I TY můžeš slyšet Boží hlas! Mark Virkler
Tento článek si můžete stáhnout také v PDF: 4 Keys to Hearing God's Voice
Házel jsem sebou, otáčel se v posteli a nemohl usnout. Hlavou se mi pořád honila myšlenka: “Co
kdybych dnes večer umřel? Nejsem připraven jít do nebe.” Vůbec jsem se té myšlenky nemohl zbavit,
a tak jsem vstal, sešel po schodech dolů a čekal, až se rodiče vrátí z jejich setkání. Když přišli, řekl jsem
jim, že chci být spasen, a tak mě rovnou vzali do pastorova domu, kde mi vysvětlili plán spásy a vedli mě
v modlitbě hříšníka. Bylo mi 15 let, když jsem pozval Ježíše Krista do svého srdce, jako svého Pána a
Spasitele.
Byl to Boží hlas, který ke mně ten večer promlouval, a volal mne do Jeho království. Jeho hlas v mé hlavě
zněl jako spontánní myšlenka. Tehdy jsem však nebyl schopen rozlišit, že to je ten hlavní způsob, jakým
je slyšet Boží hlas. A tak jsem musel projít desetiletým zoufalým hledáním, abych ho byl schopen slyšet
jasně.
Křesťanství je mezi náboženstvími jedinečné, neboť pouze ono nabízí osobní vztah se Stvořitelem, který
začíná tady a teď, a trvá po celou věčnost. Ježíš prohlásil: „Toto je věčný život – aby poznali Boha“ (Jan
17:3). Bohužel mnozí lidé v dnešní církvi míjejí to úžasné požehnání přátelství s naším Pánem, protože
ztratili schopnost rozpoznat Jeho hlas. I když nám Jan 10:27 zaslibuje: „Moje ovce slyší Můj hlas“, příliš
mnoho věřících stále hladoví po tomto důvěrném vztahu, který jediný dokáže uspokojit touhu našich
srdcí.
Byl jsem jednou z těch ovcí, které nebyly schopny rozeznat hlas svého pastýře. Toužil jsem po hlubší
duchovní intimitě s Bohem, ale nenacházel jsem ji. Pak jsem v jedenáctém roce svého křesťanského
života dostal spontánní myšlenku, že bych měl: „rok svého života zaměřit na to, abych se naučil slyšet
Boží hlas.“ Rozhodl jsem se jednat podle této myšlenky a věnovat celý rok soustředěnému úsilí, učit se
slyšet Jeho hlas. Aniž bych to věděl, byl to Pán, kdo mne volal, abych mu ten čas věnoval.
Toho roku Pán odhalil čtyři jednoduché klíče, které můžeme nalézt v knize Abakuk 2:1-2, a které
odemkly poklad Jeho hlasu. Použití všech těchto čtyř klíčů společně mi umožnilo, že můžu slyšet Boží
hlas snadno každý den. Byl to ten nejvíce proměňující krok, který jsem za 45 let svého křesťanského
života udělal! Rád bych se s vámi o tyto klíče podělil, abyste je mohli vyzkoušet a zjistit, jestli budou
provás fungovat stejně.
1. klíč: Boží hlas často zní ve vašem srdci jako proud spontánních myšlenek.
Abakuk znal Boží hlas, který k němu mluvil (Abak. 2:2). Eliáš ho popsal jako tichý, jemný hlas (1 Král.
19:12). Vždycky jsem naslouchal tomu vnitřnímu slyšitelnému hlasu – Bůh tak někdy mluví. Zjistil jsem
však, že obvykle Boží hlas přichází jako spontánní proud myšlenek.
Nebyli jste například někdy na cestě, a najednou vám přišla myšlenka, abyste se za někoho modlili? Věřili
jste tehdy tomu, že vám Bůh říká, že se máte modlit? A jak vám zněl ten Boží hlas? Byl to slyšitelný hlas,
nebo to byla spontánní myšlenka, která osvítila vaši mysl?

