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Mt 7,24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl
základy na skále.
26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj
dům na písku.
27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl
veliký."
28 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
29 neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci.
1K 3,9 Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm
staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.
11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
12 Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy 13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo
každého člověka.
14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.
15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
Př 10,25 Když se přižene vichřice, je po svévolníkovi, kdežto spravedlivý má základ věčný.
2K 1,21 Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh.
2Tm 2,19 Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 'Pán zná ty, kdo jsou jeho' a 'ať se odvrátí od
nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně'.
1P 5,8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by
pohltil.
9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy.
10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen.

Dva muži se rozhodli postavit dům. Byli to
Aktivní, pracovití lidé
Jde jim o zabezpečení rodiny
Chtějí mít domov, bezpečí
Koupili pozemek
Vypracovali plány, udali rozpočet, vyřídili si stavební povolení, možná si vyřídili HU…
dali se do práce
něco firmou, něco svépomocí, však víte jaká je doba…
Podařilo se jim dodržet termíny, firmy fungovali perfektně a tak přišel den kolaudace. Žádná
připomínka, vše je tak, jak mělo být.
Náležitě to se svými přáteli oslavili. Pozvali i druhou rodinu odnaproti. Vždyť stavěli své domy
současně a mnohokrát si navzájem pomohli. Záměr je naplněn, cíle dosáhli, teď se je těšit a užívat.
Kdyby se jednalo o pohádku, řekli bychom: a žili tam spokojeně až do smrti.
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Ale to je jen v pohádkách. V reálném životě přichází zkoušky. A také tyto dva domy prošly
zatěžkávacím testem.
25 Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť
měl základy na skále.
27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád
byl veliký."

Jeden dům vydržel, zůstal stát, druhý se zřítil.
Na čem to záleželo? Na základech, na kterých byl dům postaven.
Jeden byl postaven na skále, ten obstál, druhý na písku, ten padl.
V Izraeli bývá v létě období sucha, deště přichází v zimě.
V době sucha jsou vyschlá koryta potoků, a pokud si na takovém místě postavíte svůj dům, může
přijít katastrofa. Pokud přijde více dešťů, naplní se vyschlé korytu prudce tekoucí vodou, a je-li dům
postavený na pískovém podloží, voda ho podemele.
Vzpomínáte na záplavy v roce 2002? Vrací se mi záběry, kdy voda strhla domy, které se bortily jako
krabičky sirek. Byla to výjimečná situace. Ale např. ve Veselí nad Lužnicí, se voda vylila z břehů a
nedaleko naší modlitebny se zřítilo několik domů. Je to od řeky asi 300 metrů, proud tam silný nebyl,
ale domy místo aby stály na pevném kamenném základu, byly postavené z vepřovic. Nevypálených
cihel. Voda je rozmáčela, a domy se začaly hroutit. Řada domů byla pak odsouzena k demolici.
Když Pán Ježíš vypráví toto podobenství, dotýká se věcí, které jeho posluchači znají. Nejednou byli
svědky něčeho podobného, možná to zažili i na vlastní kůži. Ale Ježíš jim nechce dát základní lekci
stavařiny. Jedná se o podobenství. Na tomto příběhu jim ukazuje, jak důležité je, na jakém základě
stavíme svůj život.
Mt 7,24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil
svůj dům na skále.
26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj
dům na písku.
Kdosi pověděl: „největší bouře probíhají v lidském srdci.“ A proto je důležité, na jakém základě stojí
náš život. (Tsunami, které začalo svou ničivou pouť 26. Prosince 2004 zničilo více jak 220.000 lidských
životů, a přineslo nedozírné materiální škody.) Leckteré bouře v našem srdci se k takovémuto
tsunami dají přirovnat.
ZÁKLAD OVĚŘÍ ZKOUŠKA
Domy, které uvedl Pán Ježíš, mohly být krásné, architektonicky na výši, nádherná zateplená (pokud
by to bylo v našem zeměpisném pásmu) fasáda, výborně vyřešené střecha, vnitřní uspořádání domu
po praktické i estetické stránce dokonalé…
Tak může vypadat i náš život. Na první pohled dokonalý. Není co vytknut, vše je na svém místě.
Laskavý, trpělivý člověk, máš uspořádané hodnoty, nemyslíš sobecky na sebe, jsi velkorysý, máš
krásné vztahy s dětmi, manželkou, sousedy i v zaměstnání. Jsi pracovitý, zodpovědný. Pomáháš
druhým… Jsi vzorem. A to je báječné. Takových lidí je málo. Bůh se raduje z pevnosti tvého
charakteru, z tvých postojů i motivů.
Ale přesto tu je jedno veliké ALE…
Jaký má tvůj život základ, na čem stojí? Když přijde nějaká veliká bouře, bude stát pevně, nebo se
sesype?
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Marek 19,21 popisuje setkání Ježíše s takovýmto člověkem. Dodržoval přikázání, žil poctivě, nebylo
mu co vytknout. Pán Ježíš, který viděl do jeho srdce, který okem znalce zkontroloval základ jeho
života, dává mu radu, nabídku: to vše je výborné, ale jedna věc ti schází – a to jsem já. Následuj mne!
Marek 10:21 Ježíš se na něj zadíval, zamiloval si ho a řekl mu: "Schází ti jen jedno - jdi, prodej
všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě."
Čteme, že tento mladý muž smutně od Ježíše odchází. Toužil po věčném životě, ale výzva Ježíše –
rozdej, co máš, a následuj mne, byla pro něho moc radikální.
Ježíš si ho zamiloval, říká Marek. Líbil se mu jeho postoj k životu, škoda, že nepochopil otázku
základu. Jak asi tento krásný mladý člověk obstál, když do jeho života přišly bouře?
BOUŘE TOTIŽ PROKÁŽÍ PEVNOST A NEBO VRATKOUST NAŠEHO ŽIVOTA
Bouře vztahů
Pochybností
Pokušení
Obav a strachu
Ekonomické krize, ztráty zaměstnání
Bouře nemoci

