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Bible 21 
9 Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.  
 

Studijní překlad 
Přísloví 16:9  Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. 
 

Biblie Gdaňská 
Přísloví 16:9  Serce człowiecze rozrządza drogi swe; ale Pan sprawuje kroki jego. 
 

Nový svět 
Přísloví 16:9 Srdce pozemského člověka může vymýšlet jeho cestu, ale sám Jehova řídí jeho kroky. 
 

Ekumenický překlad 
Př 16,9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. 
 

Kralický překlad 
Př 16,9 Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho. 

 
 
Kontext: 
Př 16,1 Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. 
2 Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin. 
3 Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. 
4 Hospodin učinil vše k svému cíli, i svévolníka pro zlý den. 
5 Hospodin má každého domýšlivce v ohavnosti, zaručeně nezůstane bez trestu. 
6 Milosrdenstvím a věrností se usmiřuje provinění a bázeň před Hospodinem odvrací od zlého. 
7 Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. 
8 Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. 
9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. 
10 Na rtech králových je božský výrok, při soudu se jeho ústa nezpronevěří. 
11 Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem. 
12 Králům se hnusí svévolně jednat, vždyť spravedlnost upevňuje trůn. 
13 Králové mají zalíbení ve spravedlivých rtech, a toho, kdo mluví přímo, milují. 
14 Královo rozhořčení je poselstvo smrti, ale moudrý muž je usmíří. 
15 V jasné tváři králově je život, jeho přízeň je jak oblak s jarním deštěm. 
16 Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro. 
17 Přímí se na své dráze odvracejí od zlého; střeží svůj život, kdo hlídá svou cestu. 
18 Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. 
19 Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými. 
20 Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina. 
21 Kdo je moudrého srdce, je nazýván rozumným; lahodná řeč přidává znalostí. 
22 Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost. 
23 Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti. 
24 Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem. 
25 Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. 
26 Ten, kdo se plahočí, plahočí se pro sebe, popohánějí ho vlastní ústa. 
27 Ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jako by byl spalující oheň. 
28 Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele. 
29 Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu. 
30 Kdo přimhuřuje oči, myslí na proradnost, kdo svírá rty, už dokonal zlo. 
31 Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti. 
32 Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. 
33 Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. 
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Verš sboru Církve bratrské v Kladně pro rok 2012 
Př 16,9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. 
 
Kdo určuje kroky Tvého života? 
= slovo pro věřící, ne pro ateisty… 
 
Bible zde nemluví o tom, kdo určuje cíl, cestu, nebo směr, ale kdo určuje jednotlivé KROKY života. 
NE CÍL  tím je nebe, setkání a věčnost s Bohem 
NE CESTU tou je náš Spasitel, Pán Ježíš 
NE SMĚR ten je k věčnosti, k neviditelnému… (2. Korintským 4,8) 
 

ale kdo určuje KROKY tvého života? 
 
Pamatujete seriál: Krok za krokem? (step by step) 
jednotlivé díly seriálu nám odkrývaly kroky, které hlavní hrdinové dělali, a podle těchto kroků se dále 
vyvíjel jejich život. 
 
V životě děláme kroky, které nás někam vedou. Buď postupujeme směrem k cíli, který jsme si vytyčili 
anebo z tohoto směru uhýbáme. 
 
Dva mladí lidé.  
Mají se rádi, jejich společným cílem je manželství. Mají jasno i v cestě, po které chtějí jít: modlí se spolu, 
navštěvují bohoslužby, sdílejí se o svém poznání Boha, svědčí přátelům o své víře, slouží spolu 
potřebným. Nádherná cesta. A pak přijde jeden okamžik a oni se spolu vyspí. 
Je to jen jeden krok, ale krok špatným směrem. Je to hřích. A tento krok hříchu přináší do jejich vztahu, 
okolí, budoucnosti velké komplikace.  
Prožívají vědomí viny, je mezi nimi narušený vztah, všechna slova, která kdy pronesli o své víře, jsou 
najednou prázdná, dobré skutky jsou na nic, a svědectví, které vydávali druhým je deklasováno, 
znehodnoceno. A to vše pro jeden špatný krok. 
 
