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Drazí sourozenci v Kristu, 

Toto je zkrácený přepis mého biblického poselství, které jsem pro Vás nahrál na 
video. Není zde úplně všechno, ale snažil jsem se postihnout hlavní myšlenky. Ať je to 
pro Vás posilou a povzbuzením: 

 

 

Najez se! (Přísloví 26, 13–16) 
 

Tak jak jsem řekl v modlitebním úvodu, tak tohle zamyšlení z knihy přísloví má čtyři 
verše 26. kapitoly, ale nejprve bych to chtěl uvést jedním veršem za čtvrté kapitoly. Je to 
verš 23.: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ 

Říká to, že je důležité hlídat si naše nitro – srdce, vůli, rozum a také to, co děláme, na 
co myslíme a kam směřujeme. Proto máme takto chránit svůj život. Život není jenom 
existence, ale je to opravdu mnohem něco víc. Ježíš sám o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, 

pravda i život“ – a tak pokud my chceme mít život, potřebujeme mít Ježíše.  

Proto je důležité držet se tohoto Božího slova. Věřím tomu, že právě proto Bůh poslal 
Ježíše jako svoje slovo, a ještě předtím posílá svoje slovo skrze požehnané lidi, kteří 
mluvili ve jménu Hospodina – ve jménu Božím, a tak máme ve Starém zákoně zapsáno 
spoustu moudrých rad. A také v Novém zákoně. A jsou to Boží pravdy a Boží rady 
k zamyšlení. 

To dnešní téma je z 26. kapitoly a je to téma o lenochovi. Nejprve chci říct to, že 
lenoch nemusí být jenom ve fyzické rovině, ale i v rovině duševní. A pak bych to chtěl 
aplikovat na rovinu duchovní, protože my jsme jako celistvý člověk a nedá se to 
oddělovat jen tak, že to je prostě jen pro jednu oblast. Je to pro všechny oblasti našeho 
života. 

Možná se vám bude zdát, že pro vás, kteří žijete na okraji vrchoviny – takoví ti 
horalové, že slovo lenost se vás netýká. Já si to taky myslím, když přemýšlím o fyzické 
rovině, ale jsou zde i oblasti duševní a duchovní. Chtěl bych ukázat na některé principy, 
které nás odvádějí od toho, co dobrého bychom mohli udělat. A myslím si, že se to 
vlastně může týkat každého člověka.  

 

Přísloví 26,
 
13–16 

13 
Lenoch říká: „Na cestě je lvíče, v ulicích je lev.“ 

14 
Dveře se otáčejí ve svém čepu 

a lenoch na svém loži. 
15 

Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům. 
16 

Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících. 
 



Máme zde čtyři verše a v každém z nich je slovo lenoch. Já bych chtěl začít tím 
veršem 15: „Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům.“ Já tady 
mám mísu, která je plná ovoce a chtěl bych si sáhnout pro nějaké dobré ovoce, protože 
mě se to opravdu líbí a mám na to chuť. Ale chci říct, že to nemusí být jenom ovoce, 
taky by to mohla být mísa s nějakým masem nebo s klobáskami nebo s něčím, co prostě 
má člověk rád. Když vidíme, že je to dobré pro náš život, tak si pro to sáhneme. Takže 
já tady vidím to pěkné jablíčko, tak bych si pro něj sáhl, ale jak říká to naše téma – 
kdybych byl lenoch, tak já prostě naplním tu touhu jenom napůl. To znamená, že si 
sáhnu, ale už nevrátím sousto (nebo to dobré) k ústům. Já prostě jenom na to sáhnu 
a budu si říkat: „Jo, tak to je nádherný jablíčko!“ Ale mám z toho nějaký užitek? 

Když se tento princip převede do té duchovní roviny, tak si můžu třeba říkat: „Tyto 
věci jsou úžasné, to, čím nás Bůh obdarovává.“ Např. nějaké duchovní dary nebo ovoce 
Ducha svatého. Ale má to vliv na můj život? Zažívám to ve svém životě? Je to něco, do 
čeho se mohu zakousnout? Nebo druzí lidé si do toho mohou kousnout? 

Podívejme postupně na ty jednotlivé verše, protože si myslím, že nám můžou ukázat 
nějaké principy, na které si potřebujeme ve svém životě dát pozor. 

