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„Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé 

učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.“                                                              

                                                                                                                                  (2Tm 4,1-8) 

     Žijeme ve složité a nepřehledné době. Připadá nám, že čím dál méně rozumíme tomu, co 

se v našem světě děje a proč se to děje. Ať už vezmeme politické události, hospodářské 

otázky nebo třeba chování lidí. Už v 1. křesťanském století sepsal misionář Pavel takovou 

charakteristiku světa, že nám přijde jako šitá na míru pro dnešní dobu. Jako kdyby mluvil o 

postmoderním světě, ve kterém každý žije podle vlastních pravidel a vlastní pravdy. První 

neděli roku 2016 otevíráme Písmo svaté a čekáme na Boží slovo pro sebe i Kristovu církev.  

Ze slov sv. Pavla slyšíme, že nejdůležitější je nepřestat vyprávět lidem o Boží lásce a pomoci.  

1.  Největší starost – předat evangelium 

   Kazatele Pavla zajímá opravdu jen to jediné: jak se to dá zařídit, aby se dobrá zpráva o 

Ježíši Kristu dostala k dalším lidem? Pavel je ve vězení, ale nestará se o to, co bude s ním. 

Nestará se o to, jestli se ještě někdy dostane ven. Myslí na úkol šíření evangelia. Tak to přijal 

od svého Pána a tak pro to žije. To je příklad a povzbuzení! – Možná to potřebujeme slyšet 

podobně jako Timoteus kdysi. Možná potřebujeme vidět nově tu naléhavost nesení evangelia, 

s jakou se obrací Pavel na Timotea. Sami asi nepovažujeme předávání zprávy o Boží záchraně 

v Kristu za tu nejdůležitější věc v životě. Vždyť je tolik práce a tolik různých starostí?! Vždyť 

to kazatelé, evangelisté a misionáři udělají lépe…Mají na to školy a  jsou za to placení, tak ať 

se snaží. Ovšem Bůh k úkolu šíření dobré zprávy potřebuje také další křesťany. Proto slyšíme 

biblickou výzvu správně tehdy, když ji slyšíme každý jako výzvu pro sebe.    

   Třeba nás Boží pozvání k osobnímu svědectví o Kristu zasáhne silněji, když si uvědomíme,   

v jakých podmínkách žijeme. I když křesťanství formovalo naši a evropskou kulturu, Evropa 

je dnes nejsekulárnějším kontinentem. Je zajímavé, že sekularizace probíhala rychleji v dříve 

protestantských zemích. Např. v Irsku je ročně ordinováno pouze 15 kněží a v Londýně už 

5 500 kostelů neslouží duchovním účelům! Obecně ubývá křesťanů a sbory a církve se 

zmenšují. Existují prognózy, podle kterých by měly křesťanské církve dokonce zaniknout, 

pokud se budou zmenšovat dosavadním tempem. Ve Walesu v roce 2020, ve Skotsku 2023 a 

u anglikánské církve je konec předpovídán na rok 2050. Tolik statistické odhady odjinud.    

V naší zemi nejsou podmínky lepší než ve Spojeném království, ale stejně nás asi překvapí.  

To je realita, ve které je úkol předávání evangelia ještě naléhavější než v dobách Pavlových!  

Ježíšovu výzvu „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ Pavel upřesňuje, když Timoteovi 

píše:„Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování…“. Zprávu, která rozhoduje o 

životě a smrti, která otevírá před lidmi budoucnost, která znamená možnost nového začátku, 

je třeba přinášet naléhavě, trpělivě a inteligentně. V různých situacích je třeba předkládat 

různým lidem Boží slovo různě: formou rozumových argumentů, jindy jako důrazné 

napomenutí a ještě jindy jako Boží povzbuzení. Boží slovo má moc přivést člověka k víře.  

2.  Největší „umění“ – nenechat se odradit 
   Vím, že celá řada z vás mluví s lidmi o víře a o Kristu, vím, že máte s tím spoustu 

zkušeností. Možná že v této chvíli je pro nás pomocí to další vyučování: „Hlásej slovo Boží, 

ať přijdeš vhod či nevhod“ (včas nebo nevčas). Vybaví se nám u toho setkání se Svědky 

Jehovovými nebo jinými sektáři, kteří to tak dělají doslova, nehledí na okolnosti a plní si svou 

náboženskou povinnost. I když si Pán Bůh dokáže použít i všelijakou neomalenost, takový 

přístup určitě ap. Pavel na mysli neměl. Se slovem evangelia se nemáme vrhat na lidi, 

nemáme lidem vnucovat své přesvědčení za každou cenu. Takovým přístupem lidi spíše 

odradíme a oni se Božímu slovu ještě více uzavřou. A přece zde v Bibli stojí vhod či nevhod.  

