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Kázání část 1. 
LETNICE 
O Velikonocích jsme si připomínali, že ve čtvrtek v noci byl Pán Ježíš v Getsemanské zahradě 
zatčen, pak proběhl rychlý proces a v pátek byl za hradbami Jeruzaléma, na vrchu Golgota 
ukřižován. Třetí den, v nedělní ráno se stal ohromný zázrak, Pán Ježíš porazil smrt, slavně vstal 
z mrtvých. Když se u hrobu objevili andělé, aby odvalili kámen, vojáci, kteří hlídali hrob, byli 
strachem bez sebe jako mrtví, vzali nohy na ramena a utekli. 
Pak se 40 dnů Pán Ježíš ukazoval učedníkům, hovořil s nimi, jedl s nimi, procházel se s nimi… To 
vše proto, aby se ho mohli dotknout, aby se ho mohli ptát, aby pochopili, co se stalo. Vzkříšením 
Ježíše totiž nastalo nové období v dějinách lidstva. Smrt nemá definitivní slovo, vítězí život! 
„Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne i kdyby zemřel, bude žít!“ Jan 11,25 
 
To jsou slova Ježíše, které řekl Martě u hrobu jejího bratra Lazara.  
A svým vzkříšením dokázal, že jedině On je Pánem nad životem a smrtí. 
Vzpomínáte na starověký Řím, kde se pořádali gladiátorské hry, když nějaký gladiátor porazil 
soupeře, podíval se směrem k císaři, pokud dal císař palec nahoru, znamenalo to, nech ho žít, 
pokud dal palec dolů, byl to pokyn k tomu, aby vítěz poraženého zabil. Aby ukončil jeho život. 
Celý amfiteátr s napětím čekal (občas skandoval), jak císař rozhodne, a s největším napětím čekal 
poražený. Císař dal většinou palec dolů a život poraženého gladiátora zhasl. 
 
Pán Ježíš dává palec nahoru. Pán Ježíš rozhodl v náš prospěch, rozhoduje pro ŽIVOT. Každý 
člověk, který se na něj podívá, může vidět, slyšet, prožít jaký rozsudek Ježíš nad jeho životem 
vynáší. A nezáleží na tom, jestli je úspěšný, šikovný a v lidských očích dobrý člověk, nebo patří 
k těm, kteří život naprosto pokopali, kterým se všechno zhroutilo, kteří se cítí totálně poražení.  
Ježíš vynáší rozsudek, a tím je ŽIVOT! 
„„Já jsem přešil, abyste měli život a měly ho v hojnosti“ Jan 10,10 
 
40 dnů se Ježíš setkával s učedníky, a potom je vzal s sebou na Olivovou horu, kde před jejich 
očima odešel do nebe. Ale ještě před tím jim řekl, že odejde k Otci, aby nám u něj připravil místo. 
A v čas, který Bůh zvolí, se vrátí, aby nás vzal k sobě. Po tu dobu vás zde ale nenechám samotné, 
říká učedníkům, ale pošlu Ducha svatého, který Vás naplní, a budete po celém světě mými 
svědky. Svědky toho, že v Ježíši je záchrana, že ji pro nás Ježíš svou smrtí a vzkříšením vybojoval, a 
dává nám život. 
A skutečně 10 dnů po tom, co odešel, 50 dnů po svém vzkříšení se to stalo. Učedníci se sešli, aby 
se společně modlili. Náhle se… skutky 2,1-4 

 

Skutky apoštolské 2:1-4  Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom 
místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde 
byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul 
jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim 
Duch dával promlouvat. 
5-11  V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo 
se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a 
divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné 
řeči:(Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a 
Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení 
pohané, Kréťané i Arabové);    všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích 
Božích!" 
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Lidé se seběhli a slyší je každý ve svém jazyku hovořit o tom, co úžasného udělal Bůh. Slyší je 
hovořit o Ježíši, který každému člověku nabízí život. 
To vše, co slyšeli zasáhlo jejich srdce a když pak Petr káže, ptají se ho: 
 

37  Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat, 
bratří?" 
38-40  Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na 
odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim 
dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh." A ještě mnoha jinými slovy je Petr 
zapřísahal a napomínal: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" 
41  Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 

 
První křest v nově vzniklé církvi. 3000 lidí! 
To muselo být úžasné! 
 

