
Třinec   4.2.2012  Konference mužů 

I..Přednáška pro muže:  Jak být čestný a poctivý ve vztahu k Bohu 
Je potřebné  zamýšlet se nad svým vztahem k Pánu Bohu? Jistě ano! Vyzývá nás k tomu On sám 
skrze ap. Pavla. 2.Kor.13,5: „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe 
zkoumejte.“   Proč je to sebe-zkoumání potřebné?      Myslím, že z několika důvodů: 

---Chceme  mít upřímný vztah s naším Pánem. 
---Chceme splnit své poslání, které zde v životě máme. 
---Chceme mít radostný pohled do budoucnosti v plné jistotě. 
Nechceme žít ve zbožných iluzích, ani ve falešné zbožnosti. Mnozí muži v Bibli jsou pro nás 
varováním a výstrahou. Připomenu jen 5 mužů. 

Kain – zbožný muž – asi vybudoval oltář a obětoval oběť Bohu; a při tom měl srdce plné pýchy, 

závisti, nenávisti a vzdoru vůči Bohu.  Zbožný člověk vrahem. Takovou zbožnost jistě nechceme. 
Áron – bratr Mojžíše, Pán Bůh si ho vybral pro úřad nejvyššího kněze. Když Mojžíš byl na hoře, 

lid byl bez Mojžíše netrpělivý a chtěl viditelného boha, on navrhnul lidem, aby přinesli zlaté 
náušnice a Áron z nich udělal zlaté tele. Zbožný muž, který prožil tolik Božích zázraků, nevaroval 
lid před modlářstvím, ale ho do modlářství uvedl.Takovými vůdci Božího lidu jistě nechceme být. 
Kněz Éli – sloužil v chrámě v době soudců spolu se svými syny. Oba synové byli kněží – ale kněží 

bezbožníci – znevažovali oběti a smilnici se ženami. Otec Éli je nechal sloužit dál a nevyzval je 
k pokání; neudělal s nimi pořádek. V celém Izraeli byli velikým pohoršením. Pak přišel Boží trest.  
Odpovědnost otců za syny je veliká. Takovými otci jistě nechceme být.  
Šalomoun – syn zbožného Davida. V mládí byl ryzí ve své zbožnosti. Postavil chrám Hospodinu. 
Pokorně si vyprosil moudrost od  Boha. V knize Přísloví 4,23 napsal velmi důležité přísloví: 
„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“  Za pár let na toto přísloví 
zapomněl, přestal hlídat své srdce, zamiloval se do pohanských žen, vzal si je za manželky a 
začal budovat v Jeruzalémě chrámy pro jejich pohanské modly.  Šalomoun velmi zklamal P.Boha 
a připravil zlou budoucnost pro příští pokolení celého národa. 1.Král.11. 
      Takovými muži, kteří jsou v mládí věrní a ve starším věku zrazují, nechceme být. 
Izraelský král Agripa, přijel do Cesareje, aby pozdravil římského místodržitele Festa. Právě tehdy 
tam byl ve vězení apoštol Pavel. Festus využil přítomnost krále a nechal přivést Pavla z vězení, 
aby před nimi vysvětlil, proč Židé žádají jeho smrt.  Pavel jim sdělil podrobně, jak pronásledoval 
vyznavače Ježíše, jak se mu pak Pán Ježíš zjevil a povolal ho za svého svědka. Král Agripa slyšel 
jasné evangelium. Pak mu Pavel položil otázku: Věříš králi Agripo prorokům? Vím, že věříš!  
Agripa odpověděl:„Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem.“ Agripa měl spasení na 
dosah ruky. Bude věčně litovat, že se nerozhodl pro Krista. 

Takových mužů, kteří slyší jasné evangelium, ale se nerozhodnou, je mnoho. Tito muži jsou 
stále velikým varováním, výstrahou i předmětem našich modliteb.  

Jistě chceme mít všichni upřímný vztah s Pánem Bohem… 
Se svatým Bohem můžeme mít osobní vztah jen skrze Božího Syna Pána Ježíše Krista. On 
praví: „Já jsem ta cesta, pravda i život.   Nikdo nepřichází k Otci než  skrze mne.“ 

Mé zamýšlení bude mít 7 bodů. Je vyjádřeno v 7 otázkách. 

