
Přepis kázání P.Kostečka – „Pokoj s vámi“ 

 

 

Dosáhnout pokoj je velmi nesnadné. 

Přísl 17,1.  

Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. 

Klid = pokoj 

Co je pokoj ? Chvilkové oddychnutí ? Příjemné chvíle ? Odpočinutí ? Ten křesťanský pokoj je něco jiného. 

Jan 14,27. 

Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte 

strach. 

Pán dává něco dlouhodobějšího a trvalejšího než chvilkový oddech. O to složitější je ho najít. 

„Blahoslavení ti, kteří působí pokoj, neboť oni budou oslavováni.“ 

Působit pokoj je něco nejednoduchého, ale stojí to za to. 

Mat 5,9. 

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi. 

Pán Ježíš se nespokojí s tím, aby jeho věrní pokoj pouze prožívali, ale aby byl jimi také působen. Co může být na tom 

pokoj působit obtížného ? Paradoxem života je, že čím větší věci chci lidem dát, tím hůř je to přijímáno. Jak říká přísloví 

„ „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“ 

Luk 12,51.  

Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení! 

Ježíš dobrými věcmi dokáže lidi naštvat a rozčílit. Nebylo by lepší starat se o sebe a nic neřešit ? 

Vojáci Rady bezpečnosti EU mohou zasahovat tam, kde není mír. Mají za úkol udržet mír – tam, kde se nebojuje, nebo 

bojovat na straně napadených a vynutit klid zbraní násilím. Na kolik je konání vojáků odměněno? Někdy zjednají vojáci 

na chvíli klid, ale jakmile odejdou, je situace ještě horší. 

V našem životě chceme udobřit lidi v rodině, v práci. Ale po chvíli se sjednotí proti nám a situace je ještě horší. Kolik 

lidí už se takto spálilo ? Není lepší si říct : „Už nebudu zasahovat do situace, třeba se zabijte..“ ? Co říká Ježíš ? 

„Blahoslavení ti, kdo MAJÍ pokoj“ nebo něco jiného ? Žádá působit pokoj dál, i když to vyvolá nepříjemnosti. Mnoho 

učedníků zaplatilo životem, trpěli dlouho před svou smrtí. Přesto nás Bůh vysílá působit pokoj dál. Šíření pokoje v lidech 

šířících ho vyvolává větší pokoj. 

„Právě v tom je božské, že není přemoženo zlem a oplácí pokojem.“ 

Je něco, co se nám nedostává, že po tom máme toužit a přát si to ve všech sborech -  a to je pokoj. Pokoj Boží. 

Jak toho dosáhnout ? 

Jakub 1,20. 

Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. 

 

Žalm 85 

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. 

2 Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. 

3 Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla 



4 Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. 

5 Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! 

6 To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? 

7 Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? 

8 Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou! 

9 Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen ať se nevracejí 

k svému bláznovství!" 

10 Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! 

11 Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. 

12 Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří! 

13 Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. 

14 Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!  

 

Spravedlnost = pokoj 

Silou, nátlakem se dá dosáhnout dočasného klidu, ale není to mír, pokoj, lidé se nezačnou mít rádi. Pokoj neznamená, 

že začnu někoho tolerovat, je to mnohem víc. Je potřeba mít rád toho druhého, cítíme úctu a náklonost. To musíme 

v sobě pocítit sami, ne násilím. 

Kol 1,18.-20. 

18 On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. 

19 Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm 

20 a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu, co je na zemi i na 

nebi. 
 

Pokoj působí sám Ježíš Kristus, on dokáže měnit lidské srdce. 

Jak máme působit pokoj my, když Ježíš Kristus je ten jediný, kdo to dokáže ?To, co my přinášíme, není zastupování 

Krista v době jeho nepřítomnosti, ale je to zprostředkování Ježíše skrze nás. Zprostředkování přístupu druhých k Ježíši 

Kristu, zprostředkování pokoje, který uklidňuje a naplňuje. 

Pokoj přichází, pokud se cítí člověk zrazen, smutný, pokořený. Za každým přichází. Je paradox, že lidé tuto nabídku 

odmítají a chtějí bojovat skrze svou sílu. Bůh jediný dokáže dát pokoj a my tuto zprávu můžeme zprostředkovat. 

Musíme pokoj ale sami prožívat, jen tak dokážeme dávat pokoj dál. Namyšlený, naštvaný křesťan není poslem pokoje. 

Přijetí pokoje nám dává velikou sílu. Přijměme ho do našich životů, naučme se přijímat dobré i zlé z rukou Pána. 

Ef 6,10.-18. 

10 A abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, 

rostli v poznání Boha, 

11 byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí  

12 děkovali Otci, který vám umožnil podíl na dědictví svatých ve světle. 

13 On nás vysvobodil z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, 

14 v němž se nám dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů. 

15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. 

16 Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím - to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i 

mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše 

17 a on je přede vším a jím všechno stojí. 

18 On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství. 

 