Bouře totiž většinou nečekáme, a nejsme na ni připraveni.
Přichází rychle, bez varování a většinou není čas, něco rychle předělat.
Na čem je tedy postaven můj život?
Jaký základ jsem postavil?
Stát se o mě postará (nebo v době totality: zahraniční intervence)
Peníze vyřeší všechno (Kazatel 10,19)
Rodina, která mě podrží
Přátelé, na které se mohu spolehnout
Zvládnu vše sám
I kdybychom s pomocí přátel, rodiny a svým vlastním úsilím zvládli všechny bouře života (o čemž
pochybuji), je zde jedna bouře, zkouška, situace, v které budu stát sám.
Setkání s Bohem. Každý z nás se před něj jednou postaví. A On zhodnotí stavbu našeho života. To, co
je pro něj nejdůležitější, je právě jeho základ.
Je-li tím základem Ježíš Kristus, pak obstojíme, pokud ne, je to jedna veliká neznámá! Můžeme si
fandit, jak jsme život zvládli, můžeme Bohu vyjmenovat všechny naše úspěchy, ale stačí to? Vždyť
Bůh má jiná měřítka. Pokud nestojíme na Ježíši, stavba našeho života se zřítí. Před Božím stravujícím
pohledem shoří.
Proto nás Bible tak důrazně vybízí, abychom svůj život stavěli na Kristu.
1K 3,9 11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
Skutky 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž
bychom mohli být spaseni."
Výzkumák Veselá, zkoušky panelů
Stolice, panel se vložil do sádry, pak vydržel. Sádra vyplnila všechny nerovnosti, zacelila, stala se
dokonalým „základem“ pro panel, který byl pokaždé trochu jiný.
Pokud tam sádra nebyla, panel se při minimálním zatížení začal deformovat a hroutit.
Stolice, zařízení, kde lisy tlačili na panel, zkoušela se jejich nosnost.
Bible hovoří o soudné stolici Kristově.
Pokud On je základem, pak na soudu obstojíme, pokud ne, opak se stavba našeho života zkouškou
neprojde.
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Co to znamená položit život na Kristu?
Zůstaneme-li u podobenství ohledně stavby domu, znamená to, že vše, co postavíme, co
zrealizujeme, pro co se rozhodneme, stojí na Ježíši.
Ať už jsou to obvodové zdi, nebo vnitřní příčky, okna, komín, střecha, koupelna, nebo interierové
vybavení – vše stojí na základu, na skále, na Ježíši.
Není nic, co bychom postavili, nebo položili jinam.
A to, co stojí na tomto základě, je v bezpečí.
I auto v garáži, protože garáž má taky základ…
Když ho postavím ven, před dům, mohu o něj přijít, pokud je v garáži, je chráněné.
Mt 7,24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který
postavil svůj dům na skále.
26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil
svůj dům na písku.

