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 Neděle 21.7.2013 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 

Gn 24,1-21 + Sk 12,1-11  „Boží vedení a Boží andělé“ 

Během prázdnin často cestujeme. Na cestách na dovolenou nebo návštěvu potřebujeme 
navigaci, mapy a dobré rady, abychom nezabloudili a dostali se k cíli. Jako křesťané si navíc 
připomínáme, že na našich cestách nejsme nikdy sami. Ať už nastupujeme do auta nebo 
letadla, uvědomujeme si Boží blízkost a to, jak potřebujeme Boží pomoc a ochranu. Ovšem 
v životě křesťanů nejde jen o to, aby se bezpečně a ve zdraví dostali na dovolenou a zpátky. 
Jde především o to, aby se na různých životních křižovatkách rozhodovali správně a našli tu 
cestu, kterou jim ukazuje Bůh. - Dnes jsme otevřeli 2 biblické příběhy, které nám přibližují 
Boží jednání v životech věřících lidí. Vidíme na nich, jak Pán Bůh pomáhá a jak uskutečňuje 
svou vůli. Bůh se k nám přibližuje a dává poznávat svou milost a dobrotu. Tím největším 
Božím darem je záchrana v Ježíši Kristu. Ale pak je to každodenní Boží vedení a ochrana. Je 
pravda, že si to vždy neuvědomujeme a že na Boží působení vždy nemyslíme. Ty skutky Boží 
lásky totiž nemají výraznou nálepku a nebeský certifikát. Přesto to Pán Bůh s námi nevzdává 
a mluví k nám a trpělivě s námi jedná.  

1.  Boží vedení a Boží andělé 

Dnešní příběhy názorně ukazují, jak se Pán Bůh o nás zajímá. Boží zájem má různé podoby. 
Pán Bůh nejedná pořád podle stejných scénářů!  On má obrovskou fantazii a nekonečné 
možnosti. Jeho jednání v našem životě nás překvapují a my se nestačíme divit. Dnes máme 
před očima 2 takové příklady. - O Abrahamovi víme, že si ho Bůh našel někde v Mezopotámii, 
vyvedl z jeho rodné země a dal mu pro život zaslíbení svého požehnání. Ve chvíli, kdy se 
odehrává náš příběh, má tento muž za sebou už celou řadu zkušeností s Bohem. Jednou 
z těch nejsilnějších je narození syna Izáka. Abrahám na něho čekal dlouhých 25 let! A teď, 
kdy se blíží závěr jeho pozemské cesty, má o syna starost. Myslí na budoucnost svého rodu a 
na splnění Božích slibů. Jak to Bůh zařídí, aby měl velkou rodinu, když je syn Izák ve 40ti  stále 
ještě svobodný? To, co nás v příběhu překvapuje jako první, je to, že Abrahamova starost je 
také Boží starostí! Jenže nesmíme zapomínat na to, že Abraham je Boží vyvolený a že Pán 
Bůh má s jeho životem své plány. Je to především Bůh, který si přeje, aby Izák dostal dobrou 
ženu, která by mu pomáhala naplnit Boží poslání. Aby byla věřící a aby se v jejich rodině 
naplňovaly Boží sliby. Boží jednání v Abrahamově životě je povzbuzením pro každého z nás: 
Pán Bůh bere naše starosti vážně! Také ty naše osobní, rodinné i jiné. Jemu na nás záleží. On 
má pro nás připraveno víc, než si umíme představit. Proto mu můžeme důvěřovat a čekat na 
Jeho vedení. - Najít dobrou ženu nebylo a není jednoduché. Je to úkol pro Abrahámova 
služebníka Elíezera. Ten se u toho určitě pořádně zapotil. Ovšem obrovskou pomocí mu bylo 
na cestě právě Boží vedení. Tak o tom mluvil Abraham: „Hospodin, Bůh nebes, on sám vyšle 
před tebou svého posla“, v. 7, a ještě jednou: „Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou 
svého posla a dá tvé cestě zdar“, v. 40. Abrahámův služebník se modlí. To je to další, co 
chceme dnes z Bible dobře slyšet: když věřící hledají Boží cestu a pomoc, tak se modlí. Ve 
svém těžkém úkolu si pomáhá Elíezer také tím, že si od Boha vyžádá znamení: Pane Bože, dej 
mi poznat, která je ta pravá. Domluvil se s Bohem, že se bude řídit „selským rozumem“, 
životní moudrostí. Pravou ženu pro Izáka chce poznat podle toho, že bude milá k němu i 
k jeho zvířatům. Tak se to říkávalo na vesnici ještě donedávna, že si mládenci nemají brát 
dívku, která zachází hrubě se zvířaty. Je totiž velmi pravděpodobné, že nebude umět 
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vycházet dobře ani s lidmi. – Jenže zkušenost z města zase říká, že ne každá dívka, která se 
chová přátelsky ke psu, kočce nebo andulce, je zároveň vlídná k sousedům nebo dětem. - 
Elíezerovi to dal Bůh poznat, kterou ženu pro Izáka připravil. Ten sice nikde nevidí anděla, ale 
nemá s tím problém. Jako věřící člověk prožívá zřetelně Boží vedení.  

