
Poslušnost je lepší než oběti
1. Samuelova 15,22-23 (Ek): Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně 
rozvažovat je víc než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a 
ctění domácích bůžků.

1. Samuelova 15,22-23 (Kr): Aj, poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství 
státi, nežli tuk skopců přinášeti. Nebo zpoura jest takový hřích jako čarodějnictví, a 
přestoupiti přikázaní jako modlářství a obrazové.

     V originále je v obou případech pro „poslouchání“ použito stejné slovo - שמע – (šama). 
Hlavním významem tohoto slova je pozorné poslouchání, poslouchání se zapojením 
intelektu, nebo prostě poslušnost. Slovo, které je v těchto překladech přeloženo jako vzdor 
nebo vzpoura, znamená také neposlušnost (rebelii). Jeho základ je stejný se slovem מרה   - 
(marah), což označuje něco hořkého nebo jinak nepříjemného, a přeneseně to má význam 
neposlušnosti, odporu a vzpoury.

     Zdá se to být úplně samozřejmé, ale co to pro nás znamená prakticky? Podívejme se 
do knihy Numeri 9, 15-23. Popisovaný příběh nás zavádí do doby, kdy Bůh vodil svůj 
vyvolený lid po poušti, a myslím, že se z něj můžeme něčemu přiučit.

Numeri 9,15-23: V den, kdy byl postaven příbytek, přikryl jej oblak a zahalil stan 
svědectví; od večera do rána se jevil nad příbytkem jako ohnivá zář. Tak tomu bylo 
každodenně. Přikrýval jej oblak a v noci měl vzhled ohnivé záře. Kdykoli se oblak od stanu 
vznesl, hned táhli Izraelci dál. Kde se oblak pozdržel, tam se Izraelci utábořili. Na 
Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. Tábořili po celou 
dobu, pokud se zdržoval oblak nad příbytkem. Když oblak setrvával nad příbytkem po 
mnoho dní, drželi Izraelci Hospodinovu stráž a netáhli dál. Někdy však byl oblak nad 
příbytkem jen několik dní. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 
Někdy tu byl oblak jen od večera do rána; když se oblak ráno vznesl, i oni táhli dál. Ať to 
bylo ve dne nebo v noci, jakmile se oblak vznesl, táhli dál. Ať setrvával oblak nad 
příbytkem třeba dva dny nebo měsíc nebo rok, dokud nad ním setrvával, Izraelci tábořili a 
netáhli dál. Když se vznesl, táhli dál. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz 
táhli dál. Drželi Hospodinovu stráž na Hospodinův rozkaz daný skrze Mojžíše.

     Je to zvláštní. Normálně by stačilo říci, že Izraelci následovali oblak. Proč se tedy v 
Písmu tolik plýtvá místem na zdlouhavé popisování něčeho, co by bylo pochopitelné z 
jediné krátké věty? Věřím, že je to příklad pro nás, protože Bůh se nezměnil. Jeho 
vyvolený lid Jej následoval, a dával se do pohybu teprve tehdy, když se dal do pohybu 
Bůh. Ježíše za Jeho života vidíme dělat totéž:

Jan 5,19: Ježíš jim řekl: "Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic 
než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.  

     Ježíš se nepředváděl. Hledal jen vůli svého nebeského Otce, a podle ní pak jednal. O 
Ježíši na mnoha místech čteme, jak se odebíral na hory a pustá místa, a tam se o samotě 
modlil.

Matouš 14,23: Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal 
večer, byl tam sám.



Marek 1,35: Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam 
se modlil.

Lukáš 5,16: On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.

Lukáš 6,12-16: V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. 
Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval 
apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, 
Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova 
a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.

     Ježíš opravdu nedělal nic ze své vůle, ale dělal pouze to, co viděl dělat svého Otce. 
Trávil mnoho času v rozhovoru se svým Otcem (na modlitbách), aby se dozvěděl, co má 
dělat. V posledním zmiňovaném příkladu (Lukáš 6,12-16) vidíme Ježíše, jak se modlí 
celou noc. Měl k tomu dobrý důvod. Ráno k sobě zavolal své učedníky, a vybral z nich 12, 
které nazval apoštoly. Je zřejmé, že čím vážnější situace byla před Ním, tím více času 
trávil v rozhovoru se svým Otcem.

     Stejně jako se kdysi Izraelci nedávali na cestu bez Božího vedení (tzn. pokud se onen 
oblak nedal do pohybu), stejně tak ani Ježíš nedělal nic ze své vůle, ale vždy hledal vůli 
svého Otce. A stejné pravidlo by mělo platit i u znovuzrozených Ježíšových učedníků. Tzn. 
hledat konkrétní Boží vůli pro náš život, pro každý den, „křesťanské aktivity“, duchovní boj 
apod., a podle toho jednat. 

     Nemyslím tím, že bychom potřebovali zjevení úplně na všechno (pokud se oblak nedal 
do pohybu, Izraelci si žili svůj běžný život), ale čím obtížnější situace a úkol je před námi, 
tím více potřebujeme zjevení od Ježíše – konkrétní způsob řešení. Bůh nebude potvrzovat 
naše plány (byť by vypadaly sebeduchovněji). Jedině díky poslušnosti (namísto pýchy v 
podobě vlastních plánů) můžeme poznávat skutečné Boží plány a cesty, a na nich se s 
Ním setkávat. 


