
                      Všechno čiňte bez REPTÁNÍ 

Ve středu na modlitbě mi Pán vložil na srdce Slovo pro nás … je to od Pána, není namířené proti 

nějakému člověku, je pro nás všechny od Pána, abychom mohli kráčet ve víře…je od Pána … 

pokud se vás dotkne tak nějak proti srsti, tak pamatujte, co říká Slovo – je třeba činit pokání, 

obrátit se, aby to šlo po srsti … ale k tomu se ještě dostaneme      

„Děkujeme Pane za tvé Slovo, díky, že Tvé slovo je stále živé, je ostřejší, než oboustranný meč, 

že rozsuzuje myšlení a mínění našich srdcí, a modlím se, abychom ho jako takové brali, ne jako 

slovo lidské, ale jako slovo od Tebe, a abychom mu dovolili udělat v nás práci, kterou v nás chce 

vykonat … Amen.“ 

Fil 2:14 - Všechno čiňte bez reptání a pochybování 

To je to, co jsem pro nás přijal … bez reptání, bez toho, abychom reptali… 

Všechno dělejte bez reptání píše apoštol Pavel … ta oblast „a bez pochybování“ je určitě 

důležitá, Písmo říká, že máme všechno dělat bez pochybování, Písmo říká v Řím 14:23 že cokoliv 

není z víry je hřích, že ve svém životě vše máme činit z plného přesvědčení, být zcela přesvědčeni 

o tom, co děláme, určitě tedy ta oblast pochybování je velmi důležitá, ale to písmo, jak ke mně 

ve středu přišlo bylo VŠE DĚLEJTE BEZ REPTÁNÍ, bez toho, abychom REPTALI. A znovu opakuji, 

že to není zaměřené na nějakého konkrétního člověka, to písmo je zaměřené na nás na všechny. 

Je důležité, abychom se s tím vypořádali a abychom přijali to, co Pán nám dnes říká, protože 

REPTÁNÍ JE ŠÍLENÝ ZABIJÁK, a nejen to, ale dnes zjistíme i jak na něj. 
 

Izajáš – to je velmi zajímavá kniha… jak ji lidi pak dělili do kapitol tak ji rozdělili do 66 kapitol, 

Bible má 66 knih, 40 kapitola Izajáše, což by byla 40 kniha Bible, což je kniha Matouše začíná 

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezku v pustině a když se podíváte, tak prvních 39 knih 

Izajáše je spíš takových těch starozákonních knih, ( dým a oheň a síra ). Od 40té kapitoly už je to 

už lepší a 53 kapitola Izajáše už je nejlepší …       
 

 

My půjdeme do 6 kapitoly a pamatujte na to, že VŠECHNO ČIŇTE BEZ REPTÁNÍ… 

Iza 6: Izajáš viděl panovníka v roce, kdy zemřel král Uzijáš a popisuje tu tu obrovskou slávu, když 

spatřil Panovníka v chrámu… To, co viděl bylo velmi slavné, větší, než co kdy můžeš vidět. 

Iza 6:5 I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed 

lidu nečistých rtů, a mé oči viděli Krále, Hospodina zástupů! 
 
 

Bázeň naplnila Izaiášovo srdce, když viděl Hospodina zástupů. Jehova Saboath – další ze 
smluvních Božích jmen. :- ) 
 
A jak Boží bázeň naplnila jeho srdce, tak první věc, která mu vyvstala na srdci bylo:  „Jsem člověk 
nečistých rtů … bydlím uprostřed lidu nečistých rtů …“ 
 

Já to vztáhnu na to naše úvodní písmo – REPTÁNÍ. To jsou nečisté rty, že … 



A Izaiáš řekl: „Toto je největší problém mého národa, a nejenom to, je to i můj největší 
problém.“  On neřekl: Já jsem smilník bydlící uprostřed smilníků, ani neříká: Jsem zloděj bydlící 
uprostřed zlodějů, nebo: Jsem vrah bydlící uprostřed vrahů, ale říká: Jsem člověk nečistých rtů, 
bydlící uprostřed lidu nečistých rtů. 
 

Iza 6:6 V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi 
z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: Hle, tento uhel se dotkl tvých rtů; tvá vina je odvrácena a tvůj 
hřích je usmířen. 
To byla Boží reakce na Jeho pokání, na jeho zvolání. Izajáš vyznal Bohu, že je člověk nečistých 
rtů a Bůh poslal svého serafa s uhlíkem ... 
 

