
Jak odolat zkouškám                                              přepis kázání Bohumila Mročka 8.12.2018 

 

Jakub 1, 12.-27. 

12 Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil 

těm, kdo ho milují.  

13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také 

nikoho nepokouší. 

14 Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.  

15 Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.  

16 Neklamte sami sebe, milovaní bratří!  

17 `Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho 

není proměny ani střídání světla a stínu.  

18 Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.  

19 Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý 

k hněvu;  

20 vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.  

21 A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc 

spasit vaše duše.  

22 Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!  

23 Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;  

24 podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.  

25 Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž 

také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.  

26 Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost 

je marná.  

27 Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a 

chránit se před poskvrnou světa.  

Kdo se nebojí zkoušek? Jen ten, kdo se pravidelně připravuje.  

Na člověka nepřicházejí zkoušky, které by byly nad naše síly. Zkouškám jsme vystavováni od mala, už jako 

děti musíme projít drobnými problémy, které musíme řešit. Učíme se reagovat na pozitivní i negativní situace 

a nabíráme sílu k řešení složitějších problémů.  Překážky do života klade satan, aby nás svedl z cesty do božího 

království. Tím, že se člověk postavil v ráji na stranu satanovu, máme náklonost k hříchu a satanovi nedá moc 

práce nás svést. 

Život je množství zápasů. Bojujeme se svým chtěním, myšlením. 

Zápas Boha a satana probíhá od nepaměti. Základem Boha je dobro, právo, spravedlnost. Bůh nikdy nikoho 

nepokouší. To dělá satan a Bůh mu to dovolil. Satan je otec lži. Využívá našich slabých stránek. Sami nad 

satanem nevyhrajeme. To můžeme jen v Boží milosti a síle. Máme na sebe vzít boží zbroj. 
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Ef 6, 10.-18. 

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,  

Kdo se takto naučí vítězit nad zlem, obdrží jako odměnu život věčný. 

 

2 Tim 4, 6.-8. 

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,  

Ježíš Kristus otevírá dveře do života = kdo vkročí těmito dveřmi na cestu věčnosti, získá věčný život. 

Jak 1, 12. 

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, 

kdo ho milují. 

S ochotou naslouchejte, s rozvahou mluvte a nedejte se vyprovokovat. Je důležité poslouchat toho, kdo má 

se mnou nějaký problém, abych pochopil jeho myšlení a mohl jsem na základě toho reagovat. Jsou lidé, kteří 
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se rádi poslouchají, ale ne vždy se to okolí líbí. Je nutné spojit mluvení a myšlení. Při poslouchání je také 

nutrno uvažovat a nenechat se vyprovokovat. 

Dávejme si pozor na své myšlenky, nedávejme satanovi záminku s námi manipulovat. 

Jakub 1, 22. 

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe! 
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