Stalo se to v roce 19. srpna roku 2002. Mládež ze sboru CB ÚnL jela do Černé Hory. Byla mezi nimi také 
dívka jménem Petra. Jednoho dne na túře v horách udělal špatný krok, a zřítila se do hluboké propasti. 
Jen zázrakem přežila. Když přiletěla helikoptéra se záchranáři, nedávali jí mnoho nadějí. Byl to zázrak, že 
si nezlomila vaz. 
Jeden chybný krok a mohl skončit mladý život. 
 
Stejně to platí i v životě duchovním. 
Proto je to tak důležitá otázka. 
Kdo určuje, řídí, krok tvého života? 
 

 reklama 

 sdělovací prostředky 

 mínění společnosti 

 peníze, úspěch, kariera 

 tchyně 

 děti, partner, příbuzní 

 nějaká osobnost – Tomáš Halík, Oswald Chambers, Pete Game, David Wilkerson, Alan Vincent 

 filosofie 

 tvůj přesný analytický mozek, který dovede vyhodnotit vše k osobnímu prospěchu 

 city (od naivního nadšení po nekontrolovatelný hněv, či nenávist) 

 šestý smysl – intuice 

 zkušenosti (ať už dobré, nebo zlé) 
 
 Kdo řídí tvé kroky? 
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Co nám k tomuto tématu říká Bible? 
 
Přísloví 16:9   
 

Bible 21 Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.  
 

Studijní  Srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. 
 

Ekumenická Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. 
 

Kralický  Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho. 
 
Je zde řeč a člověku (a jeho srdci), a o Hospodinu. 
(Srdce „léb, lébáb“ ve vnímání tehdejší doby označuje vnitřní podstatu celého člověka, tedy jeho mysl, 
uvažování, charakter, zodpovědnost, rozhodnutí, nejen cit, jak to vnímáme dnes my.)  
 
Srdce člověka přemýšlí, přemítá, uvažuje, vymýšlí, kalkuluje,  
Kam půjdu, jak se rozhodnu, jaký udělám další krok? 
 
Někdy nám to připomíná partičku šachů. Když hrajeme šach, promýšlíme dopředu tah za tahem.  
A stejně tak naše srdce, promýšlí krok za krokem  

 jak vyzrát nad situací, do které jsem se dostal? 

 jak projít ekonomickou krizí 

 jak vyřešit nárok Finančního úřadu 

 jak se postavit ke konfliktu, který prožívám? 

 jak reagovat na zradu, nepřátelství, ponížení, nepochopení? 
 

 jak vybudovat zdravou rodinu 

 jak vytvořit fungující církev 

 jak to udělat s rekonstrukcí modlitebny 

 jak říct lidem evangelium 

 jak pomoci v Ugandě 
 
Bible toto naše uvažování nekritizuje. Bůh nás takto stvořil, dal nám srdce, mysl, mozek, který přemýšlí, 
hledá řešení. Vložil do nás kreativitu. Umožnil nám, abychom sršeli nápady, abychom přicházeli na různá 
řešení, abychom vymýšleli. 
Klidně nechte své srdce, ať hledá, ať přemýšlí o cestě, kterou je třeba se vydat… 
 
Bible nás volá k činu, ne k pasivitě.  
Vzpomeňte na taková slova jako: VYJDI, nebo BDĚTE. 
Bible varuje před leností, pohodlností, zahálčivostí, spánkem (zdřímneš si, pospíš a přijde chudoba…), 
před odevzdáním se osudu. 
Volá nás k aktivitě, k rozhodnutí, k činu, k tomu, abychom přijali zodpovědnost za svůj život, za svou 
budoucnost. 
 