My jako národ jsme na reptání už tak zvyklí, že o tom neuvažujeme jako o něčem špatném. 
Špatně dopadnou volby – reptáme. Dobře dopadnou – reptáme, že reptají ti druzí … je špatné 
počasí – reptáme, je příliš pěkné počasí – taky reptáme, … něco se nepovede – reptáme… Lidé 
už jsou na to tak zvyklí. Ale co řekl ten seraf? Tvá vina je odvrácena, tvůj hřích je usmířen. Tvé 
nečisté rty, tvé reptání – to je hřích.  

Z toho vidíme, že reptání je hřích, je to špatně, není to nic normálního, není to nic 

správného, není to standard, který by jsi měl žít. 
 

Izajáš řekl – „Ale to dělají všichni!  V našem národě je to standard, u nás to dělají všichni, jsme 
lid nečistých rtů, já mám nečisté rty, prostě to je standard!“ 
 

      Ale TO, ŽE JE NĚCO VE SVĚTĚ STANDARD, JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE JE TO SPRÁVNÉ!  
 

...Bůh řekl – „… tvůj hřích je usmířen.“ 
 

Až když se Bůh vypořádal s Izajášovým hříchem nečistých rtů, pak teprve přichází další 
verš...Izajášova schopnost slyšet od Boha byla svázaná s jeho mluvením...až když byl hřích 
usmířen, pak teprve mohl slyšet a reagovat na Boží řeč …"Tady jsem, půjdu ...“ 
 
Připomeneme si Filipským 2:14 - Všechno čiňte bez reptání … Aha … 
 

Dokud se nepostavíme svým ústům,  
dokud se nevypořádáme se slovy svých úst, s reptáním, 
do té doby nebudeme schopni jasně slyšet Boží hlas … 

 

Mat 15:10-11 – Ježíš k sobě zavolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte. Člověka neznečišťuje to, 

co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje to, co z úst vychází.“ 

Mat 15:15 – Petr řekl … „Pane, vylož nám toto podobenství…“    

Mat 15:16 - Ježíš řekl: „I vy jste stále ještě nechápaví?  Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, 

jde do břicha a vypouští se do záchodu? Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje 

člověka. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá 

svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znečišťují …“  

Proto Pavel říká: Všechno čiňte bez reptání … Fil 2:14 



Ke znečištění dojde, až když nečistota vyjde ven … zlé myšlenky v srdci jsou zlé, ale až 

když vyplují ze srdce, tehdy začnou zabíjet … 

Vidíme z Písma, že reptání je zlé, že reptání je to, co nás znečišťuje … 

Jak se s tím vypořádat?               Jsem rád, že se ptáte…  

5 Moj 23:13 – 15  

13 Venku za táborem měj vyhrazené místo a tam odcházej konat potřebu. 14 Ve svém nářadí měj 

kolík …Když si venku dřepneš, vyhrab s ním jamku a zase svou nečistotu zakryj. a zase svou 

nečistotu zakryj …15 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, se prochází uprostřed tvého tábora, aby tě 

vysvobodil a dal ti tvé nepřátele… Proto ať je tvůj tábor svatý, ať u tebe nevidí nic hanebného, 

aby se od tebe neodvrátil. 

Nás znečišťuje to, co z nás vychází horem, ústy, ne to, co z nás vychází dolem … 

Ježíš se prochází ve své církvi, v našich srdcích, chce nás vysvobodit, chce nám dát vítězství, 

vydat nám naše nepřátele …  

Ale když se prochází, tak může narazit na nějakou nečistotu … mohl by do něčeho šlápnout … 

vidět hanebnost …slyšet slova, která jsou nečistá … aby Bůh mohl zůstat s Izraelci na poušti             

a dávat jim vítězství, nesměla tam být žádná hanebnost, nečistota …  

:14 – ve svém nářadí měj kolík … abys tu nečistotu zahrabal, … 

Není tam napsáno „Ve svém nářadí měj rýč, lopatu …“ Je tam napsáno kolík …  

Abys tu nečistotu zahrabal kolíkem, musíš pokleknout … neměli tam mít lopatu, ale kolík, aby 
museli na kolena a pokořit se, vyznat to Pánu …vidět svou nečistotu, být jí blízko … a 
zlikvidovat ji. 
 

