
KÁZÁNÍ                                27.2.2022 
Čtení: Mt 18,19-20 
 
1 Tm 2,1-6 

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 
všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým 
a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho 
Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden 
Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe 
jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.  

Bratři a sestry, 
 
možná nás to překvapí, když slyšíme, co se podle apoštola má dít v církvi, ve sboru na prvním 
místě. I když, vzhledem k tomu, co se právě nedaleko nás děje! Na prvním místě žádám - 
napomínám vás i povzbuzuji – abyste se modlili, prosili, přimlouvali se a děkovali za všechny 
lidi, speciálně za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. Co je z toho jasné? Že tu jako 
sbor a církev nejsme nikdy sami pro sebe. A že právě v těch modlitbách, prosebných, 
přímluvných i vděčných – za všechny lidi – jsme jako křesťané vlastně nezastupitelní. Zřejmě 
proto na to klade apoštol takový důraz.  Nepotřebujeme to i my právě dnes nově slyšet?  
 
Apoštol to napsal do určité doby a situace. Navenek žije církev celkem v klidu. Větší ohrožení 
prožívá zevnitř než zvenčí. Křesťané a sbory už jsou ve společnosti usazení, ale už taky dost  
usedlí i unavení. Lidé si na ně už zvykli, ale moc je neberou. Taky narážejí na své misijní limity.  
Proto mají tendenci řešit víc sami sebe. A přitom jde o to, aby jako křesťané byli věrohodní! 
Není to snad docela podobné naší situaci?  
 
Tak tu Pavlovu výzvu můžeme i my slyšet nejdřív jako takové probuzení nebo laskavé zatřesení: 
nezapomeňme, že i v téhle době a situaci tu nejsme pro sebe. A že, i když ten prostor naší 
působnosti je docela malý a omezený, něco můžeme a máme jako křesťané dělat. Pro všechny 
lidi. Ano, jsou to právě vaše prosby, modlitby, přímluvy a děkování. Za všechny lidi. Ano i za ty, 
kteří evangeliu nevěří nebo věří v něco jiného. I za ty, které vůbec nezajímáte a neberou vás.  
I za ty, kteří vás třeba vidí kriticky a nevstřícně. Nejen za blízké a známé, na kterých vám nějak 
záleží. Taky za ty ostatní. A speciálně za vládce a vlády - i za ty naše. Za všechny, kteří mají 
nějak v rukou moc. Buď, že je jim svěřena anebo si ji i sami uchvátí? A třeba právě nemilosrdně, 
nespravedlivě, agresivně ji chtějí prosadit a rozšířit a působí tak utrpení mnoha lidem. I za ně 
se máme modlit? Jestli, tak za co? A hlavně proč se máme za tyhle všechny modlit?  
 
Odpověď, důvod, který tady z listu Timoteovi slyšíme, mně dosud vždycky připadal dost 
zvláštní. No řekněte, když apoštol usedlé církvi píše: abychom mohli žít tichým a klidným 
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti – počestnosti a důstojnosti. V současné situaci si 
najednou mnohem jasněji uvědomujeme, jak je to nesamozřejmé. Že tady ještě tak žít 
můžeme.  Že nás nikdo na životě neohrožuje ani nediskriminuje, neponižuje naši důstojnost. 
Můžeme žít zbožně, počestně a důstojně. Zkrátka, jak se na křesťany sluší. Teď ale jde taky o 
to, co to prakticky znamená vzhledem k těm, kteří se třeba ocitli ve válce?  I křesťané 
Timoteovy doby to zřejmě měli složitější. Podezřívali je pořád z nějakým nekalých úmyslů, 
z narušování veřejného pořádku. A proto bylo z jejich pohledu pochopitelnější se modlit za 



vládce a mocné. Víc než za jejich pokoj, aby už dali pokoj. Když už nedělají to, k čemu jim ta 
moc byla svěřena, tak ať aspoň neškodí, neničí a netrápí, a dají nám všem pokoj. A když dnes 
myslíme na bližní na Ukrajině!?  
 
 Jenže, tohle zřejmě není ten jediný a hlavní smysl té apoštolovy výzvy.  Ono záleží na tom, co 
vlastně myslí tím modlit se, prosit, přimlouvat se a děkovat „za ně“ a „za všechny lidi“. A on 
tím tady zřejmě spíš myslí „místo nich“ – zástupně za ně, tedy na jejich místě. Když oni to 
nedělají. Nevědí nebo ještě nevědí. Tak tohle zřejmě je naše zvláštní poslání a nezastupitelná 
role církve a sboru. V každé době. I v té, kdy většina lidí má k církvi předsudky anebo ji 
nepotřebují. Je to vlastně jakési kněžské poslání. Kněží zástupně předstupují před Boha a modlí 
se, prosí, přimlouvají se a děkují za druhé. Tak my, křesťané, v něčem jako kněží ve službě 
máme spojovat své modlitby za druhé s úsilím o život podobný Pánu Ježíši, ke kterému se 
hlásíme. Apoštol nás tak vidí. V té zástupné roli za druhé a pro druhé – v modlitbách i ve 
způsobu života.  
 
