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ODDANOST, (věrnost) 

 
PODMÍNKY UČEDNICTVÍ (Oswald Chambers 2. července) 
 
"Kdo přichází ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, svou ženu a děti, své bratry a sestry, ano i sám 
sebe... Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou... Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže 
být mým učedníkem" (Lukáš 14,26-27+33). 
Dostanou-li se i ty nejosobnější vztahy Ježíšova učedníka do rozporu s nároky Ježíše Krista, náš Pán i 
vyžaduje okamžitou poslušnost. Učednictví je hlubokou osobní oddaností Osobě - Pánu Ježíši Kristu. Je 

veliký rozdíl mezi oddaností osobě a oddaností nějaké věci nebo nějakým zásadám. Pán nikdy neučil o 
oddanosti zásadám - učil, že lidé mají být oddaní jen Jemu. Být učedníkem znamená být odevzdaným 
služebníkem, kterého vede láska k Pánu Ježíši. Mnozí z nás se sice nazývají křesťany, ale nejsou doopravdy 
odevzdaní Ježíši Kristu. Vášnivou lásku k Pánu Ježíši může člověku dát jedině Duch svatý. Můžeme Ježíše 
obdivovat, uznávat a ctít, ale nejsme schopni sami od sebe Ho doopravdy milovat. Jediný, kdo Pána Ježíše 
doopravdy miluje, je Duch svatý, který způsobil, že "Boží láska je vylita do našich srdcí" (Římanům 5,5). 
Kdykoli vidí Duch svatý příležitost, jak skrze vás oslavit Ježíše, zapálí celou vaši bytost láskou a oddaností 
Ježíši Kristu. 
Lidé se nadchnou vlastním učením a Bůh je z jejich předsudků musí vytrhnout, aby se mohli cele oddat 

Ježíši Kristu. 
 
 
Ž 116,15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. 
 
2Kr 18,1 V třetím roce vlády izraelského krále Hóšey, syna Élova, se stal králem Chizkijáš, syn Achazův, král 
judský. 
2 Bylo mu dvacet pět let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se 
jmenovala Abí; byla to dcera Zekarjášova. 
3 Činil to, co je správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec David. 
4 Odstranil posvátná návrší, rozbil posvátné sloupy, skácel posvátný kůl, na kusy roztloukl bronzového hada, 
kterého udělal Mojžíš a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo; nazvali jej Nechuštán. 
 
Oddanost 
� věcem 
� zásadám 
� úkolům (službě) 
� Kristu 
 
1. Oddanost věcem 
Mojžíšův bronzový had – (4.Mojž. 21,4-9) byl postaven na přímý rozkaz Hospodina, když Izrael na poušti 
začal reptat. bouřit se nejen proti Mojžíšovi (‚což dělal často), ale i proti Hospodinu:  

Nu 21,5 a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: "Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti 
umořili? Vždyť tu není chléb ani voda! Tato nuzná strava se nám už protiví." 

Tehdy Bůh seslal hady, jejichž uštknutí znamenalo smrt. Mnoho lid zemřelo, uvědomili si, že to přehnali a 
přišli za Mojžíšem, aby se za ně modlil. Mojžíš prosil o milost, a Bůh mu přikázal, aby vztyčil na žerď (kůl) 
bronzového hada. Kdo se na něj podívá, bude žít, hadí uštknutí ho nezabije.  
Tento bronzový had se stal symbolem záchrany, i Pán Ježíš ho připomíná, když hovoří o své smrti. 

J 3,14-15 Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, 
měl život věčný. 

Tak jako pohled víry na tohoto bronzového hada přinesl záchranu a život Izraelcům, tak pohled víry na Ježíše 
na kříži na Golgotě přináší záchranu a život nám. Není divu, že ho Mojžíš zařadil mezi ty předměty, které 
připomínali Boží pomoc.  
Jenže my lidé, máme blíž k tomu být oddaní věcem, než Bohu, a tak se dočítáme o tom, že asi o 700 let 
později se stal bronzový had předmětem uctívání.  
Král Chizkijáš (bohabojný král Judského království, 716 – 687 před Kristem) se rozhodl udělat radikální krok 
– na kusy tohoto bronzového hada rozbil… 
To nebyl nedostatek úcty, to nebyla nevědomost co tento had symbolizoval, zničil ho proto, že tento svatý 
předmět se stal věcí, která se postavila mezi Boha a člověka. 
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Bůh po nás nechce, abychom byli oddaní věcem, ale jemu samotnému. Pro nás je jednodušší zaměřit se na 
věci, které vidíme, můžeme se jich dotknout, které nám připomínají Boží pomoc, než abychom byli oddaní 
Bohu samému. A tak se nám i „svaté věci“ mohou stát modlou. 
Vzpomeňte jak ve středověku armády křižáků bojovali, aby přinesli nějakou relikvii ze svaté země.  