Hospodin nemá nic proti tomu, abys přemýšlel, uvažoval, hledal cestu, řešení a způsoby jak dál. 
Ale zároveň nám říká důležitou věc: 
 
ALE KROKY ŘÍDÍ HOSPODIN 
naprosto převratné slovo! 
Není zde napsáno: Hospodin zná cestu a tak se ho člověče ptej, volej k němu, škemrej, tluč, dožaduj se, 
ať Ti řekne, jaký máš udělat další krok. 
Ne – Bible jen konstatuje: Hospodin je suverénní Bůh, a On řídí, určuje Tvé kroky. 
 
Jinými slovy:  
Tvé srdce hledá cestu, vymýšlí varianty, uvažuje co a jak, ale POSLEDNÍ SLOVO MÁ HOSPODIN! 
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To není výhružka, ponížení, zastrašování, ale je to dar, pomoc, povzbuzení, zaslíbení, je to milost a 
požehnání. V tomto slovu je pro nás ukryta naděje. 
Tvoje kroky určuje Hospodin! 
 
Eliáš utíká před Jezábel, chce zemřít, jeho srdce rezignuje, ale Hospodin řídí jeho kroky, setkává se s ním, 
dává mu úkol, přehodí výhybku, jeho kroky vedou úplně jinak, než se Elijáš  rozhodl. (1. Královská 19) 
Jonáš, dostal od Boha úkol, ale jeho srdce řeklo: NE. A tak utíká. Ale Hospodin řídí jeho kroky, vrací se a 
vyřídí městu Ninive Boží poselství. 
Apoštol Pavel, naplánoval si misijní cestu, ale Hospodin ho chtěl mít jinde. Pavel vyznává – ale Duch 
svatý nám zabránil, Duch Ježíšův nám to nedovolil…(Skutky 16,5-6) 

Sk 16,6-10 Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou 
galatskou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy 
Mysií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: 
"Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do 
Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. 

 
Platí to takto o každém člověku? 
V určitém ohledu ANO – Bible říká, že Hospodin řídí srdce člověka, aby naplnil své záměry.  

Př 21,1 Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí. 
Příkladem v Bible je například babylonský král Nebukadnesar, (Jeremijáš 27,6-11), kterého si Hospodin 
vyvolil k naplnění svých plánů. Mluví o něm jako o svém služebníkovi. 
 
V určitém ohledu NE, Pavel v Římanům 2 mluví o lidech, kteří pohrdli Bohem, odmítli ho, vzbouřili se 
proti němu, a Bůh přestal řídit kroky jejich života, nechal je ať jdou vlastní cestou, vydal je napospas 
jejich zvrácenému myšlení. 

Ř 1,18-20 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují 
pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, 
které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 
21-23 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do 
marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu 
nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. 
24-25 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží 
pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. 
26-27 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i 
muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí 
hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 
28-32 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co 
se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou 
donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají 
rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, 
kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. 

 

A to, že Hospodin přestal určovat kroky jejich života, že jim dovolil, když o to tolik stáli, aby se řídili svými 
vlastními názory, je totálně zničilo.  
 
 
 
 
Jak je to s námi? 
Uvěřili jsme v Boha, dali jsme svůj život Kristu, přijali jsme Ducha svatého, jsme Božím zvláštním 
vlastnictvím. 

1P 2,9 Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali 
mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 

 
A Bůh se rozhodl řídit naše kroky. Přes všechna naše chybná rozhodnutí, přes nesprávné vyhodnocení 
mnoha situací, řídí naše kroky. 
Abychom neudělali něco, co by mělo dopad na věčnost. 
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V různých drobných životních situacích nechává Hospodin, abychom se rozhodovali sami, ale jakmile 
vidí, že by toto rozhodnutí mohlo mít pro nás, nebo pro naše okolí negativní dopad, dotkne se našich 
nohou, nasměruje naše kroky tam, kudy vede správná cesta. 
 
