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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. 
 

Ž 91,14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. 
15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 
16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu. 
 
 
Oddanost 
� věcem 
� zásadám 
� úkolům (službě) 
� Kristu 
Oddanost majetku, rozumu, myšlence, osobnosti, rodině, církvi…  ale také zlu, vášni, vínu… 

1Tm 3,8 Rovněž jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. 
 

1P 4,2 Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. 
Cokoliv z toho se nemá postavit nad ODDANOST KRISTU. 
 
 
Příběhy o oddanosti – Davidovi bohatýři a Petr s učedníky… 

2S 23,13 Jiní tři ze třiceti vůdců sestoupili a přišli o žních k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský 
houf ležel v dolině Refájců. 
14 David byl tehdy ve skalní skrýši, postavení Pelištejců bylo tenkrát u Betléma. 
15 Tu David zatoužil: "Kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány?" 
16 Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a 
přinesli ji Davidovi. On však nechtěl pít, nýbrž vykonal jí úlitbu Hospodinu.    (…vylil ji, obětoval ji 
Hospodinu) 
17 Řekl: "Hospodine, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což to není krev mužů, kteří šli 
s nasazením života?" Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři. 
(stejný text i v 1. Paral. 11,15-19) 

 
Tito tři bohatýři, velitelé vojska byli tak oddáni Davidovi, že nasadili vlastní životy, aby splnili jeho přání. 
Myslí, že David  si jen povzdechl, vyslovil nahlas myšlenku, přání… Ani ho nenapadlo, že by někdo šel a 
vodu mu přinesl. Ale tito muži se bez přemýšlení rozhodli, aby splnili jeho touhu.  
Když Davidovi vodu donesli,  ten ji nechtěl přijmout. Taková oddanost – s nasazením vlastního života 
nepřísluší člověku, takto oddání můžete být Vy i já – jen Hospodinu! A proto vodu vylévá, jako oběť, jako 
úlitbu Bohu. 
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David je duchovní člověk, se nestaví na místo Boha, a stejným způsobem vede i své hrdiny. 
Mt 26,30 Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 
31 Tu jim Ježíš řekl: "Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: 'Budu bít pastýře a 
rozprchnou se ovce stáda.' 
32 Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje." 
33 Na to mu řekl Petr: "Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!" 
34 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." 
35 Petr prohlásil: "I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě." Podobně mluvili všichni učedníci. 

 
Petr je oddán Ježíši. A když jeho Mistr a Pán hovoří o utrpení v kterém zůstane sám, protože ho všichni 
opustí, Petr se dušuje a zapřísahá: Pane, jsem Ti oddán, neopustím Tě, i kdyby mě to mělo stát život! 
Petrovo vyznání je opravdové, myslí to vážně. Však také v Getsemanské zahradě, když přichází stráž vedená 
Jidášem Ježíše zatknout, bere do ruky meč a chce svého Pána bránit. Neochránil ho, ale jde za eskortou, třeba 
se najde příležitost, jak v nestřežený okamžik Ježíše zachránit! A ta se dostává až na dvůr velekněze… 
Do této chvíle vidíme, že Petr to se svou oddaností Kristu myslel vážně. Pak ho ale přepadne strach. Strach o 
vlastní život. Jak je to možné? 
Myslím, že panika, obava, strach byly v tuto chvíli větší, než jeho láska k Ježíši.  
Proto se pak Pán Ježíš Petra po vzkříšení třikrát ptá: Petře, miluješ mne?  (Jan 21,15-17). 
 
 
 
Co je v mém srdci na prvním místě? 
Já? 
Rodina - manželka, děti, rodiče…? 
Církev - ta asi ne… 
Majetek, zábava (současná generace si vyhrazuje peníze a čas na zábavu – nový fenomén…) 
Sport, cestování, seriály v TV, hudba… 
 
