
Díkčinění za úrodu, v Javorníku 13. 10. 2019  

Neboj se vydávat svědectví o Kristu 
 

Základ kázání: Skutky 17:16-34                                                                            1. čtení: Izajáš 40:25-31 

 

I) BĚDA MNĚ, KDYBYCH NEKÁZAL! 

Milí bratři, milé sestry, 

Pavel Čerešník mi na víkendovce řekl povedený vtip: Víte, proč na Sicílii nemají rádi Svědky Jehovovy? 

Protože tam nemají rádi vůbec žádné svědky. No, v Aténách zase nebyli nadšení ze svědka Kristova, 

z apoštola Pavla. Nejdřív o něm mluvili hanlivě. Nazývali ho nedovzdělancem. A když jim pak na 

Areopagu kázal o vzkříšeném Kristu,  

 jedni se mu začali smát a druzí řekli: "Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy."  
Bratři a sestry, proč vlastně apoštol Pavel zvěstoval v Aténách evangelium? Co ho vedlo k tomu, aby 

tam mluvil o vzkříšeném Pánu Ježíši Kristu? Tato otázka je na místě. Divím se totiž, že měl ještě chuť 

mluvit o svém Spasiteli na veřejnosti. Divím se, že se v Aténách nechoval jen jako pouhý pasivní 

turista. Že se neuzavřel do sebe. Že se neodmlčel. Nebo že se rovnou nevypařil se svou zvěstí někam do 

lesů, mimo dosah civilizace. Lidí musel mít až po krk, ne? Především těch, kteří mu po krku šli. Jen pár 

dnů zpátky se jeho rodní bratři, Židé z Tesaloniky, do něj pořádně opřeli. Nenáviděli ho za to, že v tom 

městě hlásal, že Ježíš je Mesiáš. Oni sami této zvěsti neuvěřili. Podle nich se Pavel rouhal. Navíc mu 

měli za zlé, že tomuto učení začínají věřit lidé v jejich okolí. Apoštol Pavel jim ležel v žaludku tak moc, 

že ho pronásledovali až do Beroje, kam před nimi uprchl. V Beroji tito Židé podněcovali lid proti 

Pavlovi a jeho spolupracovníkům. Proto se apoštol vydal zas o město dál. Přicestoval do Atén…  

Divím se, že po tom všem v sobě ještě našel sílu dál kázat evangelium. Divím se, že ho namyšlení 

Atéňané nepřipravili o poslední zbytek chuti svědčit o Kristu. No, nakonec se tomu vlastně ani moc 

nedivím. Duch svatý ho přece vedl a posiloval! A proto v Pavlovi stále hořela touha druhým lidem 

sdělit radostnou zprávu o Spasiteli světa. Byl to jeho životní úkol. Krásně o tom mluví v 1. listu 

Korintským: 

 16 Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal. 17 

Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; jestliže jsem byl povolán, plním svěřený 

úkol… 19 Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. 20 

Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, 

abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem. 21 Těm, kteří jsou bez 

zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem 

bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. (1K 9:16-21) 

Pavel si tedy ani v Aténách nedá pauzu. On si přeje, aby se vláda Pána Ježíše stále rozšiřovala. Aby 

rostlo Boží království v lidech a mezi lidmi. Čím víc lidí o Kristu uslyší, tím víc lidí v Krista uvěří. 

A čím víc lidí v Krista uvěří, tím víc lidí bude zachráněno – a tím víc bude také Kristus oslaven.  

 

II) ROZČILENÝ Z MODLÁŘSTVÍ  

Bratři a sestry, to ale není jediná motivace, kterou apoštol měl. Ještě jedna skutečnost ho provokovala 

k tomu, aby právě v Aténách zvěstoval evangelium. O co šlo? Lukáš vypráví: 

 16 Zatím na ně Pavel v Athénách čekal; když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to 

znepokojovalo. 

Apoštol se skutečně po Aténách procházel jako turista. Aby ne! Vždyť to bylo věhlasné město, které 

však už v jeho době mělo svou slávu dávno za sebou. Ale rozhodně se mohlo pyšnit slavnou historií. 

V Aténách kdysi působili tři nejznámější filosofové starověku: Sókrates, Platón a Aristotelés. Atény 

jsou pokládány za kolébku evropské, západní demokracie – například díky schopnému státníkovi 

Periklovi. V Aténách žili a tvořili svá díla proslulí básníci a dramatici: Sofoklés, Aischylos a Euripidés. 