 
Jak snadno zaměníme úctu, oddanost věcem, a jsme ochotni za ně nasadit život, než abychom zachovali 
věrnost Kristu. 
My neuctíváme žádné sochy, předměty, relikvie, ale může se tím stát cokoliv, co je pro nás cenné a co je 
spjato s naší vírou, či s naší prací pro Boha. 
Pro někoho se stane takovou věcí krásná nová modlitebna, pro někoho křesťanský kancionál, nebo varhany, 
jako jediný správný nástroj pro doprovod zpěvu při bohoslužbě. Dokonce jsem jednou slyšel, že je to jediný 
biblický nástroj (ale bohužel v biblické době varhany neznali, zato znali bubny, loutny, trubky, cimbály atd). 
Vzpomínám, když se objevil poprvé Ekumenický překlad Bible, že někteří horlivce bojovali proti němu, 
protože ta jediná správná Bible byla přece Bible kralická ( podle posledního vydání z roku 1613)…  A běda, 
kdyby z nové Bible někdo na bohoslužbě veřejně četl.  
Možná se nám to zdá úsměvné, díky Bohu v našem sboru nic takového (pokud vím) nemáme, ale je třeba 
pamatovat – pokud se stanu oddaný věcem, místo Bohu samotnému, upadnu do modlářství. Byť by ta věc 
byla více, či méně svatá. 
 
2. Oddanost zásadám 
To zní daleko zbožněji, než oddanost věcem… Máme zde Boží přikázání, principy, které přinesl Pán Ježíš, 
máme učení apoštolů a proroků – a tomu musíme být oddáni. Ano, určitě, ale oddanost zásadám, principům a 
učení se nesmí dostat před oddanost Bohu. 
Farizeové v době Pána Ježíše byli lidé oddáni Božímu řádu. Úzkostlivě dbali na to, aby dodrželi všechna 
přikázání – a nejen oni, ale aby je dodržovali celý Izrael. Jistě chvályhodné. Proč se s nimi tedy Pán Ježíš tak 
často dostává do konfliktu? Protože oni svými (možná Božími) zásadami byli schopni svázat i samotného 
Boha. Ve jménu Božího zákona byli schopni odsoudit i zabít. Bůh v jejich očích byl nekompromisní soudce. 
Nevěděli co je to milosrdenství. Zapomněli, že i když Hospodin vyhnal člověka z ráje pro jeho hřích, tak na 
druhé straně týž Hospodin připravil pro padlého člověka plán záchrany. Sám Bůh sestoupil z nebe, aby se 
obětoval, aby zemřel na našem místě a nám tak umožnil dostat zět práva a postavení Božích synů a dcer. 
 

Slova Pána Ježíše: Mt 12,7 Kdybyste věděli, co znamená, 'milosrdenství chci, a ne oběť', neodsuzovali byste 
nevinné…    nám odkrývají co je pro Boha cenné. Hlavním Božím rysem je milosrdenství! 
Vzpomínáte na Jonáše – Bůh ho poslal do Ninive s proroctvím o soudu. A když se nakonec soud nekonal, 
protože lidé z Ninive činili pokání, prosili Boha za odpuštění a změnili způsob svého života, Jonáš se obrací 
na Hospodina a vyčítá mu: 

Jon 3,10-4,3 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, 
které ohlásil. - A neučinil tak. 
Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: "Ach, Hospodine, což jsem to 
neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh 
milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, 
Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil." 

 

Bože, ty jsi řekl, že Ninive zničíš a neudělal jsi to! Jak je to možné – volá Boha k zodpovědnosti, místo aby se 
radoval z toho, že tolik lidí dostalo milost! 

Pojem relikvie (ostatky) označuje zejména tělesné pozůstatky světců, ale také předměty s životem svatých spojené 
(např. zbytky jejich šatů a jiných osobních předmětů). Mezi věřícími jsou uchovávány v úctě a někdy je jim přičítána 
zázračná moc. Slovo pochází z latinského reliquiae, ostatky.Kult ostatků existuje v křesťanství (především v katolické 
a pravoslavné církvi), ale i v buddhismu, islámu a dalších náboženstvích. 
 

