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J 10,1 "Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 
2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 
5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." 
 

J 10,27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
28 a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. 
 
 
1S 3,1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo 
slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 
2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. 
3 Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. 
4 Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 
5 Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy lehnout. 
6 Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: 
"Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase." 
7 Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 
8 A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí 
pochopil, že mládence volá Hospodin. 
9 I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." Samuel 
si tedy šel lehnout na své místo. 
10 A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj 

služebník slyší." 
 
 
Podobenství o dobrém pastýři a ovcích. 
Mezi ovcemi a pastýřem se vytvořil vztah. Pastýř se o ně stará, chrání je, dokonce je ochoten za ně nasadit 
život. Ovce mu důvěřují a chodí za ním. Protože znají jeho hlas. Za cizím nepůjdou, ale svého pastýře následují.  
 
Nemám zkušenost s ovcemi, ale mám zkušenost se psem. Kdykoliv přijedu domů, stačí že pes uslyší zvuk 
motoru auta, běží k vratům, a těší se z toho, že jsem přicházím. Zavolám na něj a on radostí skáče, běhá, dává 
najevo radost, že přišel jeho pán. Když jsme spolu v lese a zavolám ho, přiběhne. I když ho nechám ať si běhá, 
stále sleduje jestli jsem na blízku. Když přijdeme v lese na místo, kde je víc pěšinek, čeká, kterou se vydám, a 
pak zas běží někam dopředu. Zná můj hlas a „většinou“ poslechne, když ho zavolám. Je pravda, že někdy 
musím zavolat dvakrát, nebo písknout… 
Proto Pán Ježíš nemluví o psu, ale o ovcích… 
 
Ž 100,3 Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. 
J 10,14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život 
dávám za ovce. 
 
Jsme Boží, Ježíšovy ovce. (Je mnoho míst v Bibli, kde totéž co čteme o Hospodinu, Bohu Stvořiteli, čteme i o 
Ježíši, jeho Synu. Bůh Otec a Syn jsou jedno. Jan 10,30). 
 
Slyšet  Boží – Ježíšův  hlas je velmi důležité pro náš život.  
Začíná to tím, že uslyším hlas Ježíše, otevřu mu své srdce a pozvu ho do svého života. 

Zj 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou. 

 
Tam to ale nesmí skončit. To je jen začátek. Pán Ježíš k nám chce mluvit stále, pomáhat nám, radit, vést nás. 
Chce, abychom byli jako ty ovce, které jdou za ním. Které se těší z jeho hlasu, které mu důvěřují, protože On ví 
kam nás vede. On ví o všech nebezpečích, ale i o potřebách, které máme  a naplňuje je. 
 
Žalm 23 to popisuje. Vodí nás k šťavnatým pastvám, na klidná místa o vod, je s námi v nebezpečí, a dokonce 
nás provede i roklí smrti… Ochrání nás před nepřáteli, zahrnuje nás svým požehnáním… 
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Ž 23,1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 
2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 
3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 
4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě 
potěšují. 
5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 
6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu 
vracet do nejdelších časů. 

 
 
 
Když  přemýšlíme jak Bůh mluví, jako první nás napadne, že k nám hovoří skrze své slovo – Bibli. 
Ano, je to tak, Bible je „Boží slovo“, a určitě každá z Vás máte zkušenost, kdy čtete Bibli a najednou Vás určité 
slovo zasáhne, promluví k vám. Jako by se Vám otevřely oči, a najednou je pro Vás naprosto jasné, k čemu Vás 
Bůh volá. Jako by se napsané slovo stalo živým, jako by vystoupilo ze stránek Bible a stává se pro Vás realitou. 
Už to není slovo, které napsal Pavel, Petr, Jan, David, Mojžíš… ale slovo, které Bůh říká Vám. 
Skrze Bibli s námi Bůh hovoří. Bible není spisem, kde získáváme informace, ale knihou z které k nám zaznívá 
Boží hlas. 
Pavel říká:   Ř 10,17 Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. 
 