Otázka 1..Rozhodl jsem se pro život s Kristem?  Přečteme si 2 texty o 

rozhodnutí:  Mat. 16,24-25 Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 
kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“   Bible 21.stol. překládá:  „Kdo chce jít za 
mnou, ať se zřekne sám sebe…“             Kristus klade svým učedníkům  tři požadavky:  
a.. „Zapři sám sebe…zřekni se sám sebe“ 
Kladu si otázku: Zřekl jsem se sám sebe, svých plánů na život a odevzdal jsem svůj život do 

rukou Krista? Přijal jsem pro svůj život Jeho plán?  Uvědomuji si to každý den, že jsem se zřekl 
svého života  i svých plánů ?   Jsem ochoten žít každý den tak, že jsem se zřekl svého života  
v každém dni a obětoval i tento den  Kristu ?      Jsem ochoten v tomto dni, který prožívám, dát 
Kristu na oltář své schopnosti, svůj čas  i své prostředky ?  

Př. Kdo se rozhodne pro službu kazatele, diakona, misionáře, ten si může myslet, že tu 
otázku kladně zodpověděl.  I když v praxi je vidět, že i někteří kazatelé ve službě církve žijí 
víc pro sebe než pro Pána. 

Jak má vyřešit tento požadavek Mistra na plné odevzdání lékař, hutník, řidič, kuchař, člověk  



civilního povolání?   Má opustit své zaměstnání ?   Odpověď nám dává apoštol Pavel: 
„Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.“ Kol.3,23.  

b..“vezmi svůj kříž“ ; kříž je nástroj utrpení a smrti.   Kladu si otázku: Jsem ochoten pro Krista 

snášet pohanění,  potupu,  posměch, utrpení, a kdyby to byla jeho vůle i mučednickou smrt ?  
To je rozhodnutí velmi náročné. V praxi znamená, že počítám s utrpením pro Krista.      
Př. Starší generace to prožívala v době totality, ve voj. službě, někdy i v práci, i ve vězení.  

 Př..Obdivujeme křesťany v muslimském světě a v sev. Koreji. 
c.. „ následuj mne.“    Kladu si otázku: Jsem ochoten následovat  Krista, tedy podřizovat se Mu 
ve svých myšlenkách, ve svých plánech i ve svých rozhodnutích každý den? Musím si každý den 
čestně odpovědět!  Je to pro každý den vždy nový úkol. Celý život se to učím.  

Následovat znamená také mít v Pánu Ježíši svůj  VZOR,  příklad. 
Kladu si otázku: Stavím si P.Ježíše každý den před oči jako svůj vzor ?     
--ve 12 letech Ježíš řekl: V těch věcech, které jsou Otce mého já být musím.. 
-v dospělosti řekl:„nehledám svou vůli, ale vůli toho, který měl  poslal.“  Dělám to i já ? Jan 5,30 
- Jan 8,28 „Mluvím tak, jak mě naučil Otec.“  Mluvím tak i  já ?  
-Jan 8,29.  „Neboť  stále dělám, co se líbí jemu.“ Dělám to i já ? 
-Jan 13,14 „I vy máte jeden druhému nohy umývat!“  Sloužím tak ochotně i já?  

Druhý text o rozhodnutí: 
Mat.11,29 – „Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ 
JHO  nebo jařmo je postroj pro tažná zvířata, skládající se z příčného dřeva, které zvířata nesla 
na své šíji. Někdy měla i dřevo pod krkem.  Je to společné zapřažení ! 

      Dvě zvířata šla tedy vedle sebe, na šíji nesla společné dřevo. K tomu dřevěnému jhu byl 
přivázán pluh nebo vůz, který spolu táhla. Zvířata musela jít stále spolu.  
 Pán Ježíš užívá tento obraz jha ze života zvířat pro vyjádření života s ním.  Kdo se 
rozhoduje pro P.Ježíše, ten vloží svoji hlavu do společného jha - jařma s Pánem Ježíšem – 
a to na celý život.   Otázka: Dal jsem se zapřáhnout  do jednoho jha s Pánem Ježíšem? 