Zkušenosti naznačují, že komunikaci na úrovni duchovna vnímáme jako spontánní myšlenky, vjemy
a vize, a Písmo to mnoha způsoby potvrzuje. Například jedna z definic slova paga – hebrejského slova
pro přímluvu, je "náhodné setkání nebo náhodné prolnutí." Když nám Bůh klade na srdce nějakého
člověka, dělá to skrze paga, náhodné setkání s myšlenkou, která „náhodou“ prochází naší myslí.
Považujeme ji za náhodnou proto, že jsme ji nevymysleli, ale má svůj účel, protože nám ji poslal Bůh.
Proto, když chcete slyšet Boží hlas, naladíte se na toto náhodné setkání, na spontánní či plynoucí
myšlenky. I Satanovy myšlenky k nám přicházejí jako spontánní myšlenky, proto je nám přikázáno „vzít
každou myšlenku do zajetí“ (2 Kor. 10:5). Jsem si jist, že jsme všichni zažili spontánní zlé myšlenky,
které k nám přicházely, dokonce přímo útočily uprostřed času našich modliteb a uctívání. Z toho usuzuji,
že analytické myšlenky jsou mé, spontánní dobré myšlenky pocházejí od Ducha svatého a spontánní zlé
myšlenky pocházejí od zlých duchů.
•

•

Boží myšlenky jsou spojeny s Písmem a s Jeho různými jmény: utěšitel, rádce, učitel, dárce
života, uzdravitel a vysvoboditel. Jeho myšlenky vzdělávají, vyučují a potěšují. Jsou čisté,
mírumilovné, jemné, rozumné, plné milosrdenství a dobrého ovoce, jsou neotřesitelné (Jakub
3:17).
Satanovy myšlenky jsou spojeny s jeho různými jmény: žalobce, protivník, zloděj přicházející
zabíjet, krást a ničit. Jeho myšlenky odsuzují a přinášejí zoufalství, odmítnutí, strach,
pochybnosti, nevíru a všeobecně trápení. Satanovy myšlenky přinášejí žárlivost a sobecké
ambice (Jakub 3:14,15).

2. klíč: Ztište se, abyste mohli cítit proud Božích myšlenek.
Abakuk řekl: "Budu stát na svém strážním stanovišti..." (Aba. 2:1). Aabakuk věděl, že aby slyšel Boží
tiché, vnitřní, spontánní myšlenky, musí nejprve odejít na klidné místo a ztišit své vlastní myšlenky
a emoce. Žalm 62:5 nás vybízí, abychom utišili své duše před Bohem. V našem duchu je hluboké vnitřní
poznání (spontánní proudění), které může zažít každý z nás, když zklidníme naše tělo a naši mysl. Pokud
nebudeme ztišení, budeme cítit jen naše vlastní myšlenky.
Milovat Boha tichou písní uctívání je velmi účinný způsob, jak se ztišit. (2 Král. 3:15.) Poté, co uctívám
a uvnitř se utiším, otevřu se pro ten spontánní proud. Pokud přijdou myšlenky na věci, které jsem
zapomněl udělat, zapíšu si je, abych je mohl udělat později. Přijdou-li myšlenky na vinu nebo
na nehodnost, udělám důkladné pokání, přijmu očištění krví Beránka, obléknu si Jeho roucho
spravedlnosti a vidím se bez poskvrny před Bohem (Je. 61:10; Sk. 1:22).
Jasné zaměření přináší nejčistší proud: Abych mohl přijmout čisté Boží slovo, je velmi důležité, aby když
se ztišuji, mé srdce bylo správně zaměřeno. Intuitivní proud totiž pochází z vidění, které si držíme před
očima. Pokud upírám oči na Ježíše, intuitivní proud je čistý a pochází od Ježíše. Když však upřu pohled
na nějakou touhu svého srdce, intuitivní proud je tou touhou ovlivněn. Abych měl čistý proud, musím
se utišit a pečlivě upřít svoje oči na Ježíše (Žid. 12:2).

