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Kázání o soudech nad národy  
    

 

První čtení: Nahum 1,2 - 3: „Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, 

vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje 

nepřátele. Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho 

cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama.“ 

 

Druhé čtení: Galatským 6,7 - 8: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co 

člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však 

zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.“ 

 

Čtení ke kázání: Marek 13,1 - 2: „A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho 

učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ 

ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." 

 

Kázání: 

 

      Milé sestry a drazí bratři, 

 

       dnešní kázání bude o Božích soudech, a to o Božích časných soudech nad 

národy. Neboť co jiného je zničení jeruzalémského chrámu, než Božím soudem nad 

židovským národem. Jak víme, Bůh je láska (1 J 4,8 a 1 J 4,16). A proto platí tzv. 

formule milosti, která hovoří o tom, že Bůh je „plný slitování a milostivý, shovívavý, 

nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který 

odpouští vinu, přestoupení a hřích“ (Ex 34,6 - 7). Ovšem další pokračování tohoto 

textu připomíná, že Bůh současně „viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na 

synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení." (Ex 34,7 - 8). 

       Bůh je láska, ovšem současně Bůh je svatý. Bůh totiž o sobě prohlásil: „Já jsem 
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Hospodin, váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ (Lv 11,44).  Boží 

svatost v sobě zahrnuje Boží moc, vyvýšenost, vznešenost, naprostou dokonalost, 

vševědoucnost, všeobsáhlost, všudypřítomnost, plnou soběstačnost, Boží 

transcendentnost neboli nadsvětnost či zásvětnost, naprostou jinakost vůči světu a 

člověku. K Boží svatosti patří také živelný odpor proti všemu nečistému, nesvatému a 

hříšnému. Každému člověku, který by se odvážil nehodně přiblížit k Bohu, hrozí 

zničení. Bůh totiž musí vzhledem ke své svatosti vykonávat na zemi spravedlnost a 

soud (Jr 9,23). 

     Víra v Boží soud byla jedním z neotřesitelných základů víry v Izraeli. Ve Starém 

zákoně Bůh vystupuje často jako „Soudce vší země“ (Gn 18,28) nebo jako „Bůh 

zastávající právo“ (Mal 2,17). Jako vládce nad vším Bůh nepřipustí takový průběh 

událostí, který by viníky nechal bez trestu a spravedlivé zavalené utrpením a 

zkouškami.  V žalmech jsou časté zmínky o Bohu-soudci a jeho soudech. Bůh je zde 

oslavován jako soudce všem končin země a jako ten, kdo soudí spravedlivě (Ž 9,9;          

Ž 82,7; Ž 96,13). I pohanům vydal Bůh své ustanovení a řády a jejich nezachovávání 

trestá. 

    Je zajímavé, že každé období v lidských dějinách končí Božím soudem.  Doba 

nevinnosti v ráji skončila odsouzení prvotního hříchu (Gn 3,14 -18), Další období 

bylo zakončeno celosvětovou potopou (Gn 6,13) a nějaký čas po potopě pak přišlo 

odsouzení stavitelů babylonské věže (Gn 11,6 -7). Čtvrté období patriarchů skončilo 

otroctvím Hebrejců v Egyptě, vysvobození Hebrejců z tohoto egyptského otroctví 

bylo potom spojeno s odsouzení faraona a celého Egypta (Ex 7, 3 - 5) a s vyhnání a 

zničení kenaanských kmenů (Ex 23,27 - 31). Páté období, období zákona, přineslo 

rozdělení jednotného izraelského království (v roce 950 před naším letopočtem), 

zničení severního Izraele Asyřany (v roce 721 před naším letopočtem) a babylonským 

zajetím judského lidu (zhruba 598 - 538 před naším letopočtem). V roce 586 před 

naším letopočtem byl přitom zničen první, tzv. Šalomounův chrám v Jeruzalémě.    

              V roce 520 před naším letopočtem začala výstavba druhého chrámu, tzv. 