To je důraz, který nás probouzí ze všelijaké pohodlnosti a nerozhodnosti. Nemáme být 

netaktní a agresivní, ale nemáme se ani nechat odradit nezájmem, překážkami nebo odporem 



posluchačů. V rozhovoru se sousedy a známými často narazíme na to, že zrovna řeší svou 

nezaměstnanost, finanční problémy nebo osobní či manželské krize. A nám připadá, že 

v takové situaci se moc nehodí mluvit s nimi o víře. Jenže nejednou se ukáže, že slovo o Boží 

lásce, Božím odpuštění a Boží pomoci se lidem stává právě v těžké životní chvíli světlem a 

nadějí. Tam, kde člověk svěří svůj život Bohu, se začínají urovnávat právě ty věci, se kterými 

byly dosud problémy. Opravdu je to tak, že víra v Ježíše Krista je vysvobozením a 

východiskem z nejrůznějších životních pastí. Jakkoliv to může vypadat nevhod, nemáme 

mlčet, protože náš Bůh je jediný, kdo dokáže člověka vyvést z jeho trápení a slepých uliček.      

3. Největší překážka – neochota slyšet 

   Pavlovo slovo nám dále říká, že ani v 1.stol.n.l. nebylo snadné přiblížit lidem evangelium.  

Slovo o ukřižovaném a vzkříšeném Kristu znělo sice lidským uším zajímavě, ale v době 

náboženského pluralismu byli lidé otevřeni také pro jiné duchovní proudy. Navíc apoštol 

svým prorockým pohledem vidí, že přichází doba ještě složitější. Píše: „Neboť přijde doba, 

kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitelé, kteří by vyhověli 

jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ Když to slyšíme, máme dojem, 

jako kdyby apoštol mluvil o dnešku. Už 26 let žijeme ve svobodě, kterou jsme dlouhá 

desítiletí vyhlíželi. Děkujeme za ni Bohu, ale vidíme, že život ve svobodě není jednoduchý. 

Ve svobodě je totiž dovoleno všechno. Každý si může věřit, čemu chce, a kázat, co chce. Se 

svobodou k nám přišla novodobá magie, náboženská bezbřehost i pokleslost. Otevřely se 

dveře novým svodům a léčkám na lidské duše, podvodům a falešným prorokům. Jsou zde 

nová náboženství, nové sekty, nová učení. Dnešní postmoderní a postoptimistická doba 

nechce nic slyšet o jediné pravdě ani o zdravém učení. Lidé si podle svého vkusu hledají 

takové odpovědi na své otázky, které jim nejlépe vyhovují. Má to vůbec smysl vykládat lidem 

o Kristu, když čtou horoskopy, chodí k věštcům a víc je zajímá síla kamenů? Co radí Pavel 

Timoteovi? „Ty buď ve všem střízlivý, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své 

službě.“ Jinými slovy: není snadné mluvit o Kristu v prostředí duchovního zmatku. Ale úkol 

zůstává. Neexistuje lepší řešení lidských problémů než Boží odpuštění a Boží záchrana 

v Ježíši Kristu. Proto je třeba v šíření evangelia pokračovat.        

4.  Nový zápas – snaha vzbudit touhu po evangeliu 

   Slovo povzbuzení Timoteovi je povzbuzením i pro nás. Úkol, který si dnes připomínáme, 

není ovšem vůbec jednoduchý. Lépe než jindy si uvědomujeme, že ve světě je mnoho 

nepřátelství vůči křesťanství a že mezi lidmi roste antipatie k evangeliu. V některých 

křesťanských kruzích se šíří kvůli tomu strach z evangelizace. Víme o tom, že šíření 

evangelia může vyvolávat napětí a vést ke konfliktům. Je to vidět a slyšet, že naše doba není 

evangeliu vůbec nakloněna. Co můžeme v takové situaci dělat? Ano, můžeme se modlit…. 

a) Klíčem k tomu, abychom oslovili dnešní přesycenou, unuděnou a unavenou společnost je 

vzbudit touhu po evangeliu. Už Blaise Pascal ve svých Myšlenkách píše o tom, že křesťané 

mají učinit evangelium a křesťanství přitažlivým. Mluví o tom, že pro člověka jsou klíčové 

jeho touhy. Zásadním problémem není naše mysl, ale naše srdce. Lidé touží po špatných 

věcech. Přesto je v lidech hlad po něčem opravdovém. Lidé mají duchovní touhy, ale jejich 

naplnění nehledají v církvi. Proč? Protože na křesťanech nevidí plnou realitu toho, o čem 

křesťané mluví. b) Křesťanství můžeme nejlépe doporučit lidem tím, že si osvojíme 

křesťanský životní styl. Možná je skutečný problém v tom, že život průměrného křesťana se 

moc neliší od života nevěřícího člověka. Potřebujeme poctivě pracovat na tom, abychom žili 

autenticky křesťansky. Žijme život naplněný Boží dobrotou a milostí a lidé okolo nás se 

budou ptát, co to je a odkud to je. Žijme jako jednotlivci, rodiny i jako sbor tak, aby nám lidé 

kladli otázky. Určitě je snazší vysvětlit evangelium tomu, kdo se ptá. Nechme se nově 

nadchnout biblickým obrazem církve, při které je vidět působení Boží milosti a Boží moci. 

Obnovujme v pokání svou víru, lásku i naději a veďme zápas o otevřené, živé a přitažlivé  

společenství. Náš Pán Ježíš Kristus nás chce použít jako své posly. AMEN.  Bronislav Kaleta                                                                         



  

 