Používá k tomu své slovo, druhé lidi, situace, někdy i vidění a sny (např. Josef a Marie, rodiče Ježíše), 
dokonce může použít i zvíře, aby nás nasměroval tam, kde nás chce mít On. 
 
Krásným příkladem toho je starozákonní prorok Bileám (Balám). 4. Mojžíšova 22 
Moábský král Balák má strach z Izraelského národa, který táhne přes jeho zem. Proto pošle pro 
Hospodinova proroka Bileáma, a dá mu rozkaz, aby Izrael proklel. Posílá mu za tuto službu bohaté dary,  
Bileám, ač pohan, ale Hospodinův prorok to odmítne. 
Nechá posly přenocovat ve svém domě, a v noci se na tento úkol ptá Hospodina. Bůh mu řekne, že tento 
lid neprokleje, protože je to Bohem požehnaný národ.  
Král Balák poslal další delegaci, tvořili ji velmožové, s bohatšími dary, se stejnou prosbou. Král mu 
mimoto slibuje postavení, a velkou odměnu. 
Bileám jim hned řekne, že ne, ale nechá je u sebe přenocovat – nabídka je lákavá, co kdyby si to 
Hospodin rozmyslel? 
V noci se ho Bůh ptá: co je to u tebe za lidi? Když už jsi je přijal, půjdeš s nimi, ale budeš dělat to, co chci 
já a ne to, co ti poručil tvůj král. 
 
Ráno tedy Bileám osedlá svou oslici a jde. 
3x se mu anděl postaví do cesty, 3x ho oslice zachráním, (uhne z cesty, přitiskne se k zídce, zastaví a 
klekne), ale on ji pokaždé bije. Teprve pak Bůh otevře jeho oči a uvidí Božího posla. 
 

Nu 22,21 Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moábskými velmoži. 
22 Vzplanul Bůh hněvem, že jede, a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník. On pak jel na své 
oslici a byli s ním dva jeho mládenci. 
23 Oslice spatřila Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. 
Bileám oslici bil, aby ji zase zavedl na cestu. 
24 Tu se postavil Hospodinův posel na pěšinu mezi vinicemi, kde byly zídky z obou stran. 
25 Oslice spatřila Hospodinova posla, přitiskla se ke zdi, přitiskla ke zdi i Bileámovu nohu a on ji znovu bil. 
26 Hospodinův posel opět přešel a postavil se v soutěsce, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo. 
27 Oslice spatřila Hospodinova posla a klekla pod Bileámem. Bileám vzplanul hněvem a bil oslici holí. 
28 Tu otevřel Hospodin oslici ústa a ona řekla Bileámovi: "Co jsem ti udělala, že mě již potřetí biješ?" 
29 Bileám oslici odpověděl: "Protože si ze mne děláš blázny! Mít v ruce meč, byl bych tě už zabil." 
30 Oslice Bileámovi odpověděla: "Což nejsem tvá oslice, na níž jezdíš odjakživa až do dneška? Udělala jsem ti 
někdy něco takového?" Řekl: "Ne." 
31 I sňal Hospodin clonu z Bileámových očí a on spatřil Hospodinova posla, jak stojí v cestě s taseným mečem 
v ruce. Poklonil se a padl na tvář. 
32 Hospodinův posel mu řekl: "Proč jsi svou oslici už třikrát bil? Hle, to já jsem vyšel jako tvůj protivník, protože 
mám tu cestu za pochybenou. 
33 Oslice mě spatřila a vyhnula se mi, teď už potřetí. Kdyby se mi nevyhnula, byl bych tě věru zabil a ji nechal 
naživu." 
34 Bileám odvětil Hospodinovu poslu: "Zhřešil jsem. Nevěděl jsem, že ty ses mi postavil do cesty. Avšak jestliže 
se ti to nelíbí, vrátím se zpátky." 
35 Hospodinův posel odpověděl Bileámovi: "Jdi s těmi muži, ale nebudeš mluvit nic než to, co já budu mluvit k 
tobě." Bileám tedy šel s Balákovými velmoži. 