Kdosi řekl, že nestačí slyšet (číst) Bibli, ale je třeba slyšet Boží hlas. A to je veliký rozdíl. Proto kdykoliv 
otevírám Bibli modlím se: Pane Ježíši, prosím promluv ke mně. Ať to nejsou jen slova, která čtu, ale ať slyším 
Tvůj hlas,  který promění mé srdce. Který mě ukáže cestu jak jít dál. 

J 10,27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou 
J 10,3-4 …a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před 
nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 

 
Je třeba vyjít z ovčince…  
Ráno vstaneme otevřeme Bibli, hovoříme s Bohem, je nám dobře, ale musíme vyjít do pracovního dne… 
V neděli ráno přijdeme na bohoslužbu, je nám dobře když chválíme Boha a nasloucháme tomu, co říká, ale 
musíme opustit zdi modlitebny a vyjít do chladného, tvrdého, dravého světa 21. století… 
Pán Ježíš říká: volám své ovce jménem a vyvádím je – starám se o ně celý den, aby se zas v pořádku mohli do 
ovčince vrátit. A ony jdou za mnou, protože můj hlas znají. Za cizím nepůjdou… 
 
Každý den potřebuji, aby na mne můj Pastýř zavolal jménem: „Danieli, pojď, půjdeme dnešním den spolu.“ 
 
Slyšet Boží hlas a rozpoznat ho. Aby se nestalo, že budeme následovat nějakého imitátora, místo dobrého 
Pastýře. Jak zní Boží hlas? Rozpoznáte ho uprostřed těch tisíců hlasů, které na Vás volají? 
 
Někdo snad řekne, to je jednoduché, otevřu Bibli, tam mluví Bůh. Ano, ale ne vždy ji mohu otevřít. A i když jí 
otevřu, ne vždy ke mně mluví… Nefunguje to automaticky. Bože potřebuji vědět kam jít, jak se rozhodnout, tak 
honem, kde mám tu Bibli… Otevírám jí, tak rychle, Bože mluv… 
Bůh je osoba, a ne automat, abych slyšel jeho hlas, musím s ním mít vztah. A pak jeho slovo mohu slyšet 
kdekoliv a kdykoliv. A nejen skrze Bibli… 
 
Jak zní Boží hlas? 
Bylo by fantastické, kdybychom mohli udělat zvukovou analýzu a říci: Boží hlas zní takto.  
Ne, Bůh hovoří pokaždé jinak. Síla, barva, intenzita, odstín jeho hlasu je pokaždé jiný. 
 
Jednou je jeho hlas jemný, tichý – tak to prožil Elijáš na hoře Karaamel. 

1Kr 19,11 Hospodin řekl: "Vyjdi a postav se na hoře před Hospodinem." A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před 
Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru 
zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. 
12 Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 
13 Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas 
pravil: 
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Jindy je pronikavý jako zvuk polnice, jeho zvuk hromu – tak to slyšel Mojžíš a Izrael na hoře Sinaj… (Jób) 

Ex 19,16 Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl těžký oblak a zazněl velmi 
pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se třásl. 
17 Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a postavili se při úpatí hory. 
18 Celá hora Sínaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z 
hutě a celá hora se silně chvěla. 
19 Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. 
 

Jb 40,6 Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy: 
 
Někdy jeho hlas slyší všichni, jindy jenom jedna osoba, i když je kolem ní dav lidí. (při křtu Ježíše - při 
obrácení Saula u Damašku) 

Mt 3,16 Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak 
sestupuje jako holubice a přichází na něho. 
17 A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." 
 

Sk 22,6 Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo 
z nebe. 
7 Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?' 
8 Já jsem odpověděl: 'Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 
9 Moji průvodci viděli sice světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. 

 
Jednou hovoří Bůh uprostřed noci, jindy v pravé poledne… (Pavel ve Korintu, Petr u Šimona koželuha) 
Sk 18,9 Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, 
10 protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu." 
 

Sk 10,9-16 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se 
modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: 
Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. 
Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" 
Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje." Ale hlas se ozval znovu: 
"Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno 
vzhůru do nebe. 
 