Nečistá ústa dle Izajáše jsou hřích …  

 První krok jak se ho zbavit je tedy VYZNAT HO - ČINIT POKÁNÍ, odvrátit se od toho … 

Další krok – Ježíš řekl, že to znečišťuje člověka, co z úst vychází, vystupuje ze srdce … potřebuji 

se tedy postarat o to, aby to už nešlo do srdce, aby to z něj nemohlo jít …  

PREVENCE: ta následuje po léčbě … potřebujeme jednat se svým srdcem … preventivně                    

a neustále :- ) Potřebujeme naplnit své srdce dobrým, aby tam Boží slovo přibývalo v hojnosti, 

v plnosti. 

Z našich úst nemůže vycházet sladká i slaná voda … naše srdce nemůže být rozpolcené … 

Nemůže z něj zároveň vycházet život i smrt, Boží slovo a špína světa … Jakub 3:10-12 

Když zmáčkneš tubu zubní pasty, vyleze z ní zubní pasta … 

CO vyleze z tebe, když budeš zmáčknutý? Tehdy se ukáže, co je v tobě.  
To, co vyjde ze tvých úst, to ukáže, čeho je srdce plné.  
Je spousta věcí, co nás mačkají…Covid-19 mačká lidi …v Americe volby mačkají lidi velmi … další 
a další věci nás chtějí mačkat … To, co vyjde ze tvých úst, to ukáže, čeho je srdce plné.  
 



Potřebuješ naplnit své srdce Božími věcmi, aby tam nebylo místo pro nečistotu … 

…s tichostí přijímejte to vsáté slovo, které má moc spasit vaše duše... Jak 1:21 ČSP 

    TO SLOVO MÁ MOC SPASIT VAŠE DUŠE! 

Řím 12: 1-2, Ef 4: 22-24 Píše se tu, že máme být obnoveni duchovním smýšlením…  

Máme být proměnění obnovou své mysli, přijmout Boží slovo, naplnit ním své srdce,   
aby - když budeš zmáčknutý, aby nevyšlo ven reptání … 

Př 4:23 KBR  Především STŘEZ a CHRAŇ své srdce, vždyť z něho vychází život. 

       STŘEZ SVÉ SRDCE – Z NĚHO POCHÁZÍ ŽIVOT  

1. STŘEŽ SVÉ SRDCE – nejprve ho máme střežit, pak až naplňovat 

2. Proč? Protože reptání je hřích ,ze srdce vychází to, co nás znečišťuje … 

3. Izajáš byl schopen slyšet až poté, co jeho hřích byl sňat … 

Když nám Bůh něco „nařizuje“, neříká jen „udělej to“, ale také říká, proč to máme udělat. 
 
 

Fil 2:14-15  … aby jste byli bezúhonní a bezelstní ( ryzí), Boží děti bez poskvrny …  

Mt 5:44-45  Milujte své nepřátele, aby jste byli syny nebeského Otce…protože Bůh je dobrý      

k dobrým i ke zlým … 

Tvá i má ústa jsou zdrojem života nebo smrti … je to na nás … 

potřebujeme dělat prevenci  
 

Ježíš řekl, že člověka znečišťuje to, co vychází z jeho úst. Tvá a má ústa jsou zdrojem života nebo 

zdrojem smrti. Je velice důležité, abychom vše činili bez reptání a pochybování, abychom byli 

světlem na tomto světě. Jak se s tím vypořádáme? Tak, že zahrabeme ten odpad a dál budeme 

žít bez reptání, budeme střežit svá srdce a budeme je naplňovat Božím slovem, Jeho 

přítomností. 
 

Jak můžeš střežit své srdce? Jeden můj přítel nedovolil svým dětem se dívat na film, před kterým 

on seděl. Pán mu na to řekl: „Dobře střežíš srdce svých dětí …ale co tvé srdce? Ty se můžeš dívat 

na to, co není vhodné pro tvé děti kvůli násilí či nemorálnosti, která je v tomto filmu?“  

      Pokud světlo bude zastíněno reptáním tmou, jaká bude tma?  

Jsi povolaný, abys byl světlo světa, jsme povolaní, abychom byli majákem lidem v tomto světě, 

který bude čím dál tím temnější. Nemáme právo zakrývat Světlo hříchem reptání, 

pochybováním, zatemňovat ho tak.  

Pokud ti toto kázání šlo proto srsti je to možná proto, že tvá ústa jsou plná reptání. Pokud 
potřebuješ tam kdesi pokleknout a něco zahrabat, udělej to hned. Jakmile se obrátíš, tak pak 

to slovo už půjde po srsti…😊 Pokud potřebuješ předložit své reptání Pánu, udělej to teď. 
Neodkládej to. A pak hurá na prevenci : -) 
             Záznam kázání pastora Michala Ondrucha 8.11.2020 


