
KÁZÁNÍ        1. postní neděle                       6.3.2022 

Dt 30, 9b-20 

Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš -

li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize 

tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou 

duší. Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. Není 

v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, 

abychom ho plnili?“ Ani za mořem není, abys musel říkat: „Kdo se nám přeplaví přes moře, 

vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve 

tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i 

smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách 

a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; 

Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce 

odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, 

oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes 

Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem 

ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a 

miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život 

a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, 

Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.  

 

Bratři a sestry,  

když se začalo v minulém týdnu mluvit o možnosti, že Putin použije jaderné zbraně a že by to mohlo 

vyvolat 3. světovou válku, která by byla sebezničující, nezačalo vám být taky tak divně těžko? Člověk 

se ráno probudí a začne ho plnit neklid a úzkost. Z toho, že je svět je najednou jiný. Najednou je 

ohroženo všechno. Nejen základní životní jistoty, ale najednou tu vůbec nemusíme být. Jak je to, Bože? 

Není tvá ruka skutečně krátká na spasení? Můžeme tomu důvěřovat i za okolností, které v biblických 

dobách ani v dějinách nikdy nebyly?  

S těmito tíživými myšlenkami, pocity a otázkami otvírám denní čtení z Bible. Víc, než dosud teď 

potřebuji slova víry, pravdy a naděje. Tři oddíly na daný den. Otvírám první Dt 30. A čtu o návratu 

k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. A cítím, jak právě to potřebuji. Hleď, 

předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého 

Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání…, pak budeš žít a rozmnožíš se. Takže to přece 

jen není v těchto dnech Putin, jeho armáda a jeho ruka na spoušti jaderných zbraní, ani nikdo jiný, kdo 

mi a nám předkládá život a smrt, dobro a zlo? Ne, ne, ani za těchto ani za ještě horších okolností to 

nemůže být on ani nikdo z lidí. Jen Hospodin. Stvořitel a vysvoboditel náš, dárce životního prostoru. 

Ano, on dobře přikazuje a z lásky radí, abych ho miloval, chodil i teď po jeho cestách a dbal na jeho 

přikázání. V tom je život a dobro za všech okolností. Ale mám a potřebuji slyšet i to: Jestliže se však 

tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, 

oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Ano, vnímám, cítím ty svody k odvrácení srdce od téhle víry 

a poslušnosti. Třeba strach o život sebe a svých blízkých. Nebo že se tady někdo jiný, kdo má moc ničit, 

zabíjet, bez ohledu na ty nejslabší, a hrozí tím nejhorším, staví jako ten, v jehož rukou jsou i naše životy, 

naše dobro nebo zlo. Ne, čtu z Dt! Ne, slyšíme z evangelia! I Ježíš, syn Boží byl tomu pokušení 

vystaven, a odolal mu. Abychom šli jeho cestou. Abychom se o něj v těchto zkouškách víry a pokušeních 

opřeli. Držel se přitom víry podle Dt. Slova Hospodina, který i nás posiluje, vyzbrojuje proti zlému, 

když říká: Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země; Předložil jsem ti život i smrt, 

požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého 

Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Ano, přimkl se k němu. V tom je život. Vždyť na něm jedině 

závisí tvůj život a délka tvých dnů, ne na nějakém ďábelském šílenci! A Hospodin chce a působí k tomu, 

abys mohl sídlit v zemi… 



Otvírám a čtu druhý oddíl. Ž 1. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě 

hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá 

ve dne i v noci. Zase to přimknutí k Hospodinu a jeho slovům. Rady svévolníků, cesty hříšných, sedánky 

posměvačů. To je i naše realita. Že mám co dělat se svévolníkem a hříšným, sám v sobě, to vím a 

vyznávám. Jen si najednou víc uvědomím, abych nesedával s posměvači. Však posmívat se víře a 

věrnosti Bohu se dá teď různě. Třeba navenek není nic patrné. A pak následuje v Ž 1 to krásné zaslíbení. 

Že ten, kdo se v každém čase drží Božího slova a přemýšlí nad ním vzhledem k situaci a svému životu, 

je jak strom zasazený u tekoucí vody. Povzbuzení pro každého z nás. Že z tohohle zdroje budeš moci 

v pravý čas za všech okolností dávat dobré ovoce lásky k Bohu a k bližnímu jako i k sobě. 

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem – třebas ze sebe dělají děsivým způsobem tu 

nejtěžší váhu, která rozhoduje o všem. Na soudu svévolní neobstojí – ano, bude přece ještě soud, ten 

nejvyšší – tam žádný svévolník neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Ano bude ještě přece 

shromáždění spravedlivých – lidí věrných, statečných, milosrdných, ospravedlněných hříšníků držících 

se Boží milosti. A slyšíme, že Hospodin zná jejich cestu, je na ní s nimi, bdí nad nimi – ale cesta 

svévolníků vede do záhuby. A zase ten žalm ukazuje k zápasu a cestě Božího syna Ježíše, souzní 

s evangeliem. 