Jednou jsem prožil takový zvláštní okamžik (mohlo mi být asi 17 – 18 let). 
Byl jsem ve svém pokojíků v podkroví našeho domu, seděl jsem v křesílku a měl jsem buď vidění, nebo sen.  
Zdálo se mi, že náš dům hoří. Abych se dostal ven musel jsem rychle seběhnout schodiště a vyběhnout ven. A 
v tu chvíli jako bych slyšel v mé mysli hlas: co si s sebou vezmeš? Věděl jsem, že zpátky se už nedostanu , že 
vše shoří. To co vezmu bude to jediné, co zachráním. 
V první chvíli mne napadlo: vezmu si Bibli – ale hned jsem věděl, že to není pravda. Bibli bych si určitě 
nevzal, pak mne napadla kytara – ta byla pro mne důležitá, ale jak jsem přemýšlel najednou jsem si uvědomil, 
že to nejcennější co mám a o co bych nechtěl přijít, jsou mé gramofonové desky! Měl jsem jich asi „dva 
metry“… 
To vše se odehrálo v mžiku. A najednou byl obraz hořícího domu pryč, a Duch svatý ke mně začal mluvit. Co 
je pro Tebe nejcennější? Co je v tvém srdci na prvním místě. Čemu jsi oddán? 
Na gramofonových deskách nebylo nic špatného, měl jsem tam vážnou hudbu, mé oblíbené country, folk, 
jazz, populární hudbu… Několik vzácných desek s křesťanskou hudbou, které si mi podařilo sehnat  ze 
zahraničí… Šimek a Grossmann ze Semaforu (což v té době pro nás bylo něco jako dneska Jára Cimrman), 
nebo třeba s desky s Miroslavem Horníčkem… 
Pár desek z roku 1968, včetně alba Karla Kryla, nebo deska, kterou jsem si obzvlášť cenil: který byla vydána 
na paměť Jana Palacha, hned po jeho upálení, a dostalo se jí na trh jen velice malé množství, protože byla její 
náklad byl okamžitě zkonfiskován komunisty. 
Ale Duch svatý mi ukázal – že u těchto věcí je mé srdce.  
Vzpomněl jsem si na bohatého mladíka, který si raději ponechal svůj majetek (Mat.19,16-22), než aby ho 
rozdal a následoval Ježíše.  Vzpomněl jsem si na Ježíšova slova: 

L 14,33 Tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedníkem. 
 
Bůh mne v tu chvíli postavil na křižovatku a já věděl, že se musím rozhodnout. Byl to tak silný okamžik, že 
jsem se dlouho nerozmýšlel. Chtěl jsem být učedníkem Pána Ježíše, a tak jsem se rozhodl.  
Nechal jsem si několik těch vzácných zahraničních desek  s křesťanskými písněmi, pak pár desek, které jsem 
dostal od přátel a věděl jsem, že bych je to hodně mrzelo, kdyby zjistili že jsem jejich dar vyhodil… 
a zbytek (téměř vše) jsem rozdal. 
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Bylo to těžké rozhodnutí, protože pro mne byly opravdu důležité, ale když jsem to udělal,  prožil jsem pocit 
opravdové svobody. Jak říká Jan: 

J 8,36 Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. 
Kdyby mi někdo řekl, že jsem zotročen, namítl bych stejně jako Židé s kterými Ježíš hovořil: já nikdy ničemu 
neotročil!  

J 8,31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. 
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." 
33 Odpověděli mu: "Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete 
se svobodnými?" 

 

Ale Pán Ježíš mi skrze toto vidění (sen) ukázal pravdu. A dal mi sílu se rozhodnout, osvobodil mne. 
Později se opět má sbírka gramofonových desek (magnetofonových pásku, kazet, videokazet, CD, DVD…) 
rozšířila, ale už nikdy u toho nebylo mé srdce! 
 
 
Oddanost Kristu.  
Satan se nás snaží všelijak obelstít – snaží se, abychom ve svém srdci, ve své mysli dali cokoliv na první 
místo, než abychom byli oddáni Kristu. Proto nám apoštol Pavel připomíná, varuje nás a říká: 

2K 11,3 Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše 
mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. 

 
Upřímná oddanost Kristu… 
ochota získat i ztratit, uspět i selhat, žít i zemřít – ale ať oddanost Kristu je a zůstane prioritou mého života. 
Může mne to stát posměch, kritiku, nepochopení, ale to vše oželím, protože jsem oddán tomu, co je pro mne 
nejdůležitější v mém životě. Nezradím Krista. Nedovolím, nikomu a ničemu aby ho sesadilo z trůnu mého 
života. Nedovolím ničemu, aby ho zastínilo. Kristus je pro mne vším! 
Ne proto, abych tím něco získal, ale proto, že ho miluji! 
Oddanost Kristu není vypočítavost, (vždyť Ježíš mi toho může tolik dát…), ale je to odpověď mého srdce na 
jeho lásku. Není to pocit povinnosti, ale svobodné rozhodnutí člověka, který pochopil a vyznal: nemám 
v životě nic cennějšího, než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 

1K 2,2 Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 
 
 
Z čeho pramení oddanost Kristu? 
Vzpomeňme na příběh Davidových bohatýrů… 
Kdyby jim David rozkázal, aby mu přinesli vodu z Betlémské sstudny, možná by poslechli, ale v jejich srdci 
by byla hořkost, zlost, pravděpodobně i nenávist, protože mohli přijít o život. Dívali by se na Davida jako na 
samolibého krále, pro kterého jejich životy znamenají méně, než trocha vody z Betlémské studny. 
Ale tito drsní muži, bojovníci, Davida uznávali, obdivovali, milovali, byli nejen jeho vojáky, ale i jeho přáteli. 
A to byl důvod proč sami šli a přinesli mu vodu, po které zatoužil.  
 