Znovu, tiché uctívání Krále a čerpání z utišení, které ho následuje, celkem snadno přináší výsledky. Je
dobré, když svůj modlitební čas začínáme tak, jak nás to učil Ježíš. „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť
se jméno tvé…“ Ježíš nás učil, abychom začali modlitbu pozdvižením svých očí k našemu nebeskému
Otci. Modlitbu nezačínáme našimi záležitostmi, ale upřeným pohledem na Něj.
3. Klíč: Upřete oči na Ježíše a požádejte o přijetí vizí.
Abakuk řekl: „Budu pozorně sledovat, abych viděl.“ (Aba. 2:1-2 ČSP). Když se Abakuk modlil, tak vlastně
hledal vizi. Protože věřím, že Bible se má žít, rozhodl jsem se, že i já se začnu dívat očima svého srdce
do duchovního světa, abych zjistil, co mohu vidět.
Udělejte to, co udělal král David! Dobrý způsob, jak začít používat oči svého srdce, je udělat to, co král
David: „Neboť David o něm říká: "VIDĚL JSEM PÁNA STÁLE PŘED SEBOU, NEBOŤ JE PO MÉ PRAVICI,
ABYCH NEZAKOLÍSAL.“ (Skutky 2:25). Z původního jazyka Žalmu jasně vyplývá, že to bylo Davidovo
rozhodnutí: „Postavil jsem (doslova, umístil jsem) Pána neustále před sebe; protože je po mé pravé ruce,
nebudu otřesen“ (Žalm 16:8). Protože David věděl, že Pán je vždy s ním, rozhodl se ve svém duchu vidět
tuto pravdu očima svého srdce, když procházel životem, protože věděl, že to udrží jeho víru silnou.
Říkáme, že: „Obraz má hodnotu 1000 slov.“ Myslím si, že je to proto, že obrazy jsou jazykem srdce.
Všimli jsme si, že když Ježíš vyučoval, neustále používal obrazy (Mat. 13: 34). Když ve svém modlitebním
čase používám obrazy, upírám své oči na Ježíše, mluvím jazykem svého srdce, a to mě rychle posouvá do
reality srdce/ducha a dostává mne to za hranici mojí mysli.
Používejte zbožnou představivost: Rozhoduji se tedy, že budu dělat něco, co dělal král David. Budu
rozvíjet „zbožnou představivost“, kterou definuji jako „představování si něčeho co říká Bůh.“ Zjevně,
pokud bych si představoval, že Ježíš se mnou NENÍ, představoval bych si lež, což není moudré. Nemohu
si představit žádný důvod, proč bych si chtěl představovat nebiblické věci. Proto vidím Ježíše po své
pravici vždycky. Přidávám k tomu Pavlovu modlitbu, aby Bůh osvítil oči mého srdce (Ef. 1:17-18). Tak se
naladím na proud Ducha svatého a on přivede obraz k životu. Zjišťuji, že z těchto zbožných představ
mohu vykročit, do Boží vize.
Od Genesis po Zjevení Bůh dával lidem sny a vize a On řekl, že v posledních dnech vylije svého Ducha
a my budeme vidět sny a vize (Skutky 2: 1-4, 17).
Pokud chceme vidět, musíme se dívat! Daniel v mysli zahlédl vizi a řekl: „Díval jsem se... díval jsem se...
díval jsem se dál " (Dan. 7: 2,9,13). Tak jsem potřeboval udělat pokání z toho, že se nedívám, a začal
jsem Pánu předkládat oči svého srdce a dívat se. Když se modlím, hledám Ježíše a pozoruji
a naslouchám, jak ke mně mluví, dělá a říká věci, které jsou na Jeho srdci. Mnozí křesťané zjistí, že pokud
se budou dívat, uvidí plynulé obrazy, stejně jako přijímají plynulé myšlenky.
Ježíš je Emmanuel, Bůh s námi (Mat. 1:23). Je to tak jednoduché. Můžete vidět Krista ve vaší blízkosti,
protože Kristus je ve vaší blízkosti. Ve skutečnosti může vize přijít tak snadno, že budete v pokušení ji
odmítnout s tím, že si myslíte, že jste to jen vy. Pokud však vytrváte v nahrávání těchto proudících

obrazů, vaše pochybnosti budou brzy překonány vírou, protože poznáte, že jejich obsah mohl zplodit
jedině Všemohoucí Bůh.
Životní styl: Ježíš nám ukázal schopnost žít z neustálého kontaktu s Bohem. Prohlásil, že z vlastní
iniciativy nedělá nic, ale jen to, co vidí dělat Otce a co Ho slyší říkat (Jan. 5:19,20,30). Jaký úžasný způsob
života!
Je možné, abyste žili z Boží iniciativy jako Ježíš? Ano! Říká se tomu „přebývat v Kristu“ (Jan. 15). Upřete
své oči na Ježíše. Závoj byl roztržen, máme přístup do bezprostřední Boží přítomnosti a On nás volá,
abychom se přiblížili víc (Luk. 23:45; Žid. 10:19-22). „Modlím se, aby oči vašeho srdce byly osvícené“
a viděli jste Jeho vize. Jsou to Jeho dary pro nás, jsou zadarmo. (Skutky 2:17).
4. Klíč: Psaní deníku – zápis vašich modliteb a Božích odpovědí přináší velkou svobodu pro slyšení
Božího hlasu.
Bůh řekl Abakukovi, aby zaznamenal vizi (Abak. 2:2). To nebyl ojedinělý příkaz. Písma zaznamenávají
mnoho příkladů osobních modliteb a Božích odpovědí (např. Žalmy, mnozí proroci, Zjevení).
Proces nazývám „obousměrným zápisem“ a zjistil jsem, že je to báječný prostředník k jasnému rozlišení
Božího vnitřního, spontánního proudu, protože když zapisuji, jsem schopen psát ve víře po dlouhý
časový úsek a přitom věřit, že je to Bůh. Vím, že pokud jsem dostal něco od Boha, musí to být
rozsuzováno. Rozsuzování však zahrnuje pochybnosti a pochybnosti blokují nadpřirozenou komunikaci,
takže nechci rozsuzovat, zatímco se snažím přijímat (Žid. 11:6). S deníkem mohu přijímat ve víře,
s vědomím, že až proud skončí, mohu ho pečlivě rozsoudit a prozkoumat, a ujistit se, že je to v souladu
s Písmem (1 Tes. 5:21).
Odstranit pochybnosti: Pochybnosti vám můžou zpočátku bránit, ale odhoďte je, připomeňte si, že
zaznamenávání Božích slov a vizí je biblický koncept, a že Bůh je nablízku, aby mluvil ke svým dětem.
V Bibli satan neustále uvrhuje pochybnosti tím, že říká: „Opravdu ti Bůh řekl …?“ (1.Moj. 3:1).
Naučte se odpočívat! Když přestaneme pracovat a vstoupíme do Jeho odpočinku, Bůh může svobodně
působit (Žid. 4:10). Pohodlně se posaďte, vyndejte pero a papír (nebo počítač nebo iPad), usmějte se,
obraťte pozornost k Pánu v chvále a uctívání a hledejte Jeho tvář. Napište: „Dobré ráno, Pane! Miluji Tě.
Co mi chceš říct?“ Pak se zklidněte a upřete pohled na Ježíše. Najednou vás napadne velmi dobrá
myšlenka. Nepochybujte o ní, jednoduše ji napište. Později, když budete pročítat svůj deník, budete
požehnáni, když zjistíte, že obsah je úžasný a že skutečně rozmlouváte s Bohem!

