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Ez 37,15 I stalo se ke mně slovo Hospodinovo: 
16 "Ty, lidský synu, slyš. Vezmi si jedno dřevo a napiš na ně: »Judovi a synům izraelským, jeho 
spojencům.« Pak vezmi druhé dřevo a napiš na ně: »Josefovi«, to je dřevo Efrajimovo a celého domu 
izraelského, jeho spojenců. 
17 Přilož jedno k druhému a budeš je mít za jedno dřevo; budou v tvé ruce jedním celkem. 
18 Až se tě synové tvého lidu zeptají: »Nepovíš nám, co to pro nás znamená?«, 
19 promluv k nim: toto praví Panovník Hospodin: »Hle, já vezmu dřevo Josefovo, které je v ruce 
Efrajimově a izraelských kmenů, jeho spojenců, přidám k němu dřevo Judovo a učiním je dřevem 
jedním a budou v mé ruce jedno.« 
20 Až budou ta dřeva, na která jsi psal, v tvé ruce před jejich očima, 
21 promluvíš k nim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, 
kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země. 
22 Učiním z nich jediný národ v zemi, na izraelských horách, a jediný král bude králem všech. 
Nebudou to už dva národy a nebudou už rozdělení na dvě království. 
23 Nebudou se už poskvrňovat svými hnusnými a ohyzdnými modlami ani žádnými svými 
nevěrnostmi. Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem 
a já jim budu Bohem. 
24 David, můj služebník, bude nad nimi králem a jediným pastýřem všech, budou se řídit mými řády, 
budou zachovávat má nařízení a jednat podle nich. 
25 Budou sídlit v zemi, kterou jsem dal Jákobovi, svému služebníku, v níž sídlili vaši otcové. Budou v ní 
sídlit oni i jejich synové a synové jejich synů navěky a David, můj služebník, bude jejich knížetem 
navěky. 
26 Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi, dám jim ji a rozmnožím je a v jejich 
středu zřídím svou svatyni navěky. 
27 Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. 
28 I poznají pronárody, že já Hospodin jsem ten, kdo posvěcuje Izraele, až má svatyně bude navěky v 
jejich středu." 
 
 
Hospodin si vyvolil Izraelský národ, aby byli jeho lidem. A tak tomu po dlouhou dobu bylo. Pokud se 
drželi Boha, byli jednotní, ale pokud se mu vzdálili, docházelo k všelijakým napětím, konfliktům, 
hádkám, k rozdělení a dokonce a k bratrovražedným válkám. 
K trvalému rozdělení došlo v Izraeli po smrti krále Šalomouna. Jeho syn Rechabeám se ujal vlády. Lidé 
byli tenkrát zatíženi velikými daněmi, žilo se jim těžko, a tak se s králem setkali a žádali ho, aby jim 
vyšel vstříc a snížil jejich povinnosti vůči státu. Vyjednávání vedl muže jménem  Jarobeám. Byl silnou 
osobností, byl to vlastně disident, protože již v době vlády Šalomouna kritizoval jeho politiku, která 
zatěžovala národ, a musel kvůli tomu uprchnout do ciziny, do Egypta.  
Jerobeám tedy požádal krále Rechabeáma, aby na za začátku své vlády udělal vstřícný krok 
k obyvatelům Izraele, snížil daně, ubral z povinností, které vůči králi a státu měli a slíbil, že mu budou 
oddaně sloužit. (2. Paralip. 10) 
Král Rechabeám si vyžádal tři dny na rozmyšlenou. Byl na začátku svého úřadu, neměl zkušenosti a 
tak se chtěl poradit se svými ráádci. 
Nejprve se radit se staršími, zkušenými politiky, kteří byli ve vládě jeho otce Šalomouna. Ti mu radili, 
aby lidem vyhověl, aby začal svou vládu vstřícným krokem a tím získal nejen jejich loajálnost, ale i 
srdce.  

2Pa 10,7 Promluvili k němu takto: "Jestliže budeš k tomuto lidu dobrý a přívětivý, jestliže jim dáš 
laskavou odpověď, budou po všechny dny tvými služebníky." 

Mladý král se pak radil s druhou skupinou lidí, se svými přáteli, vrstevníky, s kterými vyrůstal. Jejich 
rada byla naprosto odlišná. Ukaž jim, že nejsi měkký, že budeš vládnout pevnou a nekompromisní 
rukou, pokud jim ulevíš, budou toho chtít stále víc, na obyčejné lidi je třeba být tvrdý, 
nekompromisní, neustoupit ani o píď. 