 
Myslím, že k opravdové, upřímné a dobrovolné oddanosti patří vztah.  
Oddanost nemůžeme přikázat. nemůžeme k ní člověka přinutit. Mohu Vám každou neděli říkat: buďte oddaní 
Kristu, dokonce Vás mohu přesvědčit, že je to tak správné. Můžete mi přitakat a říkat si: ano, je to pravda, od 
teď budu Kristu oddán. Ale jak dlouho Vám to vydrží? 
Oddanost má své kořeny ve vztahu. Pokud poznám Krista, pokud Duch svatý vlije Boží lásku do mého srdce, 
pokud budu hledat Ježíše a obecenství s ním, pak má oddanost k němu den ode dne poroste. 
Oddanost  je proces, který buď roste, nebo stagnuje a nebo mizí. 
O vztah oddanosti musím zápasit. David se modlí: podepři mě duchem oddanosti! 

Ž 51,13 Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! 
14 Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. 
15 Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. 

 
Oddanost vychází z obdivu, úcty, důvěry, přátelství, oddanost je vyjádřením mé lásky k Bohu. Miluji, protože 
On miluje mne! 
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Takže pokud chci zjistit, zda jsem skutečně oddán Kristu, ptám se sám sebe: 
� obdivuji Ježíše? 
� je mé srdce plné úcty k Němu? 
� důvěřuji mu? 
� jednám s Ním jako se svým nejlepším přítelem? 
� miluji Ho? 
 
a nebo je mi lhostejný?  
 
Lhostejnost má široké spektrum: od odmítání, přes pokrčení rameny (o co jde?), po toleranci, rozumové 
uznání že by asi bylo dobré ho občas poslechnout… 
Mohu studovat Bibli, modlit se, chodit na bohoslužby, zpívat a chválit Boha, vést duchovní rozhovory, 
dokonce druhým vysvětlovat a povzbuzovat je k oddanosti a přitom být v srdci lhostejný… 
 
Oddanost je naproti tomu aktivní, žhavá, vášnivá, horlivá, náruživá, nezkrotná… 
 
Když se někdo oddá hazardu, denně sedí u výherních automatů, sází po internetu, nebo navštěvuje kasina… 
Když se někdo oddá alkoholu, denně ho vidíme vysedávat v putykách, nebo nakupovat alkohol… 
Když se někdo oddá drogám, na nic jiného se nedokáže soustředit, než na to, jak a kde sežene další dávku… 
Když se někdo oddá pornografii, tak není síla, která by ho odtrhla od internetu, časopisů, nebo pornofilmů… 
Když se někdo oddá smilstvu, pak stále myslí na cizí ženy, (či muže)… 
 
Když se někdo oddá Kristu, pak každou chvíli myslí jen na něj (Řím.12,2), pak se bez přestání modlí 
(Ef.6,18; 1.Tes 5,17), pak každou myšlenku podřizuje jemu (2.Kor.10,5), pak se radí ve všem především 
s Ježíšem (Gal.1,16), pak je jeho srdce plné vroucí lásky ke Kristu (Jan 21,16)… 
 
 
Oswald Chambers 

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. 

 
 
 
Když Pán Ježíš odpovídá zákoníkovi na jeho otázku které přikázání je největší slovy: Miluj Hospodina celým 
srdcem, duší a myslí…, říkáme si: a jsme toho vůbec schopni? 

Mt 22,36-39  "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?" On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha 
svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'  To je největší a první přikázání.   
Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.' 

 
Nejsme, ale pokud se Pánu Ježíši otevřeme, on sešle svého Ducha a Duch svatý naše srdce naplní Boží 
láskou. Oddanost Kristu začíná v momentě, kdy Duch svatý vlije Boží lásku do našeho srdce. 
  

Ř 5,5 … neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
 
 
Chci Boha prosit za sebe i za Vás o dvě věci: 

1. ať vylije svou lásku do našich srdcí (Řím. 5,5) 
2. ať nás podepře duchem oddanosti (Žalm 51,14) 

 


