
KÁZÁNÍ          16.10.2022 
 
Lukáš 18,1-8 

Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 

„V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě 

byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti mému 

odpůrci.‘ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím 

a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem 

stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ A  Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten 

nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k 

němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo 

zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až při jde?“ 

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,  

 

jednou Pán Ježíš svým učedníkům vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se 

modlit a neochabovat. Nepodléhat modlitební únavě ani sklíčenosti. Ne, nemá to vyznít jako 

obvinění, že se málo modlíme! Je to povzbuzení. Že modlit se a neochabovat, dovolávat se 

spravedlnosti u Boha, má smysl! Pán Ježíš věděl, že takové povzbuzení jeho žáci a jeho církev 

potřebují. I my je potřebujeme. Protože nakrátko se v nějaké krizi dokážeme k modlitbám 

zmobilizovat. Třeba když dolehl covid. Nebo když začala válka na Ukrajině. Ale s časem 

ochabujeme. Důvody jsou různé. Únava. Nesoustředěnost. I lenost.  A možná taky pochybnosti, 

jestli to má smysl. Vždyť se modlíme. Tolik lidí se za to modlí, a nezdá se to lepší, spíš naopak. 

Protivník je stále arogantnější a hrozivější. A ti nejzranitelnější pořád, Bože, nedocházejí 

zastání! Do této situace dnes slyšíme tohle podobenství. Jako povzbuzující výzvu. Potřebujeme 

to slyšet. Protože jestli jde o povzbuzení k modlitbám za dosažení spravedlnosti, jde o naši víru. 

A o víru jde. Nejen v našem osobním životě a v církvi. O víru jde na světě. Tady, kde teď 

žijeme. O živou víru jde! A ještě půjde!  

 

Ano, to je to proč se potřebujeme stále modlit a neochabovat. Protože Bůh a Ježíš tady chce mít 

lidi živé víry. Lidi, kteří jsou s ním v živém osobním vztahu, v rozhovoru. A v různých tíživých 

situacích nepřestávají s ním mluvit a dovolávat se spravedlnosti. Nejen pro sebe. Třeba právě 

pro takové lidi, jako je ta vdova z podobenství.  

 

Tak tedy. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. To by mohlo 

být klidně tady u nás, viďte? A nějakou vdovu, která za takovým soudcem nebo úředníkem 

neustále běhá, aby se zastal jejího práva, si tady taky dokážeme představit.  Vdova je 

prototypem bezbrannosti a lidské bezmoci.  I dnes jsou takoví lidé a není jich málo. Znají, jaké 

to je domáhat se zastání a spravedlnosti proti nějakým protivníkům – a to žijeme v tzv. právním 

státě.  

 

Ježíš říká, že tomu soudci se prostě nechtělo vdově vyhovět. Někdo něco moc potřebuje – 

naléhavě potřebuje zastání, podporu, pomoc, ochranu – dovolává se  - a druhému se prostě 

nechce. Ne proto, že by byl vyloženě zlý, ale má jiné své zájmy i záležitosti. Nebo je třeba jen 

prostě líný?   

 

Vdova z Ježíšova podobenství to nevzdala. Možná jí v její situaci nic jiného nezbývalo. Ale 

taky tím projevila velikou sílu. Tak dlouho soudce se svou věcí otravovala, až si řekl: sice si 

z Boha ani z lidí nic nedělám, ale pomůžu jí k právu, ať už mi dá konečně pokoj. Vždyť jinak 

mě sem pořád poleze a nakonec mě snad ještě profackuje. A právě na tuhle vnitřní motivaci 



toho arogantního soudce nás Ježíš soustředí. Od ní se máme odrazit k Bohu, který je přece úplně 

jiný! Natož teprve Bůh přece!  

 

Ale co Bůh? Kde je vlastně v tom Ježíšovu podobenství? Je zmíněn dvakrát, vlastně aby nebyl! 

Ten soudce, který se Boha nebál a sám si to potvrdil, jako by Boha postavil mimo hru. Ano, 

jsou takoví lidé i takové události, které jakoby staví Boha mimo hru. Špatné je, když Boha staví 

výslovně mimo hru takový soudce, který byl měl být zastáncem spravedlnosti. Ale ještě horší 

je, když Boha staví mimo hru svým přístupem a jednáním ti, kteří o Bohu mluví a dovolávají 

se ho! Horší je, když jsou arogantní křesťané. Je mi líto, jestli se to třeba i mně někdy stane.  