Zárubábelova chrámu. Chrám byl pak zasvěcen roku 516 před naším let letopočtem. 
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Tento druhý chrám byl ovšem mnohem skromnější než ten první, a to jak svými 

rozměry, tak svým vybavením. Židovský král Héródés I. Veliký, který nebyl 

čistokrevným Židem (byl Idumejcem), se chtěl Židům zalíbit a tak začal v roce 20 

před naším letopočtem s velkolepou přestavbou tohoto chrámu. Celá stavba chrámu 

se všemi nádvořími (nádvoří pohanů, nádvoří mužů, nádvoří žen a nádvoří kněží) 

byla založena stupňovitým způsobem a vlastní chrám (předsíň, svatyně a svatyně 

svatých) zaujímal nejvyšší místo. Pohled na chrám byl jistě velkolepý. Úplně 

dohotoven byl tento chrám v roce 64 našeho letopočtu. V souladu s Ježíšovými slovy, 

obsaženými v našem dnešním čtení ke kázání, byl však tento chrám zcela rozbořen 

Římany již v roce 70 našeho letopočtu (tedy pouhých šest let po svém dokončení).  

V roce 135 našeho letopočtu se pak Židé vzbouřili proti výstavbě Jupiterova chrámu 

na zříceninách svého bývalého chrámu, byli však poraženi.  

        Proč ale vůbec došlo ke zničení druhého chrámu? To proto, že Židé odmítli 

Ježíše jako svého Mesiáše. Před Ježíšovým ukřižováním volali dokonce „Krev jeho 

na nás a naše děti!“ (Mt 27,25). Nicméně Bůh po ukřižování a vzkříšení Ježíše 

poskytl Židům ještě čtyřicet let, aby v Ježíše uvěřili. Všimnete, že i putování Židů na 

poušti trvalo čtyřicet let. Židé měli tedy dost času uvěřit v Ježíše. Žel, nestalo se tomu 

tak a proto přišel Boží soud. V podobě zboření Jeruzaléma a chrámu a dále v podobě 

rozptýlení Židů. Mimochodem křesťané tehdy zachránili své životy, neboť včas 

opustili Jeruzalém. Uposlechli totiž následující Ježíšova slova: „Když uvidíte, že 

Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou 

v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou 

po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má 

naplnit vše, co je psáno.“ (L 21,20 - 22). 

       Vraťte se však k Židům. Proč vlastně Židé ve své většině Ježíše odmítli? 

Pravděpodobně proto, že se soustředili na plnění předpisů Zákona a chrámovou 

bohoslužbu a jaksi se jim v tom vytratil živý a aktuálně jednající Bůh. Asi příliš 

jednostranně pochopili tyto verše svého Zákona: „Skryté věci patří Hospodinu, 

našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali 
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všechna slova tohoto zákona.“ (Dt 29,28). Podle apoštola Pavla většina Židů (na 

rozdíl od mnohých pohanů) narazila na kámen úrazu - ustrnuli na vedlejších věcech 

Zákona, a proto nepoznali v Ježíši Kristu svého Mesiáše (Ř 9, 30 - 33).    

         Boží spravedlnost lze totiž dosáhnout jen vírou. Pohané, kteří se dříve nestarali 

o spravedlnost, se najednou setkali skrze evangelium s nabídkou spravedlnosti z víry 

a tuto nabídku dychtivě přijali (Ř 9,30). Jinak Izrael. Ten nechtěl přijmout milost 

zadarmo, nýbrž hledal spravedlnost podle Zákona (ze skutků Zákona). Ale to byl 

hrozný omyl, jelikož ze skutků Zákona nemůže být ospravedlněn nikdo (Ř 3,20). A 

tak Židé narazili na výše zmíněný kámen úrazu.  

        Pokud jde o evangelium, Židé se tedy stali Božími nepřáteli. Autor Prvního listu 

Tesalonickým viděl roli Židů takto: „Nesete podobný úděl jako církve Boží v Kristu 

Ježíši, které jsou v Judsku. Vytrpěli jste stejné věci od svých vlastních krajanů jako 

církve v Judsku od židů. Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; 

nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům 

cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný 

hněv Boží.“ (1Te 2,14 - 16).          