Verš 13 říká to, že lenoch se tak nějak vymlouvá – říká: „Na cestě je lvíče, v ulicích 

je lev.“ Protože jsou tady nějaké podmínky, pro které já to prostě nemůžu udělat. 
Nemůžu překonat tyto okolnosti. On říká – na cestě je lvíče, v ulicích je lev. Já tam 
prostě nemůžu jít, nemůžu odejít z toho svého lůžka, zvednout se, protože ten lev by mě 
pohltil. Pán Bůh chce, abychom se pohnuli k dobrému. A když sáhneme do té mísy, 
abychom to jablko vrátili k ústům a aby z toho byl užitek. Abychom mohli ochutnat ty 
dobré věci jak v tom fyzickém (to jablíčko) a třeba taky v tom duchovním – když 
naplníme to, co Pán Bůh po nás chce. 

Ve verši 16 je jiná rovina – je tam takový sebeklam. „Lenoch si připadá moudřejší 

než sedm zkušeně odpovídajících.“ Tady vidíme to, že ten lenoch si říká – vždyť já tomu 
rozumím nejlíp. Vás sedm sice má na to jiný názor a možná se v tom shodnete, ale já to 
vím líp, protože já mám zjevení od Pána Boha, mám Ducha svatého. Když se podíváme 
třeba na tu rovinu duchovní, tak to takto může vypadat. Není to ale divné, že sedm 
zkušeně odpovídajících má jiný názor, a já si připadám, že jsem chytřejší? Může to tak 
být – ono větší množství lidí se stejným názorem ještě neznamená, že mají pravdu. Ale 
většinou to tak není, zvláště když Pán Bůh posílá své slovo, aby nás napomenul. A těch 
sedm odpovídajících vidí zvenku náš život a říkají, toto není v pořádku. Bůh posílá své 
slovo, aby nás povzbudil i napomenul. 

Třetí princip je zapsaný ve verši 14: „Dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch na svém 

loži.“ Tady vidíme nějaké dveře, které se hýbou, ale ony se hýbou jenom na místě. A i ten 
lenoch, který se převaluje, zůstává pořád na svém lůžku. Nikam se nepohne! Je to taková 
rovina nesvobody. Můžeme dělat spoustu pohybu, můžeme mnohokrát sáhnout do té 
mísy, ale nedocílíme ničeho dobrého. Jsou tady ty panty, ty čepy, na kterých ty dveře 
drží a ony je nepustí. Tak je to i s tím lenochem, který se třeba hýbe, ale zůstává jen na 
svém lůžku. Když to převedeme do té duchovní roviny, tak to může být takové 



pomyslné lůžko, ze kterého se jen tak nevymaníme. Ten zlý se snaží udržet nás v této 
nesvobodě. Pán Ježíš ale přišel, aby ta pouta rozlámal a osvobodil nás. 

Tak když teď vidíme tato tři úskalí, tak si dávejme pozor, abychom se nevymlouvali, 
abychom si nic nenamlouvali, ale nechali si poradit od druhých. A také, aby náš život 
měl směřování – jinými slovy duchovní růst. Abychom se po uvěření posouvali 
a nezůstávali na místě. Když si například přečteme nějakou věc z Bible, která nás osloví, 
nebo slyšíme kázání, je to pro nás pouhá informace? Nebo je to slovo, které nás posune 
dál? Kdybychom se nikam neposunuli, tak jsme podobní tomu lenochovi. 

Tato první adventní neděle je začátek takového čekání na nově narozeného Spasitele. 
Ale my víme, že Ježíš, který je v nebi, přijde i podruhé. Nalezne nás v tom dobrém 
pohybu, nebo jako hýbající se na jednom místě? Ten lenoch se převrací z jednoho boku 
na druhý. Moje modlitba je, abychom nebyli podobní tomu lenochovi. Aby při nás 
nebylo „sváteční křesťanství“ = v neděli na bohoslužbu nebo do kostela – to může být 
takové převalení se na jeden bok a za týden na druhý bok. Věřím tomu, že Ježíš chce, 
abychom se „hýbali“ celý týden a mělo to nějaký posun dobrým směrem. 

Amen. 

 

 

+ modlitba a požehnání  pro Vás všechny 

 

V lásce Kristově Zdeněk Spilko. 

 


