé a unáší to proud. Jenom živá ryba dokáže plout do hlubiny a dokáže plout i proti 
proudu. 
 
Většinou máme z hlubin strach, můžeme se tam utopit, ale Bůh má obrácenou logiku. V Božím pojetí pro nás bezpečí 
znamená hlubina, ne mělčina, ne břeh. 

JAK SE ČLOVĚK DOSTÁVÁ NA HLUBINU 
Kopání základů, plavání na hlubinu ukazuje, že dostat se hlouběji vyžaduje určité naše úsilí, naši práci. Nepřijde to 

samo. 

• Obnovit čtení Bible 

• Obnovit rozhovory s Bohem 

• Naučit se chodit více vírou a ne pouze lidským poznáním. Je to o duchovním růstu. Udělat kroky ve svém 

duchovním růstu. 

Čeká nás také modlitebně postní měsíc únor a třeba někdo z nás to nikdy nezkusil. Je to možnost. 

ZÁVĚR 
Schválně si dočtěte doma, jak to vidění Ezechiele pokračuje – kam se ta řeka vlévá, tak se všechno obnovuje, tam roste 

spoustu stromu a plodin, tam se vše rekultivuje a přináší požehnání. Musíme být v Boží řece a nechat se jí unášet. 

Na každoročním setkání vedoucích na Leadership sumitu zní jedno heslo – pokud se vedoucí zlepší, získají tím všichni. 

To zlepší je myšleno jako pokud se někam posune, pokud se něco nového naučí, dostane od Boha nové nasměrování. 

Dalo by se to říct o každém z nás. Pokud se zlepšíš, pokud uděláš ten krok blíž k Bohu, pokud se posuneš víc na hlubinu, 

tak to všichni poznají a budou z toho mít také užitek. Pokud se duchovně posuneš jako otec, ovlivní to pozitivně celou 

tvou rodinu, pokud se posuneš jako matka, bude z toho mít užitek i tvůj manžel a děti. Pokud se duchovně zlepšíš jako 

jednotlivec, bude z toho mít požehnání tvoje rodina, tvé okolí, tvá skupinka, církev, tvoji spolupracovníci v práci a další.  



 