Slyšte Boha skrze osvícené Písmo: Známost Boha skrze Bibli je životně důležitým základem, abyste mohli
slyšet Jeho hlas ve svém srdci. Musíte tedy být pevně odhodlaní poznávat a poslouchat Boží psané Slovo.
Bylo nám přikázáno, abychom meditovali nad Písmem (Joz. 1:8). Když se nad Písmem modlíme, objevíme
verše, které na nás vyskočí ze stránek a zasáhnou nás mezi oči. To je další mocný způsob, jak k nám Bůh
promlouvá. Pravidelná meditace nad Písmem nám byla přikázána Bohem, a je nutností pro efektivní
křesťanský život.

Využití duchovních poradců: Pro váš růst a bezpečí je také velmi důležité, abyste byli ve spojení
s důvěryhodnými duchovními rádci. Všechny změny směru, které přicházejí prostřednictvím psaní
deníku, by předtím, než podle nich začnete jednat, měly být potvrzeny vašimi poradci. Bible říká,
že každá skutečnost má být potvrzena v ústech dvou nebo tří svědků (2 Kor. 13: 1). Také v množství
rádců je bezpečí (Přís. 15: 22). Takže se ujistěte, že chodíte v pokoře, a hledáte a přijímáte vhledy
od svých duchovních poradců. Tento krok nesmí být přeskočen!
Ve Zjevení se opět objevují čtyři klíče: Jan použil stejné čtyři klíče jako Abakuk. Ve Zjevení 1:9-11
zjistíme, že byl v duchu (nehybnost), uslyšel za sebou hlas (naladěný na spontánnost), který říkal: „Napiš
do knihy (zápis), co vidíš (vize).“ Takže ve Starém i Novém zákoně najdeme stejné čtyři klíče,
které používáme k přijetí Božího hlasu. Nebojte se pořadí klíčů. Jen se ujistěte, že používáte všechny
čtyři.
Tyto čtyři klíče fungují jako BALÍČEK (Zastav se! Dívej se! Poslouchej! Piš!): A je to! Lidé slyší. Pokud
budete tyto čtyři klíče používat všechny společně, zaručujeme, že budou fungovat a budete slyšet Boží
hlas. Zkuste je a uvidíte jejich výsledky. Když budete psát váš deník, máme pro vás zdarma stahovatelnou
hudbu, kterou můžete poslouchat. Je k dispozici na www.cwgministries.org/galilee. První část nahrávky
vás zavede na vizionářskou procházku s Ježíšem podél Galilejského moře a povede vás k použití všech
těchto čtyř klíčů. Povzbuzujeme vás, abyste to zkusili! Můžete se procházet s Pánem v zahradě za
denního vánku. Kéž zažijete plnost osobního vztahu s naším Pánem a Spasitelem, Ježíšem Kristem. Nechť
se ve vašem životě prohloubí společenství s Bohem a ať vás jeho uzdravující a tvůrčí paprsky naplňují
skrz na skrz.

