
Kázání o důvěře Bohu     

 

První čtení: 1 Korintským 12,4 - 11: „Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 

rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který 

působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému 

prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo 

poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar 

uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu 

zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, 

jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který 

uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ 

 

Druhé čtení: Matouš 6,31 - 34:  „Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co 

budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš 

nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho 

království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy 

starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém 

trápení.“ 

 

Čtení ke kázání: Přísloví 3,5 - 8: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji 

rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé 

stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá 

tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. 

 

 

 

 

 



Kázání:  

 

          Milé sestry a drazí bratři, 

          dnešní kázání bude o tom, že máme důvěřovat Bohu a nespoléhat pouze 

sami na sebe. Je to aktuální vždy, ale zvlášť pak ve složitých dobách. A dnešní 

doba je pořádně složitá. Souhrnně se hovoří o civilizační krizi, která v sobě 

zahrnuje krizi ekonomickou, ekologickou, politickou i morální. Dnešní Evropu 

zejména trápí rozmary počasí, krize eura a migrační krize. Celosvětově obavy 

budí globální klimatická změna a hrozba nové finanční krize. To vše vytváří 

vhodné podmínky pro propuknutí občanských válek i válek mezistátních.   

         Logicky pak mnohé rodiny i jednotlivce ohrožuje chudoba, 

nezaměstnanost, exekuce, bezdomovectví, sociální vyloučení, násilí, nemoci atd. 

Je vskutku čeho se bát. A tyto obavy jsou oprávněné. A jak na to většinou 

reagují lidé, a to žel i mnozí křesťané? Tím, že se snaží zabezpečit sami sebe, 

často bez ohledu na druhé. Spoléhají přitom pouze sami na sebe, jen na svoji 

moudrost a vlastní síly. Naplňují se tak prorocká slova Písma svatého: „Věz, že 

v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, 

domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, 

bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k 

dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se 

tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ 

(2 Tm  3,1 - 5). 

         Jako křesťané samozřejmě nemáme být takoví. Stále například platí, že 

máme milovat bližního svého jako sami sebe (např. Mt 22,39). Proto tedy se 

nemáme zabezpečovat bez ohledu na druhé či dokonce na jejich úkor. Ale jak to 

udělat, když práce, bezpečí, bydlení, zdraví, strava a další dobra jsou stále více 

vzácnými statky, tedy se vyskytují ve stále omezenější míře? 



       Bůh má na to následující odpověď, kterou jsme slyšeli v našem dnešním 

čtení ke kázání: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost 

nespoléhej“ (Př 3,5). Máme Bohu důvěřovat, tedy Mu věřit, spoléhat na Něj, 

doufat v Něj, jak to uvádí kralický překlad. On je přece moudřejší a mocnější 

než my sami. On si se vším poradí, jelikož u  Něho „není nic nemožného“ (L 

1,37). Je to velké privilegium, že nemusíme spoléhat jen sebe, jen na vlastní 

moudrost a jen na vlastní síly. Ale kvůli svému egoismu a své pýše se často 

zbytečně tohoto privilegia zbavujeme. Proto v dnešním čtení ke kázání slyšíme 

také varování, že nemáme spoléhat na svoji rozumnost a jak se píše dále, 

nemáme být moudří sami u sebe (Př 3,7). Moudrost či rozumnost je zde třeba 

chápat ne v řeckém pojetí schopnosti teoretického poznání a abstraktního 

myšlení, nýbrž v souladu s hebrejským myšlením jako praktickou schopnost 

jednat správně, účelně a úspěšně.      

        Zdrojem pravé moudrosti je samozřejmě jen Bůh (Ž147,5 či Př 8,14). Proto 

moudrost bychom neměli hledat na zemi či dokonce pod zemí, nýbrž nahoře u 

Boha. Má nám jít o moudrost shůry, o které píše ve svém listě Jakub, bratr Páně 

(Jk 3,14 - 18). Začátkem správné moudrosti je přitom bázeň před Bohem, jak 

stojí v knize Přísloví: „Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat 

Svatého je rozumnost.“ (Př 9,10). O této moudrosti, kterou dává Bůh, kniha 

Přísloví blíže uvádí: „Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí 

bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných. Tehdy porozumíš 

spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť 

moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši. Tvou stráží stane se 

důvtip, rozumnost tě bude chránit. Ochrání tě před zlou cestou, před každým, 

kdo proradně mluví, před těmi, kdo opouštějí přímé stezky a chodí po temných 

cestách, kdo se radují, když páchají zlo, jásají nad zhoubnými proradnostmi, 

jejichž stezky jsou křivolaké; jsou neupřímní na každém kroku. Moudrost tě 

ochrání před cizí ženou, před cizinkou, která se lísá svými řečmi, která opouští 

druha svého mládí, a na smlouvu svého Boha zapomíná.“ (Př 2,7 - 17).           



          Pokud nám moudrost chybí, můžeme o ni prosit, jak nás nabádá Jakub:  

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez 

výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1,5). Apoštol Pavel dokonce mezi 

duchovními dary uvádí slovo moudrosti a slovo poznání (1 K 12,8). Často se 

hovoří spíše o daru moudrosti a daru poznání, přičemž se moudrost a poznání 

rozlišují. U daru poznání jde o to, že Bůh nám dá porozumět nějaké situace a 

ukáže nám, jak jednat. U daru moudrosti jde o to, že dostaneme moudrost 

správně jednat, aniž musíme znát všechny okolnosti situace. Někdy nám Bůh 

dokonce řekne, jak máme jednat, aniž nám sdělí, proč tak máme jednat. Zde 

musíme pak jednat na základě víry.  

