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BOŽÍ SLOVO JE ZÁKLAD

Bratři a sestry,
toto podobenství mnozí známe z nedělní školy. Určitě jsme už slyšeli výklad, že kdo postaví svůj život na Pánu

Ježíši Kristu, ten jej postaví na skále. A kdo svůj život na Pánu Ježíši nepostaví, ten staví na písku. Takový život se
jednou zřítí. Tento výklad je také podpořen známou dětskou písničkou: Muž moudrý stavěl dům svůj na skále …a pak
přišel prudký déšť. Déšť padal a voda stoupala …dům na skále pevně stál.

Často se také na tomto podobenství ukazuje rozdíl mezi lidmi věřícími a nevěřícími. Nevěřící jsou ti, kteří nemají
pevný základ, obrazně řečeno, stojí na písku a v nějaké těžké situaci to nezvládnou a sesype se jim svět. Tento oddíl je
ale určen těm, kteří jdou za Ježíšem, a chtějí mu naslouchat. Dnešní podobenství je totiž vyvrcholením Ježíšova kázání
na hoře. Předtím čteme, že zástupy šly za Ježíšem a on je učil o tom, kdo je blahoslavený. 

Smysl celého podobenství je v tom, že máme žít podle toho, co nám říká Bůh.  Matouš 7:24 Kdokoli tedy slyší
tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.

Nemluví se zde o tom, že moudrý je ten, kdo slyší, ale ten, kdo žije podle Božího slova. Naopak, kdo slyší tato
slova a neplní je, je označen v Kralickém předkladu výrazem „blázen“. Určitě se vám vybaví jiný verš a to, „Říká
blázen v srdci svém, není Boha“. Z těchto veršů jasně vyplývá, že kdo slyší Boží slovo a nežije podle něho, tak vlastně
říká, že Bůh pro něho není, neexistuje, že pro něho nic neznamená. Asi by bylo hodně troufalé, kdybych se vás zeptal:
„Bratře, sestro, žiješ podle toho, co je napsané v Bibli“? Taková drzá otázka by nám možná pokazila celé dopoledne.
Jak si to může dovolit? Předpokládá se totiž, že když je někdo křesťan, tak automaticky žije podle Božího slova.
Kdyby to ale bylo samozřejmé, tak by tímto podobenstvím Ježíš nezavršil své kázání na hoře. Myslím si, že současná
krize v církvi a ve sborech je právě proto, že se Boží slovo nebere vážně, natož doslova. Pokud se o někom řekne:
„Ten to bere moc vážně“, tak je to míněno hanlivě, myslí se, že je to fanatik a přehání to s vírou. Mám proto pro nás
jednu „výbornou radu“. 
Nebuďme fanatici,  nepřehánějme to s vírou, vyberme si z Bible, co se nám líbí a co nám vyhovuje. Pak budeme
oblíbení u široké veřejnosti a můžeme doufat, že nepřijde žádná povodeň ani zkouška. Protože až přijde a ona přijde,
pak náš dům, náš život smete a jeho pád bude veliký.

Představte si dva nové, moderní domy na rovné, zelené louce. Na první pohled vypadají úplně stejně. Jediný
rozdíl mezi nimi je v tom, že jeden má základy mělké a druhý na pevném podloží. Na první pohled na nich nenajdeme
žádný rozdíl. Tak je to i s křesťany. Pravidelně chodí do kostela, vypadají podobně, mluví podobně, modlí se podobně.
Ale  na  konci  každého  lidského  života  přijde  příval,  ve  kterém  jeden  typ  domu  obstojí  a  druhý  se  zřítí.  Mezi
křesťanským a rádoby křesťanským životem je totiž rozdíl a to rozdíl věčný. A já tu troufalou otázku přesto položím.
Jak to dopadne s námi? Jak to dopadne s tebou? Pokud se na mně, kvůli takto přímo položené otázce budete zlobit,
bude mě to mrzet. Mnohem víc by mě ale mrzelo, kdybychom si tuto otázku nepoložili a pak bychom se zděšením
zjistili, že nestojíme na skále, ale na písku. Teď totiž máme ještě čas zbořit to, co jsme dosud stavili a začít znovu, na
pevných základech. Podobenství o dvou stavitelích nás učí, že nestačí pouze slyšet, přemýšlet nebo pouze pochopit, co
Pán Ježíš kázal.  Nemůžeme slyšet Boží slovo a žít si po svém, ale z toho, co slyšíme, musíme vyvodit praktické
důsledky. Bůh chce, abychom jeho slova brali vážně a abychom podle něho žili. A to i za cenu, že se nám ostatní
budou posmívat nebo nás budou hanlivě označovat jako fanatiky a svaté. Koneckonců, čistota a svatost je asi to
nejdůležitější, co Bůh po nás chce.

