
Jaromír Juřínek – Jak mluvit o Bohu                                  přepis kázání 26.11.2016 

 

Sk 17,16.-34. 

16 Když na ně Pavel čekal v Athénách a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. 

17 Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den také s lidmi, které potkával na 

náměstí. 

18 Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten 

žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem cizích božstev!" (Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z 

mrtvých.) 

19 Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? 

20 Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to má být." 

21 (Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývali, se totiž nezabývali ničím jiným, než aby říkali nebo 

poslouchali něco nového.) 

22 Pavel se postavil doprostřed Areopagu a řekl: "Athéňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi 

nábožní lidé. 

23 Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: 

NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. 

24 Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných 

rukama 

25 ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i 

dech a všechno. 

26 Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená 

období a hranice jejich života, 

27 aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného z 

nás. 

28 ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho 

rodina.' 

29 Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, 

stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. 

30 Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. 

31 Určil totiž den, v němž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž 

podal každému důkaz, když ho vzkřísil z mrtvých." 

32 A jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to 

od tebe někdy jindy." 

33 Tehdy je Pavel opustil. 

34 Někteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a 

ještě další.  
 

27.verš – Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali 

Jak mluvit o Bohu? Jako reklamní agentury ? Přilákat ? Odradit ? 

Náš klient – Bůh – naší reklamní kampaně je velmi skromný. Nechce, abychom volali „Pane! Pane!“ na veřejných 

prostranstvích, není ekologický, není levný, nesplňuje marketingové představy, nezná knihy o managementu, nečetl 

knihy „Jak získat vždy všechno“ atd. jak hlásají o výrobcích naše reklamy. Tím je naše úloha znesnadněna. 

Toto kázání nás nenaučí, jak mluvit o Bohu v 10 lekcích. Kdybychom s řídili pravidly reklamy a snažili se takto protlačit 

Boha, byla by to katastrofa. 

Pokud máme mluvit o Bohu, máme strach, že nás lidé odmítnou, většinou tato slova nechtějí slyšet. 

Pavel přišel do Athén, kde narazil na skupinku zvídavých filozofů. Vyptávali se ho na jeho učení. Pavel většinou 

neodchytával lidi, aby jim svědčil. Musel tedy skupinku něčím zaujmout, že ho oslovili a pozvali. Pavel se nezdráhal. 



Věděl, co má říkat, o čem mluvit. Nechal se odvést na řečniště a začal s dvojsmyslným hodnocením athénské 

horlivosti a víry.  

„Bůh je stvořitel a vladař všeho světa.“ 

„Nedává si od lidí sloužit, on dává všemu život.“ 

„On pečuje o nás od začátku.“ 

Pavel staví na hlavu zbožnost svých posluchačů.  

 

„Bůh učinil národy, aby vyhmatali Boha“ – překlad z řečtiny Dr. Hellera. 

Hmatáme, hledáme, protože cítíme, že Bůh tu někde je. Je to ale tápání připomínající hru na slepou bábu. „Bůh je 

duch.“ Dá se uchopit duch, láska, věčnost, milost? Bůh je tajemství, je neproniknutelný. Je to slovo, dění, ne 

předmět. Nedá se zobrazit obrazem, vymezit sochou. Dá se nám postihnout, jen když on chce. A chce se nám ukázat? 

Ano, chce. Přišel v Ježíši Kristu, dal se chytit, mučit ukřižovat. Apoštol Pavel svědčí o tom, že vstal z mrtvých a je 

s námi dál. Je živý, neuchopitelný, ponížený, blízký, mocný. 

Na svých cestách za Bohem často tápeme a hmatáme, mnohdy se nám ztrácí z očí, když se zahledíme do sebe. Jeho 

cesta j značena pokořením. Pokud se snažíme jít od triumfu k triumfu, nenajdeme ho. Pokud se necháme vzít J9m na 

Jeho cestu, začneme Ho hmatat, vnímat.  

On je blízko víc než tušíme a myslíme. Někdy troskotáme, truchlíme, ale On je s námi a bere nás za ruku. Je s námi 

v životě i smrti. 

„Ty ještě marně hmatáš, ale on už je blízko, vede si tě svou cestou. Má nás v rukou pevně a nezrušitelně. Tak už 

nemusíme být ustrašení.“ 

Pavel hlásá Boha v plnosti = jako stvořitele, Pána, soudce, ochránce, přítele… Jemu za vše vděčíme a jemu se musíme 

zodpovídat. 

Modlářství u Athéňanů, tak i u nás je neomluvitelné. Tato informace je součástí evangelia. Nemůžeme kázat bez 

učení o stvoření, kříži, spasení ne podle zásluh atd. 

Sk 20,27. 

27 neboť jsem nic nezamlčel, ale oznámil vám veškerou Boží vůli. 
 

Mat 28, 18.-20. 

18 Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

19 Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého  

20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 

skonání světa."  
 

Ježíšova autorita posiluje následovníky. Služba světu je nesnadná. Pokud ale budu upřímně chodit s Bohem, můžeme 

oslovit svět. Mnoho lidí žije s pocitem zmaru a potřebuje Boha. Mluvme o Něm. 

Nebojme se doby konce. Bůh je větší než nadcházející těžkosti. Buďme proto stateční v naší evangelizační činnosti. 

 

 

 


