
Stanislav Rusňák - Znevažování Boha versus Boží obraz v nás 

Přepis kázání ze dne 21.4.2018 

 

Při veřejném průzkumu, komu lidé nejvíce věří, dopadla nejlépe armáda, nejhůře církev. 

Stále více lidí nechce slyšet o Bohu. Jedna sestra pořádala kurzy angličtiny pro děti v prostorách sboru a jistá 

maminka se při první návštěvě zeptala: „A to bude tady? Doufám, že nebudete dětem vtloukat do hlavy 

nějaké vaše duchovní řeči.“ 

V Praze se prodávají noviny „Nový prostor“. Kolem vánoc se v nich objevily články různých významných 

osobností, které se k otázce vánočních svátků vyjadřovaly. Rozhovory sklouzly až do znevažování Boha. 

Proč to tak je? Přispívá k tomu, že se poukazuje na majetek církví: „A na co to mají?“. Řády se soudí o majetek. 

I věřící znevažují Boží jméno, např. luteráni prohlašují: „Bůh není muž ani žena, neoznačujte ho Pán“. 

Ghandi řekl: „Byl bych křesťanem, kdyby nebylo věřících.“ O Bohu mluvíme především svými činy. 

Řím 2, 17.-29. 

17 Ty se tedy nazýváš židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem  

18 a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží.  

19 Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách,  

20 vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a 

vší pravdy.  

21 Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš?  

22 Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly, a věci z jejich chrámů bereš?  

23 Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha?  

24 `Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy´, jak stojí psáno.  

25 Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako kdybys nebyl 

obřezán.  

26 Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán?  

27 Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a 

obřezaností zákon přestupuješ.  

28 Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle.  

29 Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena Duchem, nikoli literou zákona. 

Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha.  

Co je láska a jak se projevuje? Tolerance, shovívavost, dobrota, nezištnost, poctivost, nedomýšlivost atd. 

Láska se nerozčiluje, je soucitná, uctivá, prokazuje dobro, šťedrost, svědomitost. 

Co křesťanství znevažuje? 

1 Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.  

2 Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje.  
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3 Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.  

4 Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste 

milosti.  

5 My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí.  

6 V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.  

7 Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy?  

8 Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává.  

9 Málo kvasu celé těsto prokvasí.  

10 Ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, 

neujde soudu, ať je to kdokoli.  

11 Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím 

bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž.  

12 Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí!  

13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale 

služte v lásce jedni druhým.  

14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!  

15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.  

16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.  

17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý 

protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.  

18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.  

19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,  

20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,  

21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci 

dělají, nebudou mít podíl na království Božím.  

22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,  

23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.  

24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.  

25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.  

26 Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.  

Nenechte si namluvit, že výstřednost, chamtivost, oplzlé vtipy atd. nejsou nic tak hrozného: „Vždyť jsem 

nikoho nezabil.“ Křesťan by se měl vyvarovat lhaní, lenosti, zahrávání si se zlem, jedovatostí, tvrdohlavosti, 

hádavosti, jízlivosti, urážek, náladovosti. 

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.  

2 `Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:  
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3 `aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´  

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.  

5 Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.  

6 Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli  

7 a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.  

8 Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.  

9 Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a 

ten nikomu nestraní.  

10 A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.  

11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.  

12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk 

tmy, proti nadzemským duchům zla.  

13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat 

a obstát.  

14 Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,  

15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´  

16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.  

17 Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.  

18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za 

všechny bratry i za mne,  

19 aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství 

evangelia,  

20 jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.  

21 Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a 

věrný pomocník v díle našeho Pána.  

22 Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce.  

23 Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.  

24 Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.  

Rodiče, veďte své děti ke kázni, ale nedrážděte je. 

1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.  

2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou 

nevděční, bezbožní,  

3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,  

4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,  

5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.  
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6 Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými 

touhami,  

7 které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.  

8 Jako Jannés a Jambrés odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se 

zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.  

9 Ale s jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako oněch dvou.  

10 Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost,  

11 pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem 

přestál, a ze všech mě Pán vysvobodil!  

12 A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.  

13 Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe.  

14 Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.  

15 Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.  

16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 

spravedlnosti,  

17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.  

„Opravdová láska, to je závazek.“ 

Jak na to? 

Řím 6,12.-13. 

Ef 4, 1.-3. 

Ef 5, 1.-2. 

Kol 3,1.-4. 

Kol 4, 5.-6. 

Ef 4, 30. 
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