Co tedy prakticky znamená plnit nebo činit Boží slovo a žít podle něho? Předně bychom si měli položit otázku,
zda známe Bibli. Čteme ji pravidelně každý den? Přemýšlíme o tom, co jsme četli, učíme se důležité verše nazpaměť?
Pokud neznáme dobře Boží slovo, je jasné, že podle něho nemůžeme žít. Takže prvním předpokladem k vybudování
pevných základů je znalost Písma. Člověk je ale v nebezpečí myslet si, že když každý den čte Bibli, že tím plní Boží
vůli. Pravdou ale je, že čtením Bible teprve začneme poznávat Boží vůli. A až ji poznáme, pak teprve ji můžeme
konat. Je potřebné vždy začít číst s modlitbou: „Pane, mluv ke mně skrze své slovo. Ukaž, co po mně dnes chceš, jsem
připravený poslechnout“. A možná budeme překvapení, že k nám Bůh začne mluvit. Přemýšlejme pak o tom, co nám
říká a co po nás chce. Ukládejme Boží slovo hluboko ve svém srdci. Pro začátek není vhodné číst Bibli od začátku do
konce, ale začněme Novým Zákonem, konkrétně Janovým evangeliem. Pokud máme hlubokou touhu slyšet Boží hlas,
pak věřme, že k nám Bůh bude mluvit a povede nás.

Boží slovo je jediným měřítkem víry a života. Na křesťany však číhá jedno veliké nebezpečí. Když začneme brát
Boží slovo vážně, zjistíme, že realita kolem nás i v církvi je jiná, než co čteme v Bibli. Začneme se ptát, co s tím a
někdo „moudrý“ nám poradí,  že  při  čtení  musíme používat  „zdravý rozum“.  Mám za to,  že jedním z  největších
nepřátel současné církve je „zdravý rozum“. Samozřejmě tím nechci říct, že používat rozum nebo přemýšlet je špatné.
Pokusím se to vysvětlit.  Určitě jste už slyšeli  větu:  „Udělal  jsem to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.
Znamená to, že pokud budeme jednat podle nejlepšího vědomí, pokud budeme přemýšlet, zvažovat okolnosti, že se
nakonec rozhodneme a zachováme správně? Určitě ne. Předně je dobré si uvědomit, že zdaleka nejsme schopni zvážit
všechny dopady svých rozhodnutí a že ani nemáme veškeré potřebné vstupní informace. Rozhodujeme se podle toho,



co víme a co se nám zdá rozumné. Myslím ale, že když se ohlédneme zpět na své životy, uvědomíme si, že některé
naše rozhodnutí bylo špatné. Rozhodovali jsme se zodpovědně, ale nakonec to nevyšlo. Zkrátka jsme se spletli. Když
si někdo koupí auto, může pak říct, že si vybral špatnou barvu, protože je na ní vidět hodně špína. S takovouto chybou
se dá dost dobře žít, akorát to dá trochu víc práce. Když ale na konci života uslyším od Pána Ježíše slova: „Neznám
tě“ a zjistím, že jsem stavěl na špatném základu, to je fatální chyba, se kterou se nedá žít. Pro posouzení toho, zda
jsem dobrý, věrný nebo vlažný křesťan je rozhodující, co říká Pán Ježíš. Vůbec nezáleží na tom, co si myslí lidé kolem
nás, nezáleží ani na tom, co se říká ve sboru nebo co si myslí a jak žije většina. Nezáleží ani na tom, co si myslím já
sám o sobě. Náš život bude hodnotit svatý a svrchovaný Bůh a záleží jedině na tom, jak nás vidí On. Proto je nezbytné
podřídit svůj rozum a své uvažování světlu Božího slova. A pokud vidím rozpor v tom, jak žiji nebo přemýšlím a tím,
co čtu v Bibli, pak jediné správné řešení je změnit svůj život a své uvažování. Stalo se vám někdy, že jste dělali
nějakou věc s čistým svědomím a pak, třeba po létech jste zjistili, že Bible o tom mluví jako o hříchu? Co s tím? Je to
hřích? Jak to, že mě mé svědomí nevarovalo? Stalo se to proto, že v té době ještě nebylo mé svědomí obnoveno
pravdou Božího slova. Nesmíme připustit, abychom Boží slovo upravovali podle svého rozumu nebo svědomí. Jediné
kritérium pro náš život a naše rozhodování je pravda Božího slova. Proto náš rozum a naše svědomí musíme podřídit
Božímu slovu. Je to právě Duch svatý, který mluví skrze Boží slovo a obživuje ho. A často mluví v rozporu s naším
rozumem.

