
Neděle 5.2.2017 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 
„Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.“ (1Sm 16,7) 

( Jr 17,10  Ž 139,23.24  Př 4,23  Sk 10,34  Žd 3,12  Zj 2,23) 
Je to velký dar, když můžeme vidět a pozorovat svět. Je to něco úžasného, když můžeme 
objevovat bohatství a rozmanitost života. Také pozorování lidí kolem nás je zajímavé a 
poučné. Někdy si známí a přátelé říkají „já do tebe vidím“. Dost často to platí o manželství, 
kdy se partneři po letech soužití znají natolik dobře, že dokáží odhadnout reakce toho 
druhého. Ale opravdový vhled do světa našich myšlenek, plánů a pohnutek má ve 
skutečnosti jenom Bůh. Tak jsme to zaslechli v našem příběhu.   

1.  Člověk se dívá, Hospodin vidí 
Biblická věta, o které přemýšlíme, zazněla ve zcela konkrétní situaci. V izraelském království 
se kdysi objevily problémy. Byly to potíže s králem. První izraelský král Saul  se velmi brzy 
začal chovat suverénně a bohorovně. Když se jeho neposlušnost opakuje, rozhodl Pán Bůh, 
že si místo Saule najde někoho jiného. 
Posílá proroka Samuele do jedné rodiny v Betlémě, kde měli 8 synů. Samuel má za úkol 
vybrat jednoho z nich na místo budoucího krále. Byl to nesnadný úkol. Samuel sice nebyl 
žádný začátečník. Ale když měl rozhodnout, kdo se má stát následníkem trůnu, byl najednou 
v koncích. Představte si 7 urostlých mládenců, které otec Jišaj postupně Samuelovi 
představuje. Jeden pohlednější než druhý! Hned u prvního byl Samuel přesvědčen, že to je 
ten pravý. Nebyl to ani Elíab, ani Abínadab ani Šama. Zatímco se Samuel snaží mezi mladými 
muži rozpoznat toho pravého, zazní Boží vysvětlení: „Člověk se dívá na to, co má před 
očima, Hospodin však hledí na srdce.“  Teprve u osmého Davida, kterého otec ani nevolal, 
protože byl nejmladší a protože pásl ovce, slyší Samuel Boží nápovědu: „To je on“. Takový je 
rozdíl mezi tím, co vidí Pán Bůh, a mezi tím, jak vidíme věci my. Jak snadno se můžeme zmýlit 
ve svých odhadech o lidech! Někdo na nás zapůsobí svým zevnějškem, kultivovaným 
vystupováním a pak se ukáže, že je to povrchní člověk! A někoho jiného tak snadno 
přehlédneme, protože nás hned ničím nezaujal. Teprve později zjistíme, že ten nenápadný 
člověk je charakter a osobnost…        

2.  Špatné vidění a snadné omyly 
Opravdu to tak často je, že hodnotíme druhé podle toho, jak vypadají: podle zevnějšku, 
podle prvního dojmu, podle toho, kým jsou a co znamenají. I když Pán Bůh o úskalí 
povrchního hodnocení druhých s námi v Bibli mluví, máme s tím problémy i ve společenství 
církve. Takový povrchní a jednostranný způsob vidění a hodnocení druhých nám práci v církvi 
komplikuje. Když dáme víc na jméno, na zevnějšek, na postavení, pak se stává, že někteří 
členové sboru jsou váženější a vzácnější než jiní. Kvůli „přijímání osob“ si pak nevšimneme 
těch, kteří jsou nenápadní a neupozorňují na sebe, a nevidíme jejich obdarování, kterými by 
mohli společenství obohatit. Je to škoda a nemělo by to tak být! Vyznávejme to jako hřích a 
prosme o Boží pomoc, o proměnu srdce, abychom se dokázali dívat na druhé shovívavě, 
přijímali je s láskou, navzájem se povzbuzovali a jedni od druhých se učili.  