Jsem stále s Ním? Neutíkám někdy z tohoto jha ? ČEMU se v tomto společném jhu učím ?   
---Učím se od Krista tichosti a pokoře . 
Co znamená tichost ? ---ovládat svůj jazyk  ---pozorně naslouchat Pánu i lidem 
Co znamená pokora? ---respektovat Pána jako autoritu, kterou bez reptání poslouchám 

---pokora vůči lidem – považovat každého za důstojnějšího než sebe 
Naučit se tichosti a pokoře je pro nás dlouhodobý úkol. 

Kristus nám dává zvláštní zaslíbení:  „naleznete odpočinutí svým duším,  
  vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Jho Pána Ježíše opravdu netlačí  !!! 

Otázka 2..Udržuji s Kristem osobní vztah ? 
To se děje přijímáním Božího slova a důvěrnými modlitbami. 

Kol.3,16 – Slovo Kristovo přebývej ve vás bohatě. (král.) 
 Ekum.: „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství!“ 
 Bible 21: „Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti.“  
Ptám se:  KDY ve mně přebývá B.slovo v hojnosti ? l 
       ---když si ho každý den čtu, studuji, opakuji a učím se nové texty !!! 
OTÁZKY:     Učím se stále Boží slovo nazpaměť, aby přebývalo v mých  

myšlenkách, v celé mé bytosti?  Opakuji si Boží slovo ? 
Př.Mám tu výhodu, že musím také v noci vstávat. Když si znovu lehnu, tak si opakuji biblické texty, 
které znám zpaměti. Také je promýšlím.  Jaké to má výhody?  Snívá se mi o Božím slovu. Ráno 
se probudím  a Pán mi dává koncept dalšího proslovu. Také se učím nové důležité texty zpaměti.  
 Důvěrné modlitby – rozhovory a Pánem mají zvláštní zaslíbení: Osobní ale také 
společné: P.Ježíš:  „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, 
můj nebeský Otec jim to učiní.“ Mat.18,19.    Jak jsem vděčný, že si s manželkou každý den ráno i 
večer spolu klekáme k modlitbám.  Jsme vděční Pánu, že  nás  vyslýchává.    

Otázka 3..Důvěřuji Božím zaslíbením ? 
Důvěra v Boží zaslíbení je velmi důležitá v osobním vztahu s Bohem.  
Abych mohl na Boží zaslíbení spoléhat, musím je znát. 
Př. Dávám dětem a mladým lidem radu, aby si při čtení Bible podtrhávali Boží  zaslíbení žlutou 
barvou.    Mají cenu zlata !!! 
Př. P.J.: „Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo  



života.“ Jan 8,12    Jan 10,11.27. „Já jsem dobrý pastýř…Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, 
jdou za mnou a já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“  

Velmi jsem si oblíbil Žalm 103: Každý den dobrořečím Pánu za 5 nádherných zaslíbení: ---

On mi odpouští všechny nepravosti, ---ze všech nemoci mě uzdravuje, ---vykupuje ze zkázy můj 
život, ---věnčí mě svým milosrdenstvím a slitováním,  ---po celý můj věk mě sytí dobrem !!! 
 Velebím Ho za jeho všechna zaslíbení! 

Otázka 4..Miluji svého Pána? 
Největší přikázání v Písmu zní: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou 
duší, celou svou sílou a celou svou myslí.“ Mt.10,27 

Ptám se sám sebe: Jak se projevuje moje láska k Němu ??? 
Př. Jak se projevuje láska mezi mužem a ženou? Myslí jeden na druhého. V určitém období života 
jsem si řekl: Musím své manželce projevovat lásku. Rozhodl jsem se, že ji každý den aspoň 
jednou obejmu. Musím ji projevovat vděčnost. Rozhodl jsem se, že jí po každém jídle dám pusu.  
 Jak však projevovat lásku Pánu Bohu? Obejmout Ho nemohu, pusu mu nemohu dát. Chci 
mu za každý dar poděkovat. Místo obejmutí  a pusy mohu mu to vyzpívat. Inspiroval mne žalmista 
v Ž 18, který začíná slovy: Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.  Napsal jsem píseň, kterou 
si nyní zazpíváme:       Miluji tě vroucně, Hospodine,… ZPĚV 