 
V tu chvíli Bileám pochopí, uskutečňuji svou vůli, jdu cestou, kterou vymyslelo mé srdce. Lituje toho, činí 
pokání a je ochoten se okamžitě vrátit. Ale Hospodinův posel říká: jdi, ale od teď necháš řídit kroky 
svého života Hospodina. Nejen kroky, ale i ústa. Budeš mluvit to, co Ti řekne Bůh. 
 
Bileám jde, a celý moábský národ včetně velmožů a krále Baláka místo zlořečeni slyší, jak Bileám Izraeli 
žehná. Na tři různá místa ho král dovedl, aby odtamtud Izrael proklel. Bileám vždy nechal krále 
vybudovat 7 oltářů, na každém obětovat berana a býka a pak prorokoval. Pokaždé Izraeli žehnal. 
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A když se na něj král opravdu rozzlobil, pronesl ještě čtvrté prorocké slovo, v kterém mimo jiné zaznělo 
zaslíbení o narození Mesiáše. To známé: 
 

4.Mojž. 24,17 Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, 
povstane žezlo z Izraele. 

 
 
Takto zněla všechna jeho proroctví ohledně Izraele: 
 

1. prorocké slovo: 
Nu 23,7 I pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl mě Balák, z východních hor moábský král: Pojď mi 
proklít Jákoba, pojď zaklínat Izraele! 
8 Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje? Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná? 
9 Vidím ho z temene skal, z pahorků na něj hledím: Je to lid, který přebývá odděleně, nepočítá se mezi 
pronárody. 
10 Kdo sečte prach Jákobův, kdo spočítá byť jen čtvrtinu Izraele? Kéž umřu smrtí lidí přímých, kéž je můj 
konec jako jeho!" 
 

2. prorocké slovo: 
Nu 23,18 I pronesl svou průpověď: "Nuže, slyš, Baláku! Pozorně mi naslouchej, Sipórův synu! 
19 Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne, a neučiní, promluví, a nedodrží? 
20 Hle, dostal jsem úkol žehnat. On dal požehnání a já to nezvrátím. 
21 Nehledí na kouzla proti Jákobovi, nedbá těch, kdo přejí bídu Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, 
hlaholí to v něm královským holdem. 
22 Bůh, který jej vyvedl z Egypta, je mu jako rohy jednorožců. 
23 Proti Jákobovi není zaklínadla, proti Izraeli není věštby. Od tohoto času bude hlásáno o Jákobovi, 
zvěstováno o Izraeli, co mu Bůh prokázal. 
24 Jaký to lid! Povstává jako lvice, zvedá se jako lev. Neulehne, dokud nezhltne úlovek, dokud nevypije 
krev skolených!" 
 

3. prorocké slovo: 
Nu 24,2 Když se Bileám rozhlédl, spatřil, jak Izrael táboří kmen vedle kmene. Tu se ho zmocnil Boží duch 
3 a on pronesl svou průpověď: "Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého, 
4 výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž mívá vidění od Všemocného; když upadá do vytržení, má odkryté oči. 
5 Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe, tvé příbytky, Izraeli! 
6 Rozprostírají se jako úvaly, jako zahrady nad řekou, jako vonné stromoví vysázené Hospodinem, jako 
cedry při vodách. 
7 Z jeho věder se řinou vody, jeho símě je hojně zavlažováno, jeho král bude vyvýšen nad Agaga, jeho 
království bude povzneseno. 
8 Bůh, který ho vyvedl z Egypta, je mu jako rohy jednorožců. Zhltne pronárody, své protivníky, rozhryže 
jim kosti, protkne je svými šípy. 
9 Stočil se a lehl jako lev, jak lvice. Donutí ho někdo, aby povstal? Kdo ti bude žehnat, buď požehnán, kdo 
tě bude proklínat, buď proklet." 
 