Ale stejně úžasnou chvíli prožíváme i my dnes. Za chvíli před námi bude stát 8 osob, našich bratří 
a sester, kteří se setkali s Pánem Ježíšem, vyznali mu své hříchy, přijali odpuštění a stali se Božími 
dětmi. A dnes svou víru chtějí před námi i před duchovní světem vyznat ve křtu. 
Duchovní cesta každého z nich byla jiná, ale to, co je – a také nás ostatní spojuje, je Pán Ježíš, 
který jim i nám, když jsme k němu přišli řekl jediné slovo: ŽIVOT.  
 

Řím 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 

Odpustil nám hříchy, smířil nás s Otcem, přijal nás jako své děti, daroval nám život, věčný život. 
To je důvod k vděčnosti, k chvále. 
 
Můžeme se teď spojit k modlitbě. Budeme se modlit v lavicích, ve skupinkách, a poděkujme Pánu 
Ježíši za spasení, za odpuštění hříchů, za věčný život, za jeho milost, která je každý den nová. 
Ať je to proud vděčnosti a chvály za to, co pro nás Pán Ježíš udělal. 
A pokud je zde někdo, kdo ještě k Ježíši nepřišel, ale uvědomuje si, že i on potřebuje Boží 
odpuštění, tak to Pánu Ježíši povězte. 
Pane Ježíši, smiluj se nad mnou. Odpusť mi moje hříchy, vstup do mého srdce a daruj mi život 
věčný. Na takovou prosbu Ježíš nikdy neřekne ne. 
 
 
 
 
Kázání část 2. 
RADOST V NEBI 
 

V nebi je dnes veliká radost, raduje se Hospodin, náš nebeský Otec, raduje se Pán Ježíš, radují se 
andělé… 
V Bibli čteme tři příběhy, v kterých nám jakoby škvírkou pootevřených dveří Ježíš dovoluje 
nahlédnout do nebe. Ve všech je popisování veliká radost, z toho, když jeden člověk prožije 
pokání a přijde k Bohu. 
 

Lukáš 15:1  Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 
2  Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!" 
3  Pověděl jim toto podobenství: 
4  "Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě 
a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 
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5  Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 
6  a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem nalezl 
ovci, která se mi ztratila.´ 
7  Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 
devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 
 

8  Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete 
dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? 
9  A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne: `Radujte se se mnou, poněvadž jsem 
nalezla peníz, který jsem ztratila.´ 
10  Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." 
 

11  Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. 
 

Do blízkosti Ježíše chodili celníci a hříšníci. To velice pobuřovalo farizee a zákoníky. 
Celníci a hříšníci – to je skupina lidí, kteří žijí v hříchu, netají se s tím, a na první pohled to vypadá, 
jako by byli spokojeni se způsobem svého života. Všichni to o nich ví, ukazují si na ně prstem, 
možná je dávají za odstrašující příklad svým dětem. 
Ta druhá skupina – farizeové a zákoníci jsou lidé, kterým jde o to, aby se líbili Bohu. Chtějí si 
zasloužit jeho přízeň. A proto úzkostlivě dbají na to, aby neporušili ani jedno Boží přikázání.  A 
protože desatero (deset Božích přikázání, které dal Hospodin Mojžíšovi na Sinaji) se jim zdá příliš 
prosté a nekonkrétní, dali postupně dohromady 613 požadavků, které je třeba dodržovat.   
Rabíni tvrdí, že jsou všechny obsažené v Tóře, dali jim název MICVOT. Je to 316 zákazů a 248 
příkazů. Podle rabínské tradice má tělo člověka 248 kostí a důležitých orgánů, takže každá část 
těla se může podílet na dodržování dobrých skutků, tedy 248 příkazů Tóry.  
Číslo 365 odpovídá podle rabínské tradice počtu cév v lidském těle a zároveň k počtu dnů v roce, 
které poukazují na to, že by se člověk celou svou bytostí a po všechny dny v roce měl vyvarovat 
porušit Boží zákony.  
 
Farizeové a zákoníci jsou pohoršeni hříšníky a celníky, opovrhují jimi, nestýkají se s nimi a 
důsledně se od nich distancují. 
A Ježíš – ten je přijímá, dokonce s nimi jí. A jídlo je v Orientu symbolem při, přátelství. 
Není tedy divu, že je Ježíšovy kontakty s hříšnými lidmi dráždily.  Jak říká Lukáš: reptali mezi 
sebou. 
 