   Je na melodii: S Ježíšem chci věrně v každou chvíli…. 
Velikou výstrahou a  výzvou k sebezkoumání  jsou pro mne slova Pána Ježíše, která poslal 
pastorovi sboru v Efezu. Zjev. 2,4 „Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na 

počátku.“  Kontroluji své srdce, zda hoří láskou k Pánu Ježíši jako na počátku a prosím Ho o 
milost, aby mé srdce hořelo láskou k němu. 

Otázka 5..Šířím v tomto světě Jeho slávu ? 
Pán Ježíš řekl Otci v modlitbě: Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi 
svěřil.“ Jan 17,4. Je pro mne příkladem. Pán Bůh je oslaven na zemi,   když konám dílo, které mi 
svěřil. Tak je tomu v životě každého z nás.  

Vzorem je pro mne také apoštol Pavel, který napsal krásné vyznání: „Ale veřejně a směle 
jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.“ Fil.1,20      „Či snad 
nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? 
Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“1.Kor.6,19. 

„Bůh trpělivostí a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista 
Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista.“ Řím.15,6. 
 Bůh je tedy oslaven, když konáme dílo, které nám svěřil, životem, který pro něj žijeme, i 
našim tělem, které je jeho chrámem a ústy, která ho veřejně vyznávají. 
Př.   Když se mně někdo zeptá, jak se ti daří? Vždycky odpovídám: Díky Pánu Bohu, dobře. 

Otázka 6.. Šířím Jeho poselství spásy ? 
Pán Ježíš řekl slova: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ Mar. 16,15. „A 
toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve 
potom přijde konec.“     Mat.24,14.    Př… Jsem nesmírně vděčný Pánu, že mi i ve stáří dává stále 
mnoho příležitosti zvěstovat Jeho evangelium.  

Stále mě však znepokojuje, kolik lidí na našich sídlištích žije bez Boha a bez znalosti 
evangelia. Snažíme se jim dávat  letáky, ale někteří z nich to vyhazují.  

„Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali 
mocné skutky toho, kdo si vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ 1.Petra 2,9. 
 Každý Kristovec-křesťan patří k vyvolenému rodu, je královským knězem, patří ke svatému 
lidu- k lidu oddělenému pro živého Boha. Má na zemi jedinečné poslání: Hlásat mocné skutky 
Ježíše Krista, který povolává lidi ze tmy do světla.  

Otázka 7..Směřuji stále k cíli, který nám Pán určil ? 
Našim cílem je nebeský domov. Pán Ježíš to řekl nádherně: „Jdu, abych vám připravil místo…opět 
přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,3. 
Život, který nám Pán připravuje, bude nádherný. Napsal jsem článek „Těším se na věčný život.“  
Chci připomenout 7 zaslíbení, která platí pro naši věčnou budoucnost: 
l.   Život věčný budeme prožívat v novém těle. l.Kor. 15,42-44.49.53. 
Pán Ježíš Kristus nám však připravil úplně nové tělo. Ap. Pavel napsal: "On promění tělo naší 
poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit." Fil.3,21. "Jako 



jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského... Pomíjitelné tělo musí obléci 
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost."   
2. Život věčný budeme prožívat v novém otcovském domově. Bůh, který je našim Otcem, nám 

připravuje  ve věčnosti domov, jako místo bezpečí a radosti. Ujišťuje nás o tom i sám Pán Ježíš, 
když praví: „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, 
abych vám připravil místo. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já." Jan 14,2-4. 

