Mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova
ÚČEL KÁZÁNÍ: Vzbudit touhu po Božím slově/Písmu – číst ho, studovat, milovat…
HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Tak jako novorozeně přirozeně touží po mateřském mléku
a saje ho, tak i my máme toužit a „sát“ Boží slovo.
A. ÚVOD
1. S každým, kdo má nebo měl někdy miminko, se shodneme, že sát mateřské mléko
je pro kojence věc naprosto přirozená. Miminko když hledá zdroj mléka, ta to činí
velmi usilovně a neskončí, dokud ho nenajde. Když můj Samík pil Evy mléko, tak byl
tak náruživý, že jsem měl obavy o „bezpečnost“ Evy ☺.
2. Stejně tak je to i s námi ve vztahu k Bohu. I my jsme takovými nemluvňaty, kteří
potřebují mléko (Boží slovo, duchovní pokrm). Je pro nás přirozené se tímto mlékem
sytit a po něm toužit.
B. STAŤ
1. Ještě než přistoupíme k hlavnímu textu dnešního kázání 1. Pet. 2:1-3, tak si
zodpovězme otázku: co je tím Božím slovem/duchovním pokrmem, které je naším
mlékem? Na minulém kázání Daniel hovořil o tom, že: není podstatné, co říkají lidí
nebo co říkám já, ale co říká Bůh. Ptám se tedy, kde je to slovo Boží, kde k nám Bůh
mluví, kde je Bůh? Odpověď je, milý bratře, milá sestro, tato kniha, Bible.
1.a) Čti 2. Tim. 3:14-17 (ČSP). Verš 16. – Veškeré Písmo je vdechnuté (ř.
theopneustos) Bohem. Každé písmeno Bible (v. 15 ř. gramma) vychází z Božího ducha
a také je možno říct z Božího dechu. Písmo/Bible pochází z Božího nitra.
1.b) Písmem je jak Starý tak Nový zákon. Již NZ autoři považovali ostatní NZ texty za
Písmo (2. Pet. 3:15, 16 – ap. Petr řadí Pavlovy spisy k ostatnímu Písmu; 1. Tim. 5:18 –
ap. Pavel cituje z Lukášova ev. 10:7)
1.c) Takto přijímali Písmo/Bibli první Protestanti 16. st. – citát z „Heresies: the image
of Christ in the mirror of heresy and orthodoxy from the apostles to the present“ od
Harold O. J. Brown z roku 1988, str. 347: Bible byla pro první Protestanty, obzvláště
Luterány, svatým textem. Považovali Bohem inspirovaná nejen slova a písmena, ale
dokonce i samohlásková znaménka hebrejského textu, která byla přidána písaři (tzv.
masorety) až staletí poté, co byly napsány samotné originály.
2. Čti 1. Pet. 2:1-3 (ČSP).
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2.a) Verš 1. Máme odložit každou špatnost, každou lest, pokrytectví, závist a každou
pomluvu. Toto jsou překážky, abychom mohli pít mléko Božího slova. Je potřeba činit
pokání ze svých hříchů, abychom mohli přijímat duchovní potravu a duchovně růst.
2.b) Verš 2. Jako novorozené děti máme toužit po nefalšovaném Božím slově.
Apoštol Petr používá obraz novorozence, toužícího po mateřském mléku, abychom i
my stejně intenzivně toužili po Božím slově.
Toužit – slovo má význam intenzivní touhy zaměřené na předmět touhy. Jedná se o
rozkazovací způsob.
Nefalšované – slovo má význam čisté, ryzí, nekontaminované. Výraz se používá ve
spojitosti s potravinami (obilí, kukuřice, olej, víno atd.). Boží slovo není
kontaminované, je naprosto zdravé. Není v něm nic, co by nám mohlo uškodit.
Slovo – výraz logikos je odvozen od LOGOS. Je možné to přeložit vícero způsoby, jako
např. duchovní mléko (EP), ale zdá se, že vhodnější je „slovo“, tak to mimo jiné
překládají i kraličtí, ČSP a i další uznávané cizojazyčné překlady (NASB, KJV), protože
„Boží slovo“ je tím pravým duchovním pokrmem.
-

Písmo je naším duchovním pokrmem. Ježíš říká: „nejenom chlebem živ je
člověk, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst“ (Mt 4:4, Dt 8:3)

-

Logem je ale také sám Ježíš Kristus (slovo bylo na počátku u Boha, to slovo bylo
Bůh – Jan 1:1; slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi – Jan 1:14).
- Ježíš Kristus je naším duchovním pokrmem stejně tak, jako větev vinné révy
nepřežije oddělená od kmenu a saje z kmenu všechny své živiny. Jan 15:5: „…
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne
nemůžete činit nic“. Ježíš je náš život/náš pokrm/naše životní míza. Žijeme
z Ježíše Krista.
- V mimobiblickém filosofickém užití mělo LOGOS nesmírně důležitý význam: 1.
božská moc, dávající světu smysl a soulad, 2. boží stvořitelská moc, 3. vesmírný
princip.

Abyste jím (mlékem Božího slova) vyrostli k záchraně – skrze příjem mléka Božího
slova rosteme do Kristovy podoby a tak upevňujeme naše spasení. Skrze příjem
Božího slova duchovně rosteme.
2.c) Verš 3. Jako Boží děti budeme toužit po mléku Božího slova a odložíme
veškerou špatnost, za předpokladu, že jsme okusili, že Pán je dobrý.
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Okusit – slovo má význam ochutnat pokrm – degustátor, pomlaskávat si…
C. ZÁVĚR
1. Tak jako je pro nemluvně naprosto přirozené sát mateřské mléko a touží po něm,
tak je četba a studium (sát) Písma přirozená i pro věřícího člověka a má po Písmu
toužit, je-li vskutku obrácen/znovuzrozen.
2. Pokud nepřijímáme duchovní pokrm Božího slova, tak strádáme, hyneme. Boží
slovo nás živí, abychom mohli být silní a zdraví ve víře.
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