3.  Boží vidění a povzbuzení 
Ve větě, o které dnes přemýšlíme, slyším povzbuzení. Boží pohled je laskavý a člověku 
pomáhá. Není to pohled revizora, který vidí v každém druhém černého pasažéra, ani pohled 
inkvizitora, který vidí skoro všude sektáře, na které je třeba si dávat pozor. Ne, Bůh se dívá 
jinak! Bůh se na nás dívá jako otec, který miluje své děti. Od doby Ježíše Krista se Bůh dívá na 
nás prostřednictvím svého Syna Ježíše. Jistě, že Bůh vidí všechno: vidí hřích, každou špatnost, 
neupřímnost nebo pokrytectví. Je pravda, že si před Ním nemůžeme na nic hrát. Ale v tom 
dnešním Božím slově slyším především povzbuzení. Na základě různých příběhů i vlastních 



zkušeností můžeme říct, že Bůh při nás nehledá předně chyby, kterých máme každý dost, ale 
dobré vlastnosti, schopnosti a dary, které do nás vložil. 
Když myslím na biblický příběh o Davidovi, musím se ptát, co že to Bůh vidí v Davidově srdci? 
Co to bylo, co nebylo na první pohled vidět a co bylo tak důležité, že David dostal přednost 
před ostatními bratry? Určitě to nebyl jeho vzhled, krásné oči a atletická postava! Jsem 
přesvědčen, že Bůh viděl v Davidově srdci především pokoru, věrnost, statečnost a  
opravdovost. Proto ho povolal za krále. V dalších příbězích tyto charakterové rysy vyniknou a 
jsou vidět (v souboji s Goliášem, v přátelství s Jónatou nebo ve službě u krále Saula). Že se 
v Davidově životě později také něco pokazilo, to je jiná věc… Ale to, že Bůh hledí k srdci, 
znamená, že Bůh o nás ví všechno a že nás dokonale zná. Zná naše motivy a to, co je skryté. 
To, že Bůh se dívá do srdce, znamená také, že nám rozumí. Pán Bůh ví, kde jsme silní a kde 
jsou naše  slabiny. Chce nás podepřít tam, kde jsme zranitelní, a povzbudit tam, kde jsme 
nesmělí. Sám o tom mluví s námi v Bibli, když říká, že „nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí 
knot doutnající“ (Iz 42,3). Pán Bůh člověka svou milostí, trpělivostí a mocí mění. 

4.  Boží záměr – nový člověk 
Jsem přesvědčen o tom, že Bůh v Ježíši Kristu jedná s námi tímto povzbudivým způsobem 
proto, aby nás proměnil. Bůh se na nás dívá jako na nové lidi, kterým dal do srdce víru, lásku 
a naději, dar svého Ducha. On vidí to, co nevidí lidé, vidí zárodek něčeho „nového“, co je 
třeba rozvíjet. Pomáhá nám objevovat, pěstovat a rozvíjet ty dary a vlastnosti, které jsou pro 
život potřebné, důležité a klíčové. Co to je? Náš Pán si určitě přeje, abychom Mu za všech 
okolností důvěřovali, posiluje v nás odvahu, přidává lásku, učí trpělivosti a vede k 
opravdovosti… Čeká, že budeme brát od Něho sílu a že budeme překonávat překážky. Když 
se necháme povzbudit Božím pohledem a inspirovat Ježíšovými slovy a Duchem svatým, na 
našem životě, na slovech a jednání to bude poznat. Projeví se to moudrostí, láskou i 
duchovní zralostí. A takové osobní kvality jsou v životě i ve službě Bohu velkou pomocí. 
Ale pak zde vidím ještě další Boží záměr. Pán Ježíš svým přístupem k nám nás vede k tomu, 
abychom se dívali na druhé jako se dívá On, abychom k druhým lidem přistupovali jinak, než 
jsme byli zvyklí. Ježíš Kristus vstoupil do našeho světa, aby do něho vnesl lásku, dobrotu, 
milosrdenství, odpuštění. Na kříži umíral za naše hříchy, za naši pýchu, za tvrdost, s jakou 
přistupujeme k druhým, za sudičství a nadřazenost. Pán Ježíš svou smrtí zlomil moc a vliv 
toho zlého. Umožňuje tak věřícím, aby opustili staré koleje, vyšli ze zažitých schémat a začali 
v životě, ve vztazích nově, radostně a svobodně. Zkusme s tím starým v nás něco dělat a 
najdeme nový, pravý, Boží rozměr lidství. Společenství Kristovy církve je tím správným 
místem, kde to s Boží pomocí můžeme zkoušet a nově začínat. AMEN.          Bronislav Kaleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