          Ne nadarmo Písmo svaté uvádí, že víra „jest nadějných věcí podstata, a 

důvod neviditelných“ (Žd 11,1, kralický překlad). V ekumenickém překladu 

tento verš zní následovně: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co 

doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.“ Velkou zkouškou víry je pak situace, 

když čelíme problémům, které jsou evidentně nad naše síly, a tak se musíme 

spolehnout výhradně na Boží pomoc, resp. záchranu. I v této situaci platí 

Ježíšova slova, která jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení: nemějte 

starost, nedělejte si starosti, nebeský Otec ví, co potřebujete (Mt 6,31 - 34). 

Podmínkou je zde však to, že musíme hledat Boží království a jeho 

spravedlnost.  

         Když nám Bůh přímo řekne, co máme dělat, tak máme Jej poslechnout. 

Ale i v situaci, kdy můžeme jen spoléhat na Boha, nemáme být pasivní. Hledat 

Boží království a jeho spravedlnost totiž vyžaduje aktivitu: chodit na 

bohoslužby, číst Bibli, přijímat svátosti, chválit Boha či modlit se. Apoštol Pavel 

upozorňuje, že se máme modlit i za naše potřeby: „Netrapte se žádnou starostí, 

ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj 

Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu 

Ježíši.“ (Fp 4,6 - 7). I o potřebnou víru můžeme prosit. Mezi duchovní dary, o 

které máme usilovat, totiž řadí Pavel i dar víry (1 K 12,9 a 1 K 12,31). Nejde 



zde hlavně o obecnou víru, nýbrž o dar mimořádné víry v situaci, když máme 

vykonat něco mimořádného. Třeba založit sbor, vymítat démony či zemřít 

mučednickou smrtí.  

        Každá naše aktivita by se přitom neměla opírat jen o naše vlastní síly. 

Apoštol Pavel proto v Listě Římanům uvádí: „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, 

nemohou se líbit Bohu.“ (Ř 8,8). Sílu máme vždy hledat u Boha, jak píše Pavel 

v Listě Efezským: „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.“ 

Pánem zde Pavel předně myslí Krista, který ale vždy dokonale naplňoval vůli 

Boha Otce a který je také jednou z Božích osob. Ukazuje se zde, že bez Boha a 

bez Krista skutečně nemůžeme nic činit, jak to On sám také řekl: „Já jsem vinný 

kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; 

neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven 

jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně 

a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude 

oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si 

Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání 

svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla 

ve vás a vaše radost aby byla plná."“ (J 15,5 - 11). Vidíme tedy, že když budeme 

v Kristu, budeme v Bohu. A pak platí slova apoštola Pavla: „Co k tomu dodat? 

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás 

za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese 

žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!“ (Ř 8,31 - 33).  

         Obavy z budoucnosti a všudypřítomný strach, který se v Evropě šíří 

zejména v souvislosti s migrační krizí, nemusí tedy vůbec ovládat náš život. 

Jednak proto, že láska strach zahání, jak píše apoštol Jan: „Láska nezná strach; 

dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel 

dokonalosti v lásce.“ (1 J 4,18). Jednak proto, že se vždy můžeme spolehnout na 

Boží pomoc, žijeme-li v souladu s Jeho vůlí. Bůh totiž nás nikdy neopustí a 



nikdy se nás nezřekne, jak je psáno v Listě Židům: „Vždyť Bůh řekl: `Nikdy tě 

neopustím a nikdy se tě nezřeknu. ´“ (Žd 13,5).   

          Je tedy potřeba, abychom opravdu žiji po vzoru Kristově a ve víře v Syna 

Božího, jak se o tom píše v Listě Galatským: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, 

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v 

Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“                          

(Ga 2,19 - 20). Potom můžeme skutečně všechnu svou starost (v kralickém 

překladu péči) vložit na svého Boha, jelikož Mu na nás záleží, jak čteme 

v Prvním listě Petrově: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil 

v ustanovený čas. Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 

(1 P 5,6 - 7). Amen     

    

       

Modlitba po kázání:  

 

     Náš nebeský Otče,  

     děkujeme Ti, že v Tvém Synu, Ježíši Kristu, máme přístup k trůnu Tvé 

milosti a že Jeho jizvami jsme uzdraveni. Že v Něm jsou nám darovány všechny 

poklady moudrosti a poznání a že v Něm jsi nám daroval vzor, jak a pro co 

máme žít.     

     Odpusť nám, nebeský Otče, že tak často spoléháme pouze na vlastní 

moudrost a na vlastní síly. A pak se divíme, že se situace nelepší, nýbrž 

zhoršuje. A někdy vyústí v bolestnou katastrofu.  

       Nebeský Otče, daruj nám dostatek milosti, soudnosti, lásky, síly, odvahy a 

rozvahy, abychom nezapomínali potřebnou moudrost a sílu hledat u Tebe a u 

Tvého Syna Ježíše Krista. Abychom vždy na Tebe spoléhali a všude se řídili 

Tvoji dokonalou vůli. Abychom doopravdy žili ve víře v Syna Božího a Kristus 



v nás skutečně přebýval. A to ke Tvé slávě a chvále, k užitku našich bližních i k 

našemu vlastnímu prospěchu.      

       O to vše Tě nebeský Otče, prosíme, ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše 

Krista, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky 

věků.  Amen. 

 

                                                  Stanislav Heczko           