 3. Život věčný bude ve znamení  radosti  z odměny.  Boží člověk ví, že spasení dostává 

zdarma. Je to nesmírně drahý Boží dar. Těm, kteří tento dar přijali a z vděčnosti Kristu slouží, Pán 
zaslibuje odměnu za službu, věrnost a vytrvalost. P.J. praví: „To dobře, služebníku dobrý a věrný, 
nad málem jsi byl věrný, nad mnohým tě ustanovím. Vejdi v radost svého Pána.“ Mt.25,21 Apoštol 
Pavel napsal  Timoteovi: "Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro 
mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen 
mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod." 2.Tim.4,8.   
4. Život věčný znamená mít věčné dědictví.  Apoštol Petr napsal nádherná slova: "Veleben buď 
Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením 
Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je 
připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v 
posledním čase. Z toho se radujte." 1.Petra 1,3-5.     
5. Život věčný znamená účast na vládě spolu s Kristem. V Kristově království se budou Boží 

děti podílet na vládě Pána Ježíše. On  to osobně slibuje: "Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se 
království, které je vám připraveno od založení světa." Mat. 25,34.  "Kdo zvítězí, tomu dám 
usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn." Zj. 3,21.   
6. Život věčný znamená také spoluúčast s Kristem na soudu. Apoštol Pavel napsal křesťanům 

v Korintu: "Což nevíte, že Boží lid bude soudit svět? Jestliže budete soudit svět, nejste snad 
schopni rozsuzovat takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly?"1.K6,2-  
7.  Život věčný znamená spoluúčast s Kristem ve slávě. "Ale až se ukáže Kristus, náš život, 
tehdy i vy se s ním ukážete v slávě." Kol. 3,4.  "Neboť skrze něho jsme vírou  získali přístup k této 
milosti. V ní stojíme a chlubíme se, že dosáhneme slávy Boží." Řím.5,2.      
 

Drazí bratří, jistě chceme mít všichni upřímný vztah s Pánem Bohem skrze Pána Ježíše… 
 Jako muži zasvěceni živému Bohu máme na tomto světě veliké poslání.                                              
.                  Odborníci zjišťují, že s muži se děje něco velmi nedobrého:  
Být mužem je rizikový faktor.. 

 Muži žijí v průměru o šest let méně než ženy. V každé věkové kategorii "od 
kolébky do hrobu" je jejich úmrtnost vyšší. 

 Muži často ztroskotají v oblasti intimních vztahů. Přes 40 % manželství končí 
rozvodem a ten ve čtyřech případech z pěti iniciují ženy. 

 Přes 90 % násilných skutků je vykonáno muži a 70 % obětí jsou muži. 
 Přes 85 % dětí se studijními problémy jsou chlapci. 
 Mladí muži (od 15 do 25 let) mají třikrát větší úmrtnost než ženy stejného věku 

a nejčastější příčinou jsou nehody motorových vozidel. 
 Muži tvoří 80 % bezdomovců. 
 Mezi vězni je 90 % mužů. 

Proč je tomu tak? Tito muži nežijí s Bohem,  jsou tedy chudáci. 
Vidíme, že ÚTOK  ZLA – útok satana na muže je obrovský! 
 

Jako muži – Kristovci – máme zde veliké poslání: zvěstovat chlapcům a mladým 
mužům, že v osobním kontaktu s Kristem mohou žít novým a kvalitním životem.  
My muži jsme zodpovědní za kvalitní výchovu nové generace mužů v církvi. 
 

Př…William Penn (1644- 1718) zakladatel Pensylvánie byl kvakerský vůdce, bojovník za svobodu vyznání. 
Byl známý svou oddaností Bohu a svobodě. V jedné ze svých esejí vysvětloval, že přistěhovalci  mají na 
vybranou: „Nenecháme-li si vládnout Bohem, budou nás muset ovládnout diktátoři.“    Jsou lidé, kteří 
děkují Pánu Bohu, že dal praotcům Ameriky tak hlubokou moudrost. 
 

V poslední době mám velmi rád písně, které jsou modlitbami. 
Zazpíváme spolu píseň, která je modlitbou:    Laskavý můj Spasiteli, díky …….. 

Mgr. St.Kaczmarczyk 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pensylv%C3%A1nie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvake%C5%99i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_vyzn%C3%A1n%C3%AD