Každý kdo slyší a plní…
My slova Pána Ježíše známe, jde tedy o to, jestli podle nich žijeme.
Pokud ano, pak je náš život v bezpečí, pokud ne, číhá na nás nebezpečí.
To neznamená, že dnes odpoledne, nebo zítra se něco zřítí.
Byla řada krásných slunečních dnů, kdy si oba sousedi, majitelé novostaveb lebedili a užívali pohodlí
svého domova.
Ale pak přišel jeden ošklivý den – příval, voda, vichřice, den zkoušky…
A jen jeden obstál.
Pán Ježíš dává našemu životu stabilitu. Chrání nás před nebezpečím, pomáhá nám projít zkouškami,
varuje nás včas před ohrožením, dává nám sílu a moudrost obstát a zvítězit.
On nám odpustil hříchy, smazal naši minulost, smířil nás s Bohem, s lidmi, naplnil naše srdce
pokojem, dal nám Ducha svatého…
Zaplatil za nás, když zemřel na kříži za naše hříchy, a slavil vítězství, když vstal z mrtvých. Je živý Bůh,
který má všechnu moc ve svých rukou. A proto stavět na mě, je to nejlepší rozhodnutí, které kdy
v životě můžeme udělat.
On je základ.
1 Petrův 2:6 Neboť v Písmu stojí: `Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj
věří, nebude zahanben. ´
Jak na něm stavíme, to je jiná věc.
1K 3,9 Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
10 Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na
něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.
11 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
12 Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy 13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je
dílo každého člověka.
14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.
15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
ZÁVĚR
Rozhodli jsme se stavět na Kristu, ale malinko jsme stavbu rozšířili mimo základy…
Kousíček jsme si postavili na vlastní základ, chceme být nezávislí…
Zboř to, zůstaň v prostoru, který ti vyměřil Bůh.
Poddej mu oblast ve svém životě, kterou sis chtěl ponechat pro sebe.
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Chrám, Nový Jeruzalém – má přesné rozměry
Bůh má pro náš život přesné rozměry.
To my máme tendenci – postavit něco kousek vedle, mimo základy, nebo přistavět patro…
Vždyť o nic nejde.
Jedena sklenička alkoholu, jedna cigaretka, jeden joint, jedno kliknutí na pornografickou stránku,
jedna malinká nepravda (lež), jedna pomluvička – pikantnost…
A pád toho domu byl veliký.

Pokud pod stavbou tvého života není základ, který nese jméno: Ježíš, pak to změň.
Pane Ježíši, chci, aby můj život stál na Tobě.
Jsem ochoten zbořit vše, co jsem si sám vystavěl, a stavět znovu, tentokrát ne na písku, ale na Tobě
s vírou, že díky Tobě můj život obstojí.

Celé vydání se Kristu – to je výzva před Večeří Páně.
Chléb – tělo páně, které bylo pro mne lámáno,
víno – krev, kterou jsi proléval za mne
na tento základ se chci znovu postavit!