 

Z toho podobenství se zdá, že Bůh skutečně mimo hru je. Vždyť dopouští to trápení vdovy, tu 

zkaženou bezbožnost soudce. Dopouští, že to domožení se práva tak vázne a dlouho trvá! Copak 

i my nemáme někdy tento pocit a pochybnosti? Copak se i nám někdy nezdá, že Bůh nějak 

příliš dlouho někomu dovoluje, aby si hrál na pána boha a protivníkovi, aby trápil ubohé? 

 

Ježíš tyhle dojmy a otázky nepopírá. Naopak, ví o nich. Osobně je zná! Podobně jako žalmisté, 

proroci a další biblické postavy. A dává nám prostor je vyslovit. A přece právě proto 

povzbuzuje: Jen se nevzdávejte, neustávejte v prosbách, aby vám a potřebným lidem Bůh 

zjednal právo, aby se vás a jich zastal. Jestli i ten zkažený soudce nakonec neodbytné prosby 

vdovy vyslyšel, což teprve Bůh! Pokud se jich ovšem předčasně nevzdáme. Protože Lukáš a 

jeho církev i Pán Ježíš připouštějí, že Bůh z našeho pohledu s pomocí prodlévá. Tuhle 

zkušenost udělali a udělají zřejmě všichni, kteří k Bohu dnem i nocí volají. I Pán Ježíš, když 

volal na kříži. Ale právě on je přece garantem téhle víry: Copak Bůh nezjedná právo těm, 

s nimiž má své záměry, když předčasně nevzdají své modlitby!? 

 

Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. S tím Božím „brzo“ máme problémy. Boží časy a naše 

časy nejsou to samé, pravda… Ale věřme tomu Ježíšovu „Ujišťuji vás“. Že to bude včas. Tak, 

abyste neztratili víru a naději. Tak, abyste ve zkouškách a v modlitbách vytrvali.   

 

Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Překvapivou otázkou uzavírá Ježíš tohle 

podobenství. A dává tím tomu všemu ještě novou a dalekosáhlou perspektivu. Nakonec tedy 

nejde jen o vytrvalé modlitby za naše osobní věci v našem čase.  Proto se potřebujeme vždycky 

modlit a neustat v tom, aby jednou Pán, až se vrátí, našel víru na zemi. Nejde tedy jen o nás a 

naše pře a věci. Jde o zemi, o všechny lidi na zemi. Jde o víru, nejen v církvi, ale na zemi. Bude 

na ní víra, živá a žitá víra, vydrží tady víra?  Vemte si to! O to jde, právě teď, v té naší víře, 

v těch našich modlitbách. Jestli jednou, až se k nám vrátí Syn Boží, který na vlastní kůži zná 

život člověka jako je ta vdova, jestli najde víru na zemi!  

 

Chvíle ticha  

 

Modleme se: Pane, děkujeme, že nás povzbuzuješ v modlitbách, ve víře. Víš, jak to 

potřebujeme.  Děkujeme, že nás neobviňuješ, že se málo modlíme ani po nás nechceš žádné 

modlitební výkony. Ale kladeš nám na srdce Boží vztah k nám a náš vztah k Bohu. A taky 

spravedlnost, o kterou tolik Bohu jde a chceš, aby o ni šlo i nám, a abychom o ni nepřestávali 

prosit.    

 

Tak Ti v tom vyznáváme svou únavu, ochablost i lenost. I pochybnosti a výmluvy. Sami 

nepřikládáme modlitbám takovou váhu a jsme citliví, když nám k tomu někdo něco říká. Taky 

předčasně ochabujeme v prosbách za zastání a zjednání práva pro lidi v situaci té vdovy.  

Proto Tě prosíme Tě: Pane, smiluj se nad námi. 



 

Slova milosti:  

Hospodin je ke všem dobrotivý, nad vším, co učinil se slitovává. 

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje. 

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.  

 

P: 578 Studně nepřevážená 

 

 

 

 