Atény jsou zkrátka symbolem západní vzdělanosti a kultury. Ale také symbolem pohanského 

náboženství. Očima apoštola Pavla viděno: Symbolem modlářství. Jeden tehdejší pohanský spisovatel 

o Aténách napsal, že člověk v tom městě zakopne spíš o nějakého boha než o člověka.  



A to Pavla nenechávalo v klidu. Apoštola to dráždilo. Byl rozčilený. Byl rozezlený. Když evangelista 

Lukáš píše o Pavlových pocitech v Aténách, používá stejné sloveso, kterým Starý zákon popisuje Boží 

hněv vyprovokovaný právě modlářstvím svého lidu. Třeba skrze proroka Ozeáše Hospodin hřímá: 

 3 Izrael zanevřel na to, co je dobré, bude jej honit nepřítel. 4 …Ze svého stříbra a zlata si udělali 

modlářské stvůry ke své vlastní zkáze. 5 Tvůj býček na tebe, Samaří, zanevřel. Můj hněv proti nim 

plane! Jak dlouho ještě? Bez trestu nezůstanou. (Oz 8:3-5)  

Pavel tedy v Aténách nebyl jen znepokojený. To je slabý překlad. On byl přímo naštvaný. On byl 

rozhněvaný. Horlivost pro Hospodina zástupů, jediného pravého Boha – ta ho rozpalovala. Bytostné 

přání, aby spolu s ním všichni lidé uctívali Boha Stvořitele a zároveň Otce Pána Ježíše Krista – a nikoho 

jiného. A jistě také soucit s těmi lidmi. Oni se sice naparují. Myslí si, že snědli moudrost celého světa. 

Ale ve skutečnosti jsou duchovně zaslepení a ztracení ve svém modlářství.  

 

III) PRVNÍ DVĚ PŘIKÁZÁNÍ DESATERA JSOU PRO VŠECHNY LIDI – NE JEN PRO BOŽÍ 

LID 
Bratři a sestry, dnešní biblický text je mimo jiné velmi důležitý pro správný výklad prvních dvou 

přikázání Desatera. Ta, jak víme, zní: 

 2 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 3 Nebudeš mít 

jiného boha mimo mne. 4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na 

zemi nebo ve vodách pod zemí. (Ex 20:2-4) 

Ano, mohli bychom se mylně domnívat, že tato dobrá Boží přikázání platí jen pro nás, jen pro 

Hospodinův lid. Že tyto příkazy se netýkají lidí, kteří Hospodina neznají a nevěří v něj. Ale to není 

pravda. Pavel dobře věděl, že Hospodin tato svá přikázání vydal nakonec pro všechny lidi, pro každého 

člověka. Tedy pro lidi 1. století stejně jako pro lidi 21. století. Pro Evropany stejně jako pro Afričany. 

Pro Čechy stejně jako pro Číňany. Pro křesťany stejně jako pro ateisty. Pro nás stejně jako pro naše 

rodiny, přátele, sousedy a spolupracovníky. Když lidé uctívají jiná božstva než Hospodina, nebo když 

lidé vedle Hospodina uctívají jiné bohy, dopouštějí se tím modloslužby, za kterou je Hospodin, Stvořitel 

všech lidí a jejich jediný Pán, jednou povede k zodpovědnosti.  

A je třeba připomenout, že člověk se nezměnil: Stále je od přirozenosti modlář. Jen bohové, které vzývá 

a pro které žije, se změnili. Už to jsou jen málokdy sochy a obrazy. Alespoň v našem evropském 

kontextu. Dnes jsou to mobily, které lidé nespustí z ruky. Internet, od kterého se nechtějí ani na chvíli 

odpojit. Úspěch a lidská sláva, které se chtějí zmocnit. Majetek, který obhospodařují v takové míře, že 

jim na nic jiného a na nikoho jiného často nezbývá čas. Touha mít se dobře a užívat si krátkého života. 

Kvůli této touze lidé tvrdě pracují a dokážou kvůli jejímu naplnění utrácet veliké sumy peněz. Děti, 

kterým se lidé klaní a kterým snesou modré z nebe – místo aby je pořádně vychovávali. Technologie, od 

kterých si slibují spásu lidstva. Zábava všeho druhu, která jim zprostředkuje únik z reality. To jsou 

bohové dneška, kterým se lidé klaní a pro které žijí. A my musíme stále znovu před Boží tváří vážně 

přemýšlet nad svým životem – zda mezi ně také nepatříme, že? Nakolik jsme i my pořád modláři, kteří 

vedle Krista také uctívají kde co a kde koho.  