Když Pán Ježíš řekl Petrovi, aby vystoupil z loďky a šel za ním po vodě, bratři a sestry, řekněme si na rovinu,
nebyla to úplná hloupost? Zdravý rozum nám přece napoví, že po vodě se nechodí. A nechodí se ani po dně moře, jak
to  udělali  Izraelci  při  vyjití  z Egypta.  Jsou  zkrátka  věci,  které  se  nedělají.  Když  někdo zemře,  tak  je  mrtvý.  A
z mrtvých se nevstává. To přece není normální.  A přece Pán Ježíš vstal z mrtvých a Petr šel po vodě. Bůh chce,
abychom o jeho slovu nerozumovali, ale vírou ho přijali. Nemusíme mu rozumět, stačí, když poslechneme. Když
k nám promluví  verš  z Bible  a  my  se  na  něj  postavíme  a  přijmeme  ho  vírou,  možná  budou  druzí  říkat,  že  to
přeháníme, ale Bůh se z nás bude radovat. Když tento verš přijmeme do svého srdce, pak naplní náš život pravda. Pán
Ježíš říká: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“. Víte, jak funguje Boží slovo? Boží slovo má moc od základu
změnit naše životy, pokud mu uvěříme. 

Představte si například, že mně před léty někdo ublížil. Pořád pociťuji křivdu a hořkost. Myslíte, že je to hezký
život? Kdykoli si na toho člověka vzpomenu, sevře se mně žaludek, začnu se hněvat, a mám po náladě. Večer špatně
usínám, v noci se budím a lituji se, protože mně bylo neprávem ublíženo. Ale to je, bratři a sestry to nejmenší. Protože
pak se podívám do Bible a uvidím tam verš Matouš 6:15 „Jestliže neodpustíte lidem jejich provinění, ani váš Otec,
který je v nebesích, neodpustí vaše provinění“. A tomu se říká hrůza. Takto můžeme prožít nešťastný život na zemi a
k tomu ještě můžeme ztratit věčný život v nebi. A to všechno jen proto, že jsme pyšní a nechceme se pokořit. Když ale
uslyšíme  Boží  slovo,  přijmeme  ho,  uvěříme  mu a  začneme podle  něho jednat,  pak  zažijeme mnohá  vítězství  a
osvobození.  Pravda  Božího slova  nás  osvobodí.  Boží  slovo je  velmi  nekompromisní.  Jeho význam musíme brát
doslova a nemůžeme ho nijak otupovat. 

Myslím, že v dnešní době církev velmi ovlivňuje negativně liberální teologie. Je snaha nic nehnat do extrémů,
brát víru rozumně, přizpůsobit se novým podmínkám a nové době. Víte, co je opakem tohoto liberálního trendu? Je to
víra. Buď si z Božího slova vyberu, co mně vyhovuje a přizpůsobím si ho, nebo mu věřím. Pán Ježíš, když vyučoval
své učedníky, tak jim řekl: Marek 11:23 „Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘
a nezapochyboval  by  ve  svém srdci,  ale  věřil  by, že  co  říká,  se  děje,  bude  to  mít“.  Pán Ježíš  to  nemyslel  jako
podobenství či příklad, ale úplně doslova. Nám to ale připadá jako úlet a zařadíme to do kategorie hezkých příběhů.
Výsledek je ten, že Boží slovo v našich životech pozbude moc. Pak si přečteme oddíl: Matouš 5:27  Slyšeli jste, že
bylo řečeno: `Nezcizoložíš.´ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ a
řekneme si. Ano, cizoložství je špatné. Manželská nevěra v TV seriálech nám už ale tolik nevadí a tolerujeme ji. Ale
že by byl hřích popustit uzdu fantazii při pohledu na pěkné děvče v televizi nebo z okna, to už snad přeháníš, ne?
Takže vyškrtáme ze své mysli pasáže o Boží moci, o hříchu a některé další, které neodpovídají našim představám.
Když to shrneme, vystačíme si s tím, že Pán Bůh má všechny lidi rád a že se máme k sobě hezky chovat. 

Bratři a sestry, pokud je naše víra založena na takovémto základu, modleme se, aby nezačalo pršet. Anebo raději,
modleme se, aby nám Pán Bůh ukázal, ve kterých oblastech mu nevěříme, kde jsme jeho slovo překroutili a co ve
svých životech potřebujeme nutně změnit.

Bůh  má  moc  změnit  neřešitelné  a  bezvýchodné  situace  v našem životě,  pokud jeho  slovo vezmeme  vážně.
Nejenže má moc osvobodit nás od závislosti na hříchu. Má také moc odstranit z našich životů rodové prokletí. Může
uzdravit naše tělesné nemoci, může uzdravit naše srdce, naši duši a také naše vnitřní zranění. A může do našich životů
přinést svobodu a pokoj. Je spousta oblastí, ve kterých potřebujeme Boží zásah. Jde jen o to, jestli Bohu dokážeme
věřit, necháme se vést jeho slovem a spolehneme se na něho.

Zamysleme se, na jakých základech stojí náš život. Na závěr přečtu kratičký úryvek z kázání, které mě zaujalo.
Pán se jednou bude ptát: Zachoval jsi mé slovo, nebo nezachoval? A pokud by člověk odpověděl slovy: Víš, Pane, my
jsme to dělali  stejně jako ostatní…co na to Pán odpoví? Dům na písku padl,  protože stál na základech obyčejné
neposlušnosti.

Amen
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