A pokračuje tím nejdůležitějším: to je totiž dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který 
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Vždyť Bůh je Stvořitelem, Otcem a 
Spasitelem všech, nejen věřících. Ježíš jako prostředník mezi Bohem a lidmi vydal sám sebe - 
jako výkupné ze sobectví, bezohlednosti, z mocichtivosti a pýchy, i z prázdnoty a bezcílnosti 
života - za všechny - za každého člověka – nejen za věřící. My, kdo jsme tuhle pravdu - plnou 
Boží lásky a slitování -  už mohli poznat a mohli jsme mu uvěřit, o tom už víme. Můžeme i 
v pochybnostech víry,  těžkostech, otřesech a zkouškách žít opřeni o tuhle Boží lásku a pravdu. 
I v postfaktické a postpravdivé době. I v době, kdy se někdo blízko nás odhodlá rozpoutat 
agresivní válku.  Bůh Spasitel nás všech tomu navzdory chce, aby další, aby všichni lidé došli 
spásy a poznali tuhle pravdu.  
 
Proto je to  právě On, kdo po nás křesťanech chce, abychom se takhle zástupně a přejně - 
kněžsky - modlili za všechny lidi. To on nás v téhle službě potřebuje, povzbuzuje a klade nám 
ji na srdce. Ježíš v evangeliu přiřkl své církvi tuhle modlitební moc propojující dění na zemi 
s dopadem v nebi. Tak si taky jako vzkříšený Pán přeje, aby církev a sbor byly prostorem 
modliteb za všechny lidi.  
 
Bratři a sestry, nemusíme se bát, že se k tomu neumíme dost dobře modlit. Potřebujeme jen 
i v našich modlitbách dát větší váhu téhle Boží vůli, aby všichni lidé došli spásy a k poznání 
pravdy přišli.  
 
Každopádně, když to shrnu, jak tomu dnes rozumím. Když se jako křesťané modlíme, prosíme, 
přimlouváme a děkujeme zástupně za všechny lidi, nikdo nás v tom nezastoupí. Je to to, co za 
všech okolností můžeme a máme dělat, patří to k naší misi. Kdo se takto modlí narušují 
nenávist, lhostejnost, agresi, izolovanost trpících, strach a bezvýchodnost. Proti duchu války 
spojují a posilují síly duchem Kristovým. Aby sami mohli žít a jednat podobně tiše, klidně, 
zbožně a důstojně jako Ježíš Kristus. Ve vztahu ke svým bližním, zvlášť k těm v nouzi. Když se 
jako křesťané spolu takto slovy i činy modlíme, prosazujeme vůli a posilujeme působnost Boha, 
Otce Ježíše Krista, který chce, aby všichni lidé došli spásy a k poznání pravdy přišli.  
 
Tichá chvíle 
 



Modleme se: Hospodine, jediný živý Bože, 
Nedokážeme slovy vyjádřit dík za to, že jsme Tě mohli poznat a že Tě můžeme dál poznávat. 
Jako našeho Stvořitele, Spasitele a Otce, kterému na nás všech a na každém z nás jmenovitě 
tak záleží. Že jsi nám to dal poznat prostřednictvím Krista Ježíše. Tak lidsky, a přitom tak 
pravdivě a mocně. Jsme zaskočeni tím, že s námi ve svých dobrých záměrech se všemi lidmi 
takhle počítáš. V našich modlitbách i v tom odlišném způsobu života, který s naším posláním 
souvisí. 
 
Vždyť Ti vyznáváme, že se nám do toho samotným nechce. Však znáš naše modlitby i životy. 
Ani v jednom směru nic moc. Víš, že máme někdy víc pochybností, než víry. A ve svých 
modlitbách býváme líní, vymlouváme se z nich, a  víc myslíme na své potřeby, než na Tvou vůli 
a na druhé, natož pak na všechny. Za některé je nám i zatěžko se modlit.  Proto děkujeme a  
s pokorou prosíme: Pane, smiluj se nad námi! 
 
Slova milosti:  
Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili.  Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, 
Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za 
hříchy celého světa.  
 
P: 640 Díky 
 
 
 