Mezi pozdější druhy úcty patří například líbání ostatků, nebo jejich vystavování k veřejné úctě. Příslovečná byla úcta k 
ostatkům ve středověku. Za ostatky se platily horentní sumy (například trnová koruna Krista v Sainte-Chapelle v Paříži 
stála více, než samotná monumentální katedrála Sainte-Chapelle sama). Relikvie byly střeženy a byly ukládány v 
relikviářích, aby mohly být uctívány a používány při náboženských obřadech. Množily se pochopitelně i četné 
falzifikáty ostatků, takže existují například tři lebky svatého Vojtěcha, dále tolik ostatků svatého kříže, že by patrně 
daly dohromady celý les a touha středověké duše po mystériu zplodila i mnohé kuriózní ostatky, mléko Panny Marie, 
šprušli z Jákobova žebříku, nebo například pírko archanděla Michaela. 
Uctívání ostatků kritizovali církevní reformátoři, jako například Kalvín. 
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A to problém lidí, kteří jsou oddáni zásadám více než Kristu. 
Když Pán Ježíš uzdravil v sobotu u rybníků Bethesda muže, který byl 38 let nemocný  (Jan 5,2-18), farizeové 
se rozhodli Pána Ježíše zabít. Protože pracoval v sobotu a sobotu přeci Bůh stanovali jako den odpočinku. A 
když jim Ježíš vysvětluje, že jako Bůh je pánem i nad sobotou, nechápou to… 
Lidé oddaní zásadám. 
I můžeme být oddáni více zásadám, než Kristu. Je to jednodušší. Zásady si formulujeme, napíšeme na papír, a 
pak už stačí pohlídat, kde se do nich vejde a kdo ne. 
Mohou to být teologicky formulované doktríny, mohou to být citáty z Bible, mohou to být výroky Pána 
Ježíše. Mohou to být forma a způsoby o kterých čteme v Bibli. To vše je v pořádku, ale jestliže se tyto zásady 
dostanou na první místo, jestliže zastíní Krista a jeho milosrdenství, pak jsme vedle. 
Hrozí takové nebezpečí i nám? 
Určitě, vždyť naše společenství tvoříme my, kteří pocházíme z různých denominací (10 jsem jich napočítal). 
To znamená, že jsme vyrůstali v určitém prostředí, vstřebali jsme do sebe zásady, které nás formovaly, jsou 
pro nás důležitá různá teologická stanoviska, je pro nás samozřejmý určitý druh zbožnosti, formy 
bohoslužby… 
Pokud toto své přesvědčení a oddanost jemu postavíme na první místo, pak dlouho spolu nevydržíme. Třecí 
plocha může přijít například za chvíli – při Večeři Páně, protože forma jejího slavení, nebo teologické pojetí, 
či dokonce diskuse o tom, zda chléb musí být židovský, nebo stačí Cvrčovický – to vše nás může jednoduše 
rozdělit. A místo, abychom u stolu Páně prožívali jednotu, tak se u něj pohádáme… 
Ale pokud jsme na prvním místě oddaní Kristu, pak prožijeme setkání s ním, bude posílena nejen naše víra, 
ale i naše jednota. Protože je to On, který je mezi námi a který nás – svůj lid, své ovečky spojuje. 
Nemusíme se dohadovat, zda bychom si před Večeří Páně měli mýt nohy, zda ji máme slavit jen jednou za 
rok o velikonocích, zda máme použít víno, nebo jen vinnou šťávu, zda lámat chléb, nebo může bát 
pokrájený… zda kdy a jak se chléb a víno proměňuje v krev a tělo Páně… 
Takto by se dohadovali lidé, kteří jsou na prvním místě oddaní zásadám, principům – tedy „svatým zásadám“ 
a „svatým principům“ – i když po pravdě řečeno, zajímalo by mne jak „svatě“ toto lidské dohadování vnímá 
Bůh? 
Ale jsme-li oddáni Kristu, pak můžeme o těchto věcech hovořit, ale ony nás nerozdělí. Naopak, vzájemně se 
obohatíme, vynikne nám Boží velikost, pochopíme, že mnohé věci pro nás zůstávají tajemstvím, ale to co nás 
spojuje je Kristus. Ten, který zemřel na kříži, vstal z mrtvých, je na pravici Boží a přijde, aby nás vzal k sobě. 
Oddanost Kristu drží církev pohromadě, oddanost Kristu nás proměňuje v lidi plné milosrdenství, lásky a 
odpuštění. Oddanost Kristu naplňuje Ježíšovu prosbu: 

J 17,11... Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 
J 17,21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že 
jsi mě poslal. 

 
3. Oddanost úkolům (službě) 
Jedno z největších nebezpečí pro každého křesťana, ale nejvíc pro kazatele, misionáře a všechny, kteří se 
rozhodli celým srdcem, celým životem Bohu soužit. Pro ty, kteří na Boží zavolání: „kdo půjde?“ odpověděli: 
„tady jsem, pošli Bože mne.“ 

Iz 6,8 Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, 
pošli mne!" 

Ale úkoly, služba Bohu se nesmí dostat na první místo.  
Apoštol Pavel dostal od Boha jasný úkol, byl povolán do služby, měl ohledně toho zjevení – a ne jen jednou, 
a přesto u něj vidíme, že není oddán službě, ale Ježíši. 