 

IV) ROZČILUJE NÁS MODLÁŘSTVÍ? SKUTEČNĚ MILUJEME HOSPODINA I NAŠE 

BLIŽNÍ? 

Zároveň by nás, křesťany, měl znepokojovat zoufalý duchovní stav lidí kolem nás. Mělo by nás to 

dokonce rozčilovat. Neměli bychom nad modlářstvím druhých lidí jen rezignovaně mávnout rukou. 

Neměli bychom si jen v koutku duše ustrašeně říkat: Snad z toho ti lidé vyrostou. Snad se jednou potkají 

s živým Bohem.  

A už vůbec bychom si neměli myslet, že je to jedno, čemu kdo v životě věří. Ve smyslu: Jen ať si lidé 

v tomto směru dělají, co chtějí. Ne! Modlářství druhých lidí by nás mělo dráždit a provokovat. Ale 

k čemu přesně? K tomu, abychom se společně sešli a samospravedlivě si zanadávali na hrozné lidi 

a špatné poměry kolem nás? Abychom si snad poklepávali po ramenou, že jsme lepší než naši bližní? 

K tomu rozhodně ne! Modlářství, které Pavel viděl v Aténách, ho vyprovokovalo k tomu, že začal v tom 

městě kázat evangelium. Pavel – z lásky k živému Bohu a z lásky k duchovně mrtvým lidem – jde 

a káže Krista každému, kdo je ochoten naslouchat.  



Káže Krista Židům i pohanům, protože jedině Ježíš Kristus je mohl z marnosti jejich života vysvobodit. 

A to se nezměnilo ani za dalších 20 století. A nezmění se to, co svět bude světem.  

 když shledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. 17 Proto mluvil 

v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha; a každý den hovořil i na náměstí 

s lidmi, kteří tam právě byli. 

Bratři a sestry, jak na tom vlastně jsme – jako jednotlivci, jako sbor, jako celá evangelická církev? Jak 

přemýšlíme o těchto důležitých věcech a tématech? Je nám jedno, čemu lidé kolem nás věří? Je nám 

víceméně ukradené, v čem hledají smysl svého života, čemu svůj život obětují? Myslíme si třeba, že 

nakonec všechny cesty vedou do nebe – tak ať si každý věří, čemu chce, ať si každý žije, jak se mu 

zlíbí?  

Do jaké míry jsme napadeni tou dnes vládnoucí a nekřesťanskou myšlenkou, že se má každý starat jen 

sám o sebe a neplést se do života druhých? Do jaké míry nám právě tato myšlenka, která jde proti duchu 

Písma, brání v tom, abychom druhým lidem Krista zvěstovali?  

A s tím souvisí ještě důležitější otázka: Věříme my sami ještě tomu, že Ježíš Kristus je těmi jedinými 

dveřmi do Božího království? Věříme ještě tomu, že jinak se hříšný člověk k Bohu nedostane než skrze 

víru v Ježíše, který za něj položil svůj život na kříži?  

A do třetice: Máme vůbec skutečně křesťansky rádi lidi kolem nás? To znamená: Přejeme jim to úplně 

nejdůležitější? Modlíme se za ně, aby uvěřili v Krista, a tak aby byli vysvobozeni z hříchu a smrti? 

Svědčíme jim o Kristu, aby vůbec měli šanci něco se o něm dozvědět? Třeba si říkáte, že v Javorníku 

o něm všichni vědí – tak není důvod o našem Spasiteli mluvit. Tento názor nesdílím. Doba, kdy o našem 

Spasiteli všichni věděli, je dávno pryč. 

A nakonec: Je v nás přítomna touha po tom, aby Hospodin byl oslaven po vší zemi? Ano, voláme 

k Bohu: Posvěť se jméno tvé… Ale skutečně po tom toužíme, aby lidé kolem nás vzdali čest a chválu 

jejich pravému Stvořiteli a jedinému Zachránci? 

 

V) DNES DĚKUJEME BOHU ZA ÚRODU – I ZA NAŠI ZÁCHRANU 

Milí bratři, milé sestry, dnes společně děkujeme Hospodinu za úrodu. Oslavujeme našeho Boha za to, že 

nás jeho dobrota udržuje při životě. Že nám dává všechno, co k životu potřebujeme. Že i letos se z jeho 

dopuštění leccos urodilo na polích, zahradách i v sadech. A co se neurodilo zrovna nám, urodilo se jinde 

a jiným. A tak díky Bohu my máme co jíst a co pít, něco nad hlavou, něco na sebe, něco i v kapse. 