2Pa 10,10 Mladíci, kteří s ním vyrostli, k němu promluvili takto: "Toto řekni lidu, který k tobě 
promluvil slovy: »Tvůj otec nás obtížil jhem, ty však nám je ulehči. « Promluv k nim takto: »Můj 
malík je tlustší než bedra mého otce. 
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11 Tak tedy můj otec na vás vložil těžké jho? Já k vašemu jhu ještě přidám. Můj otec vás trestal 
biči, já však vás budu trestat důtkami. «" 

 
Král Rechabeám se rozhodl jednat podle rady těchto mladých rádců. Když se po třech dnech setkal 
s lidmi, promluvil k nim tvrdě, dal najevo, že s ním se nebude diskutovat. Je přeci král a jeho je třeba 
poslouchat.  
Výsledek? Rozdělené království. Lidé si řekli: 

2Pa 10,16 Když celý Izrael uviděl, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpověď: "Jaký podíl máme 
v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Jišajovu. Každý ke svým stanům, Izraeli! Nyní pohleď na svůj 
dům, Davide!" A celý Izrael se rozešel ke svým stanům. 
19 Tak se vzbouřil Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes. 

 
Prorok Ezechiel o 350-400 let později (Rechabeám začíná vládnout 933 Př.Kristem, Ezechiel je s první 
vlnou Židů  v roce 597 př.Kr. deportován do Babylona, v roce 561 dostává milost a vrací se do Izraele). 
V Babylonském zajetí dává Hospodin svému proroku poselství pro Izrael. 
 
Vezmi dvě dřeva a napiš na ně: 

 Judovi, celé Judsko 

 Josefovi, Efrajim a celý Izrael 
 
Pak tyto dřeva vezmi do ruky a spoj je. A když se tě budou ptát, co to znamená, řekni jim, že 
Hospodin se rozhodl spojit to, co oni rozbili. Spojit Izrael, aby již nebyly dva národy, ale jeden lid.  
Rozhodl se, že je vyvede ze všech míst, kam se pro svůj hřích dostali, a vrátí je do země, kterou kdysi 
dal jejich otcům, smíří je, bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. 
A dám Vám krále – ale nebude to král, který bude jako Rechabeám tvrdě vládnout, bude to Pastýř, 
který se o Vás bude starat. Jeho vláda bude vládou pokoje, smíření, odpuštění, prosperity a to nejen 
pro Vaši generaci (to říká těm, kteří jsou v zajetí), ale bude Pastýřem i pro Vaše syny, pro vaše vnuky, 
a pro další pokolení, které po nich přijdou. Uprostřed Vás zřídím svou svatyni, místo, kde budu já 
Hospodin přebývat, budu žít s Vámi, budu ve všem středu. 
To vše bude velikým svědectvím okolním národům, aby viděli jak veliký, mocný a slavný je Hospodin. 
 
 
Tento příběh nám ukazuje na to, jaký je Bůh. 
Hospodin je Bohem, který spojuje, sjednocuje, usmiřuje a do našich vztahů přináší pokoj. 
 

Ef 2,13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 
14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou 
obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho 
nového člověka, a tak nastolil mír. 
16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. 
17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. 
18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 
19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 
20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus 
Ježíš. 

 
Božím záměrem bylo vždy, aby na této zemi vládl pokoj, aby lidé žili v jednotě, aby vládlo smíření a 
odpuštění. Boží vůlí, touhou, přáním je JEDNOTA. 
 
Bůh nikdy nerozděluje. To, co rozděluje je HŘÍCH. 
Když se podíváme kolem sebe, anebo na sebe, na naše vztahy, nikdy to nebyl Bůh, který by přinesl 
rozdělení, napětí, nevraživost, anebo nenávist. Narušení vztahů přináší hřích. Jsme to my, jsem to já, 
kdo jedná podobně jako král Rechabeám. Tvrdost, necitlivost, nemoudrost, zlost, hněv, ješitnost, 
pýcha, ambice, netolerance, závist, touha po pomstě… to vše přináší napětí, konflikt, rozdělení. 
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A nemusíme mluvit o národech, můžeme se podívat kolem sebe… 
Koho z Vás se to netýká v užší, či širší rodině? Myslím, že každý z nás, v okruhu ať už užší, nebo širší 
rodiny máme někoho, s kým se nemusíme vidět, setkání s ním nám přináší žaludeční nevolnost, 
bušení srdce a zvýšený krevná tlak. 
Anebo v církvi, ve společenství, kde by měl vládnout pokoj, odpuštění, jednota – i tam mnohdy 
narazíme na rozdělení, nevraživost, kritiku, pomluvy, nespokojenost a napětí.  
 
Bible nám připomíná, že rozdělení je důsledek hříchu. 
Rozdělit, vrazit klín – to je tak snadné. Někdy stačí jedno slovo, jedna nejapná poznámka, jeden 
přihlouplý žert… 
Ale stmelit, spojit, sjednotit, smířit se, to je tak těžké! 
Tak těžké, že na to často nestačíme sami. 
 
A to je to, co nám Bůh chce dnes připomenout. Nestačíme na to sami, to je pravda, ale Bůh se 
rozhodl nám v tom pomoci. On je Bohem, který sjednocuje, smiřuje, obnovuje, a pokud po jednotě 
toužíme, On nám ji dá.  
 

