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Napomínejte se a to tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův 
 

- číst hlavní texty kázání (EP): Mt 24: 3-14, Heb 10:25 ----- přečte Marek Obitko 

- pomodlit se 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Napomínat se navzájem.  

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Napomínat se navzájem je nedílnou součástí křesťanského 

života. Má to zaslíbení jak pro tento pozemský život, tak pro život v nebi. 

A. ÚVOD 

A1. 

a) Věříte, že se blíží den Páně, den druhého příchodu Ježíše Krista, aby soudil živé i 

mrtvé? Jsem přesvědčen, že znamení jeho příchodu tomu více a více napovídají.  

ZEMĚTŘESENÍ:  - 2011 Fukušima (havárie jad. elektrárny po zemětřesení, 

obdobný rozsah jako Černobyl), 

   - 2004 Indonésie (tsunami, zahynulo 227 898 lidí, 1 075 350 lidí 

přišlo o přístřeší) 

PRONÁSLEDOVÁNÍ: Více jak 100mil. věřících nyní trpí, je systematicky 

pronásledováno, v zemích jako jsou Severní Korea, Čína, Vietnam, Laos, Barma, 

Nepál, Srí Lanka, Afghánistán, Pákistán, Turecko, Írán, Egypt a další. TÝKÁ SE TO ALE I 

EVROPY: Křesťané jsou ponižování britskými soudy, píše anglikánský biskup. 
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„Křesťané jsou pronásledováni a soudy nechrání jejich náboženské hodnoty, píše 
bývalý anglikánský primas Lord George Carey Evropskému soudu pro lidská práva. 

Podle deníku The Guardian je výzva součástí podání k Evropskému soudu pro lidská 
práva, který se bude zabývat případem čtyř lidí, jež podstoupili disciplinární opatření 
na svém pracovišti z důvodů veřejného projevování víry. Dva z nich byli nuceni opustit 
svá pracovní místa kvůli nošení symbolu kříže. Další případ se týkal párového 
terapeuta propuštěného poté, co odmítl poskytnout sexuální poradenství 
homosexuální dvojici. Práci ztratila také úřednice, která odmítla sezdávat osoby 
stejného pohlaví. 

Podle Careye dochází k zakazování vnějších výrazů tradičních křesťanských hodnot v 
rámci „sekulární konformity víry a jednání“. Jak píše duchovní v podání Evropskému 
soudu pro lidská práva, v Británii existuje „tendence odstranit židovsko-křesťanské 
hodnoty z veřejného prostoru“. Britské soudy užívají úzký výklad zákona o 
rovnoprávnosti k diskriminaci křesťanů, s některými věřícími též jednají jako s 
„fanatiky“. 

„V zemi, kde jsou křesťané propouštěni z práce za to, že vyjadřují svou víru, jsou 
ponižování státními orgány a bojí se represí a dokonce zatčení za vyjádření svého 
pohledu na sexuální etiku, je něco velmi v nepořádku,“ uvádí Lord Carey a dodává: 
„Ovlivňuje to morální a etický kompas Spojeného království. Křesťané jsou vyloučeni z 
určitých oblastí zaměstnání pouze kvůli své víře; víře, která nestojí v protikladu ke 
společnému dobru. Jsou to křesťané, kdo jsou nyní pronásledováni; často jsou 
vyhledáváni a obviňováni homosexuálními aktivisty“.“1 

b) Pán Ježíš vyzývá k bdělosti: „Bděte tedy, protože nevíte, ve který den váš Pán 

přijde.“ (Mt 24:42) a „Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde 

Syn člověka.“ (Mt 24:44).  

MÁME BDÍT/BÝT NA POZORU. Je tedy důležité, jak jako věřící žijeme, jak smýšlíme, 

mluvíme apod... Varování před odpadnutím od víry (Mt 24:12, 13) a také před 

příchodem Syna člověka (soud Boží). Ap. Pavel vidí naše posvěcení (proměna našich 

životů) jako Vůli Boží (s velkým v) pro naše životy (I. Tes. 4:1-8).  

                                                           
1
 http://www.krestandnes.cz/article/krestane-jsou-ponizovani-britskymi-soudy-pise-anglikansky-

biskup/20419.htm; Napsal(a): Radio Proglas, www.proglas.cz | Zveřejněno: Úterý, 17. dubna 2012, 7:21 (CEST) 
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A2. 

a) Při prvním Kristově příchodu se stal smírnou obětí za naše hříchy (I. Jan 2:2). Při 

druhém příchodu bude soudit živé i mrtvé a každý se před ním musí postavit, aby 

přijal odplatu za to co činil ve svém životě, buď dobré nebo zlé (II. Kor. 5:10, Heb. 9:27, 

28, Jan 16:8-11). 

b) Jsme tedy spaseni skrze milost či nikoliv? Ano, milostí (Ef 2:8-10), ale to jak stavíme 

na Kristu, bude znamenat, jakou odměnu od Boha dostaneme (I. Kor. 3:10-15). 

B. STAŤ 

B1. A v tomto kontextu je třeba rozumět výzvě Božího slova z Heb. 10:25, abychom se 

vzájemně napomínali (viz Ez 3:16-21). 

a) Co znamená se napomínat?  

Řecké sloveso parakalein má dva hlavní významy: napomínat anebo povzbuzovat. 

Proto se i různé překlady liší. I zde je vidět, že význam napomínání není zničit, ale 

budovat svého bližního (konstruktivní kritika). 

Od stejného kořene je odvozeni i podstatné jméno paraklétos, tedy někdo, kdo stojí 

vedle, aby obhajoval, utěšoval (Jan 14:15-17, I. Jan 2:1). Takový je Bůh Otec, Syn i 

Duch Svatý. Mluví k nám, vychovává, aby nás vybudoval do podoby Ježíše Krista. 

b) Jakou formou se napomínat?  
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Máme k sobě mluvit pravdu v lásce (Ef. 4:15, 25-32, Gal 4:16). Nejde o to to svému 

bližnímu „nandat“, jaký je hrozný, ale pomoci mu se ještě více podobat Kristu. 

c) Jaký je účel napomínání se?  

Vzájemně se budovat v Kristu (čti Tes. 5:11). Pomáhat si růst v posvěcení (I. Tes. 4:1-

8), růst do Kristovy podoby (Gal 4:19, Ř 8:29, Ef 4:13, Kol 1:27). 

Výchova je krušná, ale nese pokojné ovoce spravedlnosti (Heb 12:11). 

B2. Význam napomínání se. 

- Kaz. 4:13 - král starý, který neumí přijmout napomenutí, je horší než nuzný moudrý 
chlapec 

Př. 12:1 - kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí je 
tupec (dále Př. 15:5, 13:18) 

- Ř 12:8 - napomínání může být i speciálním darem Boží milosti 

- Kol 3:16 - napomínání se navzájem je nedílnou součástí křesťanského života 

- I. Tes. 5:12, 13 - napomínání je úkol vedoucích církve, věřící za to mají být velice 
vděční 

 
C. ZÁVĚR 

Boží vůlí pro naše životy jakožto Boží děti je vzájemně se napomínat/povzbuzovat. 

Cílem není někoho „zničit“, ale pomoci k růstu v Kristu, abychom ve svých životech 

ještě více zrcadlili našeho Pána. Napomínání se navzájem pomáhá budovat naše 

životy zde na zemi a taky přijmout lepší odměnu v soudný den. 

- pomodlit se 