Jednou mluví sám Hospodin, jindy Pán Ježíš, jindy Duch svatý a jindy přichází se slovem Boží anděl… 

Hora proměnění: Mk 9,7-8 Tu přišel oblak a zastínil je a z oblaku se ozval hlas: "Toto jest můj milovaný Syn, 
toho poslouchejte."  Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. 
Pavel v Korintu: Sk 18,9 Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, 
10 protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu." 
Sbor v Antiochii: Sk 13,2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše 
a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." 
Pavel na moři: Sk 27,23 Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, 
24 a řekl mi: 'Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.' 

 
 
Platí:  
� Bůh k nám chce hovořit… 

Gn 18,17 Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 
� Mějme otevřené srdce 

Žd 3,7-8 Proto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru 
� pozorně naslouchejme 

Ž 62,11 Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel, 
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Chci slyšet Boží hlas, to ale něco stojí. Musím se zastavit, očekávat, naslouchat, ptát se, prosit, volat… 
Očekávání souvisí s disciplínou… Teď Bože mluv, pak už nemám čas… 
 
 
Podmínky ke slyšení Božího hlasu 

1. dostupnost 
nevypínat mobil svého srdce, kdekoliv, kdykoliv být připraven naslouchat. Bůh může mluvit kdykoliv, 
v tom okamžiku dát vše stranou… 
Samuel v noci, Petr v pravé poledne, Saul na cestě před branami Damašku, Abrahamovi odpoledne… 
 

2. ochota poslechnout 
pokud nejsem ochoten poslechnout, proč by Bůh ke mně mluvil? Necháváme si odstup, přemšlíme jaké 
to bude mít důsledky, radíme Bohu… 
 

3. pokora 
ke komu Bůh mluví v Bibli? K těm, kteří jsou ochotni naslouchat, kteří si nemyslí, že vše nejlépe sami 
vědí, k pokorným … 

 
Ale nejde jen o to, abychom věděli, co máme dělat. 
Slyšet Boží hlas je důležité také proto, abychom poznali Boha. David říká – jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to 
slyšel. Dá se to také přeložit: jednou mluvil Bůh, dvojí věc jsem slyšel… Co slyšel David? – Bůh se mu dal 
poznat ve svém charakteru. Možná to David znal teoreticky, ale najednou prožil osobní poznání: Bohu patří 
moc a milosrdenství. Nové poznání Boha! 

Ž 62,11 Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel, že Boží jest moc, 
12 A že tvé, Pane, jest milosrdenství, a [že] ty odplatíš jednomu každému podlé skutků jeho. 
 

Ž 62,12 Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, 
13 i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. 
 

1. Bohu patří moc 
2. milosrdenství je, Panovníku, tvoje 
 

Boha poznáváme z Bible, ale poznáváme ho z toho, jak s námi jedná a jak s námi mluví. A nové a nové poznání 
Boha nás vždy posune kousek dál – k důvěře, k přátelství, k vděčnosti, k údivu, k intimnímu vztahu… 
A čím více Boha poznáváme, hovoříme s ním, tím více se mu stáváme podobní.   
 
 
Příběh Samuele, kdy k němu Hospodin poprvé v životě promluvil… 
1S 3,1 Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo 
slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 
2 Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. 
3 Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. 
4 Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 
5 Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy lehnout. 
6 Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: 
"Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase." 
7 Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 
8 A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí 
pochopil, že mládence volá Hospodin. 
9 I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." Samuel 
si tedy šel lehnout na své místo. 
10 A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj 

služebník slyší." 
 
Samuel – Hospodin k němu hovoří. 
Ale on nezná Boží hlas, stalo se mu to poprvé. Myslí, že ho volá Élí. 
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Někdy potřebujeme zralé, zkušené křesťany, duchovní otce a matky, kteří nám pomohou rozpoznat Boží hlas, 
abychom se ho pak naučili rozpoznávat sami. 
 
Pokud Boží hlas nerozpoznám, bude Bůh mluvit dvakrát, třikrát… On má čas a je trpělivý… 
 

Když pochopím: to mluví Bůh, pak je na mne jak zareaguji. 
Samuel reaguje správně: 

1S 3, 10 A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, 

tvůj služebník slyší." 
 