V rodině, v manželství, v církvi, ve společnosti. 
 
Ezechiel slibuje, že Hospodin pošle DAVIDA, krále a pastýře, který přinese záchranu, obnoví důvěru a 
nastolí nové vztahy. Mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzájem. 
Když se ve starém zákoně mluví o Davidovi, který přijde, víme, že je to zaslíbení o příchodu Pána 
Ježíše.  
To On je tím Davidem, Izajáš ho představuje jako kníže Pokoje. 
A anděl, který zaslibuje Marii narození Spasitele říká: 

L 1,32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 
33 Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." 

 
 
DÍLO PÁNA JEŽÍŠE 

 Shromáždí 
 Zachrání 
 Očistí 

 
MŮJ ÚKOL 

 Přijmout Boží odpuštění 
 Přijmout Boží zákon do svého srdce 

 
DŮSLEDEK TOHOTO ROZHODNUTÍ 
Pro mne, ale i pro mé děti, vnuky a další generace… 

o Bezpečí  
o Pokoj 
o Kristus ve mně (chrámem Božím je mé srdce) 
o Stávám se svědectvím o Boží lásce a moci 

 
 
 
 
Pán Ježíš spojuje (smiřuje) člověka s Bohem 
Nebe se zemí  = kříž 
Odpustil hříchy, ale to nebylo nic laciného! 
Musel zemřít, abychom my mohli žít. 
Hřeby v jeho rukou a nohou jsou hřeby, kterými jsem ho na kříž přibyl JÁ, svými hříchy 
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Pán Ježíš spojuje (smiřuje) lidi mezi sebou 
 On přišel, aby naklonil srdce otců k synům. 

Mal 3,24 On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl 
zemi klatbou." 
 

 On přináší odpuštění a obnovuje lásku v manželství, aby ti dva opravdu byli jedním tělem… 
 

 On přináší usmíření a obnovuje jednotu v mezilidských vztazích 
 
 
 
VÝZVA 
Potřebuješ uzavřít, nebo obnovit vztah s Bohem. 
Je narušen tvým hříchem, vzpourou, neposlušností, vlažností, nebo tím, že jsi zradil Krista? Vychladla 
Tvá láska k Ježíši? 
 

Petr Pána Ježíše zapřel. Ze strachu. A On se ho po vzkříšení ptá: miluješ mne? Miluješ mne více než 
všichni ostatní? 
Možná, že Tvé srdce chce volat, stejně jako to řekl Petr: „Pane, Ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád“. 
 
Buď mám KRÁLEM DAVIDEM 
Chci teď, před Večeří Páně dát možnost přijít k Pánu Ježíši, vyznat mu, Pane Ježíši, prosím odpusť mi 
můj hřích, zachraň mě, narovnej můj vztah s Bohem Otcem. 
Vím, že jsi za mne zemřel na kříži. 
Vím, že to byly mé hříchy, které tě na kříž přibyly. 
A vím, že tě k tomu vedl jediný důvod: abys mne smířil s Bohem. 
Jdu k Tobě a prosím, odpusť mi, vstup do mého srdce, buď mým Králem Davidem!  
 

 
Ezechiel na Boží pokyn vzal dvě dřeva a spojil je v jedno. 
Jsou zde dvě dřeva, která tvoří kříž, Pán Ježíš je spojil v jedno. 
Toto spojení je most, který umožňuje, aby Bůh sám vstoupil do Tvého života, naplnil Tvé srdce, a aby 
Jeho Svatý Duch žil v Tobě. V Tvém nitru. 
 
Máš jistotu odpuštění hříchů, smíření s Bohem? 
Pokud ne, pojď – vezmi si svá dvě dřeva, spoj je… přitluč je k sobě… 
Vbij svůj hřeb, svůj hřích – pomatuj, za Tvé hříchy je zaplaceno. 
A Pán Ježíš vstoupí do Tvého srdce, odpustí ti, sejme všechny hříchy a jeho pokoj bez konce naplní 
Tvůj život. 
 
 
Večeře Páně 
 
Ezechiel vzal dvě dřeva – Judsko a Izrael, rozdělený národ, spojil je k sobě, přinesl smíření. 
Zaslíbil, že obnoví to, co bylo zničeno hříchem, a dá jim a jejich potomkům dobu klidu, pokoje, 
bezpečí. 
Bude jejich Bohem, a do jejich životů a vztahů vloží své požehnání. 
 
Pokud chcete dnes povědět Pánu Ježíši, toužím po obnově manželství… 
Nebo toužím po smíření s druhým člověkem… 
Až půjdeš k VP, vezmi do ruky dřevo, napiš na něj své jméno, a až přijmete chléb a víno, vezmete své 
dvě dřeva do ruky a pomodlíme se, ať Bůh spojí, smíří, odpustí, dá jednotu, pokoj a své požehnání. 
 