4. prorocké slovo: 
Nu 24,15 I pronesl svou průpověď: "Výrok Bileáma, syna Beórova, výrok muže jasnozřivého, 
16 výrok toho, jenž slyší řeč Boží, jenž má poznání od Nejvyššího, jenž mívá vidění od Všemocného; když 
upadá do vytržení, má odkryté oči. 
17 Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z 
Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců. 
18 Bude podroben i Edóm, podroben bude Seír, Jákobovi nepřátelé. Izrael si povede zdatně. 
19 Panovat bude ten, jenž vzejde z Jákoba, a zahubí toho, kdo vyvázne z města." 
20 Když uviděl Amáleka, pronesl svou průpověď: "Amálek je prvotina pronárodů, ale skončí v záhubě." 
21 Když uviděl Kénijce, pronesl svou průpověď: "Tvé sídlo je mohutné, tvé hnízdo leží na skalisku, 
22 stejně však přijde vniveč, Kajine, jen co tě Ašúr odvede do zajetí!" 
23 Pak pronesl svou průpověď: "Běda! Kdo zůstane naživu, až to Bůh vykoná? 
24 Loďstvo od kitejských břehů pokoří Ašúra, pokoří Ebera. Ale v záhubě skončí i ono." 
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Hospodin řídí kroky člověka. 
Někdy nás nechá jít podle rozhodnutí našeho srdce, jindy vloží do našeho srdce svou vůli, a někdy, když 
jsme nechápaví, nás zastaví a vede cestou, kterou určil On. 
Pokání (které prožil Bileám, když pochopil, že jednal v rozporu s Boží vůlí), ale i naše pokání, když se nám 
otevřely oči, a vidíme svá selhání, své hříchy, to je důkaz toho, že Hospodin řídí naše kroky. 
Jsem mu za to velice vděčný. A modlím se za to, abych vždy pochopil, jaká je Boží vůle v mém životě. 
Aby to nemusela být němá oslice, která promluví, ale abych byl citlivý na jemný hlas Ducha svatého a 
abych měl rozpoznání Božího hlasu, abych pochopil, kam mé kroky směřuje Bůh. 
 
Když jsou koňské dostihy, žokej a kůň jsou tak srostlí, jsou na sebe tak zvyklí, že stačí jemný dotyk, a kůň 
dělá to, co žokej chce. A díky tomu mají naději na vítězství. 
A podobně je tomu s námi. Bůh nás nebije bičem, nezaráží nám ostruhy do slabin, neřve na nás, ale 
trpělivě nás učí, abychom rozpoznali každý jeho dotek. A pak citlivě a jemně řídí naše kroky. 
Ano, když nechápeme, musí někdy i přitlačit, ale v jeho povaze není hrubost, surovost a násilí. 
On je dobrý, plný lásky, pochopení, milosti a dobroty. 

Ř 2,4 Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, 
že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? 

 
 

Př 16,9 Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. 
 
 
Ve staršovstvu teď uvažujeme o tom, jak máme jít jako sbor dál. Zvažujeme naše společné kroky. 
Staršovstvo, hospodářský tým, tým diakonek… 
ale během všeho toho přemýšlení se ptáme: jak chce řídit naše kroky Hospodin? 
 
ZÁVĚR 

 nelpi na svém rozhodnutí, ale naslouchej Hospodinu.  

 a nechej ho, ať řídí Tvoje kroky. 
 
VÝZVA: 
Věříš, že Bůh řídí tvoje kroky? 
Neboj se, nejedná se o ztrátu svobody, identity, nebudeš žádnou loutkou v Božích rukou. 
Naopak – když víš, že Hospodin řídí tvoje kroky, získáš pocit svobody, v tvém srdci bude pokoj a zmizí 
strach z budoucnosti. 
Naše kroky řídí Hospodin - v tom je naše naděje. 
 
Vyznávejme spolu s Davidem: 
 
Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: "Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou."  
Ž 31,15-16  
 
 
 