Spolu s apoštolem Pavlem chválíme Boha, který…  

 24 … učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které 

lidé vystavěli, 25 ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, 

který všemu dává život, dech i všechno ostatní. 26 On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, 

aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. 

Za malou chvíli navíc budeme stát kolem stolu Páně. Už ne jen kvůli tomu, že nás Bůh stvořil 

a zachovává při životě. Ale kvůli tomu, že nám v Ježíši Kristu jednou provždy odpustil náš hřích, že se 

nad námi smiloval a dokořán nám otevřel brány věčnosti. Budeme v přítomnosti svatého Ducha bok po 

boku prožívat Boží laskavý dotek. Apoštol Pavel dnes říká: Bůh… 

 31 ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem 

lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých." 

A my právě dnes společně prožíváme přítomnost Vzkříšeného. Blízkost Krista, který se nás nehodných 

jednou při posledním soudu zastane. Vždyť on je ten živý soudce, který za nás z lásky kdysi nasadil svůj 

život.  

 

VI) POHODLNÝ ŽIVOT S KRISTEM? NIC TAKOVÉHO! 
Bratři a sestry, když tyto důležité skutečnosti prožíváme, nezapomeňme přitom na lidi kolem nás, kteří 

také potřebují Krista poznat a s ním žít. Dnes třeba ještě slouží kde komu a uctívají a kde co. Ale kdo 

ví? Možná se už zítra obrátí k živému a milostivému Bohu. A třeba to bude také skrze nás. 

Ano, uznávám. Bylo by daleko jednodušší, kdybychom mohli zůstat jen pasivními příjemci Boží 

milosti. Bylo by daleko pohodlnější, kdyby po nás tento milostivý Bůh nic moc nežádal. Poslechni si 

kázání, napij se z kalicha, pomodli se, zazpívej – a za týden přijď zase. Jenže Pán Ježíš nám žádnou 

pohodlnou cestu nenabízí.  



Každý, kdo v něho uvěřil – bez ohledu na věk, vzdělání, povahu, sociální a ekonomické podmínky – má 

tu výsadu předávat evangelium druhým lidem. Každý z nás je svědkem Krista. Jistě: Necítíme se na to. 

Máme strach, že kvůli tomu přijdeme o přátelství, která kolikrát pěstujeme po celý svůj život. Bojíme 

se, že se nám lidé vysmějí do obličeje. Ano, to všechno reálně hrozí.  

Pavel to zažil mnohokrát. I tehdy v Aténách. Vysmívali se mu před kázáním na Areopagu. A když pak 

zmínil Vzkříšeného, smáli se mu tak škaredě, že Pavel už nemohl pokračovat dál. Dokonce nestihl 

zmínit ani Kristův kříž, který mu byl tak drahý. Já bych z toho měl jistě těžkou hlavu několik dní. 

A moc bych se bál před takovými lidmi mluvit o Pánu Ježíši.  

A přesto: I těch několik pěkných vět, které přerušil smích posměvačů, si tehdy Bůh použil ke své slávě. 

Na konci Pavlova kázání se našlo několik málo lidí, kteří Krista přijali. Uvěřili v něj. Tři? Pět? Deset? 

Kdyby Pavla přemohl strach, kdyby tehdy mlčel – nebyl by to nikdo! Ne, my nikdy nevíme, jakým 

způsobem si naše svědectví o Kristu Pán Bůh použije. Ale díky dnešnímu příběhu z Bible víme alespoň 

tolik: Že si přeje, abychom se nebáli, abychom sebrali veškerou odvahu a byli Kristovými svědky.  

Amen. 

 

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, s lítostí uznáváme, že to je velmi zvláštní. S lidmi kolem nás dokážeme 

sdílet osobní fotky a vtipná videa, starosti o rodinu, zážitky z dovolených, bolesti těla i duše, povedené 

historky z práce a mnoho dalších věcí. Ale o tobě, který jsi nám tak drahý, moc mluvit neumíme. Máme 

strach, že to bude zbytečné. Máme strach, že se ztrapníme. Máme strach z reakcí druhých lidí. Posiluj 

nás, vzkříšený Kriste, abychom o tobě dokázali svědčit – slovy i činy, vlastně celým naším životem. Veď 

nás svým svatým Duchem, dodej nám odvahu, trpělivost, moudrost a lásku – učiň si z nás své svědky. 

A naše bližní si k sobě povolej. Daruj jim nový život ve tvé blízkosti. Amen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