Sk 22,13-15 přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl: 'Bratře Saule, otevři oči!' A já jsem v tu chvíli nabyl 
zraku. On mi řekl: 'Bůh našich otců si tě vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho Spravedlivého a slyšel 
hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. 
 

Sk 22,21 Ale Pán mi řekl: 'Jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům!' " 
 

Sk 18,9-10 Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s 
tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu." (Korint) 
 

Sk 23,11 Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: "Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v 
Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě." 

 
To co z Pavla udělalo největšího Božího služebníka nebyla práce, úkoly, služba, kterou vykonal, ale oddanost 
Ježíši. Vše co dělal, dělal z lásky k Němu.  
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1K 15,10 Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni 
jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. 
 

1K 2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 
 

Ga 2,19-20 Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován 
spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, 
který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 
 

Ga 6,14 Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět 
ukřižován a já pro svět. 
 

F 1,20-21 Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i 
nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. 

 
Oswald Chambers říká: „Obyčejná a rozumná služba může být ve skutečnosti nepřítelem našeho úplného 
vydání se Bohu.“ 
Je jednoduší sloužit, pracovat, soustředit všechny své síly na činnost pro Boha, než hledat Boha samotného. 
Činnost, úsilí, vydaná energie – to vše je jednodušší, než se zastavit a hledat Boha.  

Mk 8,36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? 
Oddanost práci pro Boha, to je výhybka, kterou se nám snaží přehodit satan, aby nás dostal na vedlejší kolej. 
Smyslem našeho života není práce (byť pro Boha), ale  vztah s Bohem. Oddanost Jemu samému. 
 
 
Mohli bychom hovořit o dalších oblastech naší oddanosti. 
Oddanost majetku (Mat.19,16-22), rozumu, osobnosti, rodině, církvi… 
Cokoliv z toho se nemá postavit nad ODDANOST KRISTU. O této oddanosti budeme hovořit příště. 
 
 
4. Oddanost Kristu 
 

Mt 22,36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" 
37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' 
38 To je největší a první přikázání. 
39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' 
 
Mít Boha na prvním místě… 
Být oddán Kristu! Nenechat nic, co by Jeho zastínilo. 
 
L 14,26 "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, 
ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. 
27 Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 
 

L 14,33 Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. 
 
Naši oddanosti si Bůh cení! 
 

Ž 116,15 Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. 
 
 
 
Závěr: 
 
Věci – Bible, modlitebna, kalich k Večeři Páně… 
máme k nim úctu, protože nám pomáhají k poznání Boha. Úctu, která pramení z oddanosti Bohu. 
 
Zásady 
vážíme si jich, respektujeme je, protože nám v nich náš stvořitel radí jak žít. Ale to vše s vědomím, že naše 
poznání je jen částečné, a že Boží milost je tou největší silou v tomto světě. 
Když přivedli k Pánu Ježíši ženu, kterou načapali jak se miluje s cizím mužem, požadují od Ježíše aby 
schválil trest, který v takovém případě uděluje Mojžíšův zákon – ukamenovat. 
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Když Pán Ježíš zareagoval jinak, neudělal to proto, že by tím chtěl dát najevo, že se nic nestalo. Bůh stvořil 
muže a ženu, stvořil sex, ale dal mu hranice – manželství. Jakýkoliv sex mimo manželství je hřích. Ať už je to 
před manželstvím, nebo s jiným partnerem během manželství. 
Ale Pán Ježíš nepřišel, aby dohlížel na to, jestli se správně trestá podle Božích zákonů, On přišel, aby tuto 
ženu zachránil. K věčnému životu. A proto ji neodsoudil, On jí odpustil, ale zároveň jí jasně řekl: jdi a už 
nehřeš!  
Zásady Boží slova respektujeme, držíme se jich, nebereme je na lehkou váhu, ale zároveň si uvědomujeme, že 
kdyby zde nebyla Boží milost, tak bych ani já ani Vy – nikdo by před Bohem neobstál. Díky Bohu, že 
milosrdenství vítězí nad soudem!  

Jk 2,13... Ale milosrdenství vítězí nad soudem. 
 
Služba 
bereme ji vážně. Bůh nás povolal, obdaroval a chce abychom mu sloužili. Jednou se budeme zodpovídat 
Bohu, jak jsme využili obdarování a příležitosti, které nám On dal. Ale víme, že služba není cílem, není 
cestou jak se zavděčit Bohu, a hlavně služba Bohu nemůže být naší seberealizací.  
Služba Bohu je vyjádřením naší lásky a vděčnosti za to, co pro nás Pán Ježíš udělal.Služba je odpovědí, 
služba je vyjádřením naší oddanosti Kristu. 
 
 
 
 