A už ho otvírám. Dnes jsme prve četli z Lukáše 4., už tradiční oddíl na první postní neděli.  I tenhle třetí 

oddíl je z Lukáše 9. kapitoly: Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a 

zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Ano, kdyby se na poušti poklonil ďáblu, nešel by touhle 

cestou a vše by bylo jinak, i se mnou a s tebou, s námi. Ale on se držel Božích slov, přimkl se 

k Hospodinu a ďáblem se nedal svést a nepoklonil se mu. Bohu díky! Jenže proto zve na tuhle úzkou 

cestu i nás všechny, kdo mu věříme: Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes 

každého dne svůj kříž a následuj mne. Chceš jít se mnou touhle cestou víry, oddanosti Bohu a lásky? 

Cestou, která je úzká, ale vede k životu? Tak zapři sám sebe, své pochybnosti a svůj strach. A nes ten 

každodenní kříž důvěry, věrnosti, přimknutosti ke mně a pojď mou cestou za mnou. Následuj mě 

v obětavé službě, v odpírání zlému, strachu o sebe, svodům od víry. Následuj mě v milosrdenství a 

v opravdové lásce. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život – utéct z toho všeho a z téhle cesty – ten o 

něj přijde. Teď to nově začínáme vnímat a chápat. Utéct z toho všeho a zachránit svůj život nejde. A i 

když by to třeba šlo, člověk by ztratil tenhle život s Ježíšem – teď a v budoucnosti. Kdo však přijde o 

život pro mne, zachrání jej. Ano, člověk může i o život přijít, někdo nebo něco mu ho může vzít. Ale 

když ho může svobodně vydat ve víře, Kristu a pro něj, zachrání jej. A tu svobodu nám přece nikdo 

nemůže vzít! Však jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe – svou duši – ztratí a 

zmaří? Jeden tu zas je, který myslí a děsí, že uchvátí celý svět a zažene nás s sebou do záhuby a vůbec 

nepomýšlí na to, nevěří tomu, že sám sebe ztratí a zmaří. Ale my se držíme toho, který je nad ním, nad 

námi všemi i s námi v tom všem. Ježíše, věrného Hospodinu, který tomuhle pokušení odolal. Trpěl 

proto, byl i zavržen, byl zabit. Ale vydal přitom svobodně a z lásky k Hospodinu i k nám svůj život. A 

byl vzkříšen. Bůh na něm prokázal, že jeho slovům můžeme věřit. Že on má v rukou náš život a může 

dát i ještě život docela nový, nebývalý, nepoznaný. 

Tak když jsem to ráno tyhle oddíly z Písma četl a takhle nad nimi rozjímal, poznal jsem, jakou dávají 

sílu k životu. Orientaci a naději. Že návrat srdcem k Hospodinu, odolání svodům a pochybnostem, 

přimknutí k Bohu a k jeho synu, jsou moc dobré. Boží slova umožňují žít důstojně a nadějně. A v téhle 

situaci nově mluví. A přišlo mi, no jo, vždyť Ježíš to i pro mě s ďáblem vybojoval. Když vyhladovělý 

se postavil pokušení nějak zázračně utišit svůj hlad slovy: Nejen chlebem živ je člověk, ale každým 

slovem vycházejícím z Božích úst. A moc mě to povzbudilo. A tak jsem věděl, že si to zřejmě nemám 

nechat jen pro sebe. Protože tohle nasycení duše a povzbuzení i zpevnění srdce zřejmě nebylo jen tak a 

jen pro mě. 

Tichá chvíle 



Modleme se:  Jak dobré je, Pane, žít z tvého slova! Děkujeme, že nám ho v pravý čas dáváš. Často 

právě to, co potřebujeme slyšet. Tak se o nás věrně staráš a Tvá věrná láska je silnější než naše 

nevěrnosti, pokušení a pochybnosti.  

Ty o nich víš a my je vyznáváme.  Proto se, bratři a sestry, každého z nás ptám: 

Vyznáváš, že jsi hříšný člověk, a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé? Přiznáváš, že spolu 

s nimi neseš svůj díl viny za bídu světa a utrpení mnoha lidí? / Vyznávám. 

Věříš, že Ježíš Kristus, syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život vydal i pro tebe? / Věřím. 

S prosbou o Boží odpuštění a s vírou v ně, odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili? / Odpouštím 

 

Můžeme se dovolávat slov milosti:   

Hospodin ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, 

věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. 

P: 204  Má duše Boha velebí 

 

 

 