 
Poslechněte si jaký byl postoj těchto „spravedlivých“ lidí, za jaké se považovali (a chceme-li být 
pravdiví, oni se o to všemi silami snažili) k hříšníkům, kterým říkali: lidé země (tělesní, smyslní) 

 Než dát za ženu takovému muži svou dceru, to ať jí raději sežerou lvi 

 Takovým lidem se nepůjčují peníze, nevěří se jejich svědectví, neuzavírá se s nimi obchod, 
nesvěřuje si jim tajemství, nemohou se starat o sirotky a vdovy (což je jeden z pilířů 
Judaismu), nepřijímají se od nich charitativní dary, necestuje se s nimi, nepřátelí, a 
dokonce se s nimi ani nezasedne ke společnému stolu. 

Proto byli tak šokováni přístupem Ježíše. 
Pravověrní Židé se těšili na to, až je Bůh zničí. Neříkali, že „v nebi je radost z jednoho hříšníka, 
který činí pokání“, ale tvrdili: 
„v nebi bude radost ze zničení jednoho hříšníka před obličejem Božím“. Nepočítali s tím, že by jim 
Bůh mohl dát milost, ale těšili se na úplné záhubu takových lidí. 
 
V reakci na to jim Ježíš říká tato tři podobenství. 
Ztracená ovce, ztratila se svou hloupostí, ale Bůh ji hledá. A když jí najde celé nebe se raduje. 
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Ztracený peníz, nebyla to jeho vina, že se někam zakutálel. A přesto že pravděpodobně neměl 
tak velkou cenu (drachma = denní mzdy dělníka), žena, která ji ztratila vymetla celý dům. A když í 
našla, propukla veliká radost. 
Ztracený syn, odešel z vlastní vůle, byla to vzpoura, bylo pohrdnutí otcem, a přesto když pochopil 
že jednal špatně, činil pokání a vrací se domů, Otec a celý dům se raduje, uspořádají velikou 
oslavu, protože se vrátil ten, který byl ztracen, ten, který byl mrtvý, žije! 
Ano, jeho starší bratr tím byl pobouřen, stejně jako se bouřili a reptali farizeové a zákoníci nad 
jednáním Ježíše. 
 
Ale nejde o to, co řeknou lidé. Jde o to, co řekne Bůh. Ježíš se vyjádřil naprosto jasně:  

Marek 2:16-17 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho 
učedníkům: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?"  Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují 
zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." 

 
Proto přišel Ježíš,  

Lukáš 19:10 Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." 
 
Kdyby nebylo Ježíše, každý z nás by skončil ztracený, jako ten zakutálený peníz, jako ovce, která 
se oddělila od stáda, odešla a zraněná leží někde ve tmě, jako marnotratný syn, který ve své 
vzpouře odešel a přišel o všechno. 
Kdyby to bylo podle zákoníků a farizeů, nebe by se radovalo, že jsme dostali to, co jsme si 
zasloužili. 
 

Ale díky Ježíši je to jinak. 
 

Nebe se raduje, raduje z toho, že dobrý pastýř našel zatoulanou ovci, že žena našla ztracenou 
minci, a že se ztracený syn vrátil domů.  
Když se podívám na sebe, když se podívám na vás – každým, bez rozdílu se vidíme buď v ovci, 
minci nebo v tom marnotratném synu. A jen díky Ježíši jsme zachráněni. Díky tomu, že On hledal 
nás, díky tomu že On se obětoval za nás, díky tomu, že On zemřel za nás! 
 
Nebe se dnes raduje. Anděle zpívají a tančí před Hospodinem, a uctívají Ježíše, díky kterému 
dnes …. hříšníků vyznává: Ježíš mne zachránil. 
Ztratil jsem se, ale On mne našel. Ukázal mi na mé hříchy, a já jsem pochopil, že potřebuji milost. 
Vyznal jsem v pokání svůj hřích a on mi daroval odpuštění. 
Díky Ježíši jsem zachráněn. 
 
Není to nádherné? 
Nebe se raduje a my se radujeme spolu s ním, Se všemi anděli oslavujeme toho, který nás 
„povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“.  

1 Petrův 2:9 Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, 
abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 

 
Prožíváte tu radost? 
8 našich bratří a sester jsou novým stvořením v Kristu. Platí o nich: 

2 Korintským 5:17-19 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili 
tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění… 

 
Pojďme za to Pána Ježíše chválit!  


