
Téma: Kam jdeš 
 
 

Úvod	  –	  rozhovor	  
Zastaví auto, vystoupí řidič s mapou a prohlíží si ukazatele směru. Místní 
starousedlíci ho pozorují a za chvíli k němu jeden vyrazí. 
MÍSTNÍ: Kam jedete? 
ŘIDIČ: Ale do Berlína 
MÍSTNÍ: No jo šéfe, ale to jedete na opačnou stranu. Tudy se dostanete tak 
maximálne do Berouna. 
 

Kam jedete? 
Kromě “Kam jedete?” existuje ještě jedna otázka. Člověk by si ji měl odpovědět 
jako první. Ta otázka zní “Kam chcete jet?”. Máme na tuto otázku opravdu 
všichni odpověď?. Zajímavé je, že čím déle jedeme (jsme starší) tím vice se 
staráme o to, kam jedeme. 
 
Jak se k cíli dostaneme? Půjčíme si auto jako analogii k našemu životu. 
 

Automobil života 
Každý automobil má svoje součástky. 

Motor – Srdce 
Př. 4,23 – Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 
Srdce je motorem našeho života. Touha je palivo. 

 
Po čem člověk touží? 

+-----------+-----------------+--------------+ 
Uznání Smysl  Radost  Láska 

 
BŮH 

Člověk touží: 
1. Po Bohu 
2. Po plném životě = takový, jak ho Bůh pro nás zamýšlel (pro každého 

jedinečný) 

Volant – Rozum 
Př 19,8 – Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro. 
 
Bůh nám dal mozek (rozum, a následně získanou rozumnost – zkušenost) aby jsme 
přemýšleli. Nemáme mozek, aby jsme ho vypli. Některé směry by rády mozek 
téměř vyřadili – Já to tak cítím, já to tak prožívám … 
Je těžké představit si Stvořitele, který nám dal mozek a pak po nás chtěl aby jsme 
ho nikdy nepoužívali. Občas to nutné je, ale ne vždy. 
 



Je na čase předat řízení 
Jsou všechny touhy dobré? 
Je náš rozum vždy spolehlivý? 
 
Pokud by jsme tvrdili, že odpověď na obě předchozí otázky je ANo, museli by 
jsme vyškrtnout půlku Bible. Co všechny verše o zvrácených touhách? Rady o 
nespoléhání se na vlastní rozum? Neodporuje si Bible? 
 
Po pádu se situace změnila. Naše srdce napadl hřích. Jaké je východisko? 
 
Je na čase předat řízení. 
 
Komu předáme řízení? Jaké by měl mít parametry? 

• Musí vědět jak se dostat k cíli 
• Měl by umět řídit 
• Měl by mít nějaké zkušenosti z provozu 

 
Kandidátem číslo jedna pro předání řízení v našem životě je Ježíš.  Splňuje 
všechny parametry. 
 

Kdo řídí? 
Každý řidič potvrdí, že předání řízení někomu jinému je těžké. Občas míváme 
tendence vzít si řízení zpět.  Občas by jsme měli zkontrolovat, kdo řídí. Jak 
poznáme kdo řídí a zastavíme a řízení vrátíme, když je potřeba?  

Brzda	  –	  svědomí 
Svědomí je indicator toho, kde jsme. Může být dobré, ale I špatné svědomí. 
Svědomí je třeba cvičit. 
 
Sk 24,16 Proto I já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem I 
lidmi. 
 
Jaká měřítka pro náš život máme. Odkud bereme informace o tom, co je dobré a 
zdravé v našem životě? Hledáme výmluvy pro to co děláme? Svědomí má citlivost 
a funguje podle toho jak s ním zacházíme. Měřítko a “cvičební nástroj” je pro nás 
Boží slovo. 
 
Žid 4,12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv meč, proniká až na 
rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy I myšlenky srdce. 
 
Buďme aktivní v tříbení našeho svědomí. 
 

Zpětné zrcátko – paměť 
Měli by jsme sledovat náš život, přemýšlet nad ním a poučit se z minulosti. Co pro 
nás Bůh udělal. Za co mu být vděční. Poučení z vlastních chyb a neopakovat je.  
 
5 Moj 15,15 Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj 
Bůh, vysvobodil. 
 



Důležité ale je, že se máme hlavně koukat kupředu. Z neustálého dívání do 
zpětného zrcátka může být karambol. 
 

Závěr – “Kam jedeš?” 
Kam chceme jet je jasné. Kam opravdu jedeme musí každý z nás vědět sám. Nikdo 
jiný než my a Bůh to lépe neví. 
 
Kde budeme až na konci cesty vystoupíme? 