2.  Boží ochrana a Boží andělé  

Druhý příběh se odehrává na jiném místě a jindy. Je z doby začátků křesťanství, které nebyly 
jednoduché. V roce 41 jmenoval císař Claudius vnuka Heroda Velikého, Agrippu, králem 
Jeruzaléma a ten se tak stal vládcem také nad judskou částí Palestiny. Protože se chtěl udržet 
co nejdéle u moci, snažil se zalíbit vládnoucím vrstvám v židovstvu a získat si jejich přízeň. 
Když Herodes Agrippa zjistil, že Židé jsou proti šíření křesťanského učení a že křesťany 
nenávidí, nechal popravit nejdříve Jakuba a pak zatknout také apoštola Petra. Petr je ve 
vězení a vypadá to, že ho čeká stejný osud jako Jakuba. Není to legrace. Co dělají křesťané, 
když se objeví těžkosti? Modlí se. Modlí se také jindy. Ale v situaci pronásledování se modlili 
zvlášť horlivě. A pak se stalo něco neuvěřitelného! Zatímco se křesťané modlí, Petra ve 
vězení navštíví Boží anděl a vyvádí ho na svobodu. Tehdejší vězení nemělo takové 
zabezpečení jako dnešní. Ovšem stejně to nebyla žádná jednoduchá záležitost. Petr byl 
řetězy připoután ke 2 vojákům a další stráže stály před dveřmi vězení… Zní nám to jako 
pohádka a připomíná možná napínavý film, kdy se lupiči snaží přelstít sofistikovaný a složitý 
zabezpečovací systém banky. Ovšem biblické vyprávění nám přibližuje skutečnou událost a 
vypráví o Božích možnostech. Je svědectvím o tom, že náš Bůh je mocný a větší, než si 
dokážeme představit. On nezasahuje vždycky stejně, kdykoliv se křesťanům děje nějaká 
křivda. Ale je jim vždy nablízku, dává sílu, svůj pokoj i odvahu. Tak to vidíme na Petrovi, který 
nevěděl, jak se jeho situace vyřeší. A přesto klidně spí. Jeho spánek je obrazem  důvěry v Boží 
velkou lásku, obrazem jistoty, že ho Bůh neopustil. Anděl, posel od Boha, měl tentokrát 
úplně jiný úkol než u Elíezera. Ale znovu jde o to, aby mohlo pokračovat dobré Boží dílo, dílo 
evangelia. Proto vyvádí Petra z nebezpečí smrti, slavně zachraňuje a křesťany povzbuzuje.    

3.  Boží rady, vedení Ducha a společenství Církve  

Náš Bůh má mnoho způsobů a cest, jak může vést, pomáhat a chránit. Zkušenosti s Božím 
vedením patří k základním zkušenostem křesťanova života. Také v dnešní době se můžeme 
setkat s Boží láskou, prožít Boží blízkost a ochranu a poznat, že Bůh je živý a mocný! Náš 
problém je ovšem v tom, že jsme zvyklí spoléhat na sebe a rozhodovat se podle svého 
rozumu, intuice a zkušeností. Podle toho to také v našem životě někdy vypadá. Kolik 
lehkomyslnosti je vidět v nakládání s penězi! Jak jsme nemoudří, když se jedná o vztahy 
k lidem! Jak nezodpovědně se někdy chováme v duchovním životě! K tomu, abychom si šli 
v životě vlastní cestou, Pána Boha tedy nepotřebujeme. Ovšem pokud jako křesťané stojíme 
o to, aby nás Bůh vedl a ukazoval svou cestu, potřebujeme pokorné, poslušné a Bohu oddané 
srdce. Pak musíme být připraveni na to, že nás Pán Bůh povede jinak, než si sami přejeme. 
Tak to vidíme na Pánu Ježíši Kristu. Boží cesta nebyla snadnou záležitostí ani pro Božího Syna. 
Byl zápas – až na smrt. Ve všech těch situacích, ať už to byla pokušení na poušti anebo 
modlitba v Getsemane, byli Pánu Ježíši nablízku Boží andělé. – Je pravda, že žijeme ve světě, 
který se na Boží pravdy a duchovní principy neohlíží, a my si připadáme jako hlupáci, když se 
snažíme žít s Bohem a jít proti proudu! Možná právě proto potřebujeme slyšet nové Boží 
pozvání k důvěře v Boží velké možnosti a nekonečnou lásku. Stojí za to Pánu Bohu 
důvěřovat! On nám chce dát poznat svou dobrotu a moc v různých životních situacích. On 
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nás chce vést. Počítejme s tím, modleme se za to, přijímejme slovo Písma jako slovo 
moudrosti a vyhlížejme působení Ducha svatého. Jen tak může být v našem životě vidět Boží 
působení a jen tak můžeme být pro okolní svět jako křesťané věrohodní. A o to jde: aby byl 
oslaven náš Bůh a Pán Ježíš Kristus.                                                            Bronislav Kaleta                        

 

 

 