       Velkou vinu na tom, že Židé odmítli Ježíše Krista, měly židovské elity - knížata a 

velekněží.  K nim se pak přidala většina národa a tak Boží trest stihl celý národ. Tady 

je vidět, že v otázkách pravd víry se nelze spoléhat na elity, ba ani na většinu. Každý 

se bude před Bohem zodpovídat sám za sebe. Již ve Starém zákoně je psáno: 

„Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.“ (Ex 23,2). Zajímavé je, že vykonavateli časných 

Božích soudů nad Izraelem byli cizí pohanské národy - nejprve Egypťané, pak 

Asyřané a Babyloňané, nakonec Římané. Zde však Bůh plnil pouze to, co dříve slíbil. 

Ještě před vstupem do Země zaslíbené Bůh totiž izraelskému lidu zaslíbil požehnání, 

pokud bude plnit Boží nařízení.  A pokud je plnit nebude, pak lid stihne zlořečení. 

Mezi jinými může jít o neúrodu, různé nemoci, porážku od nepřátel, nadvládu cizinců 

či rozptýlení mezi národy (Dt, kapitoly 27 a 28).    

       To vše Židy postihlo jak po roce 70 našeho letopočtu, tak po roce 135 našeho 

letopočtu. Naplnilo se rovněž následující Boží varování, že rozptýlení Židé mezi 
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národy nebudou žít v pokoji: „Mezi těmi pronárody nebudeš mít klidu, ani tvá noha si 

neodpočine. Hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. Tvůj 

život bude viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš chvět strachem a nebudeš jist 

svým životem.“ (Dt 28,65 - 66). Vrcholem byl zde dosud pokus o genocidu Židů 

v nacistickém Německu v době druhé světové války. Národy, skrze které Bůh trestal 

Židy, často překračovaly takříkajíc své pravomoci, za což i je postihl Boží trest. A tak 

se rozpadla egyptská říše, asyrská říše, babylonská říše, starověká římská říše a 

koneckonců i německá tzv. Třetí říše. Podobně dopadne i v budoucnu říše Antikrista, 

který se v době tzv. velkého soužení opět pokusí o vyhlazení vyvoleného národa (Mt 

24,21 - 22).       

       A co Nežidé?  Nežidovské národy samozřejmě nemají žádný důvod se vyvyšovat 

nad Židy, a to ani tzv. křesťanské národy. Také ony se mohou, jak víme, ocitnout pod 

Božím soudem.  I český národ prošel takovým soudem, neboť kupříkladu doba temna 

byla na něj uvedena jako vichřice hněvu pro jeho hříchy, jak trefně vystihl Jan Ámos 

Komenský. V současné době může mít Boží soud nad ním jinou podobu: ovládnutí 

země cizinci, příchod migrantů či emigrace domorodého obyvatelstva. Český národ 

se vskutku může rozpustit v Evropě jako kostka cukru v kávě. Ne kvůli tomu, že 

Evropská unie je zlá, ale protože on sám je zlý. Mezi hlavní hříchy, které v Česku 

vládnou, patří nevíra, konzum, mamon, smilstvo, rasismus, neplacení daní či útisk 

nuzných (lichva, exekuce, korupce). Každý z nás ať zkoumá, kterým hříchům zde 

uvedeným podléhá.  

         Časné Boží soudy jsou pro národy a jednotlivce nepříjemné, ba někdy i téměř 

zničující. Naštěstí Boží soudy nejsou jen projevem Božího hněvu, nýbrž jsou v 

posledu projevem Boží lásky a Božího milosrdenství. Jsou jednak projevem Božího 

soucitu s lidmi, které kazí a ničí hřích, jednak představují nabídku možnosti, jak být 

zachráněn. I Izrael bude zachráněn skrze soud, jak píše prorok Izajáš: „Sijón bude 

vykoupen soudem a ti v něm, kdo se obrátí, spravedlností. Zkáza nevěrných a 

hříšníků však bude stejná, zajdou ti, kdo opustili Hospodina.“ (Iz 1,27 - 28). Prorok 

Malachiáš to rozvádí následovně: „Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny 
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Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě 

přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány 

jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím vás však přijdu soudit, rychle 

usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a 

sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mě se nebojí, praví Hospodin zástupů.“ 

(Mal 3,3 - 5).  

          Při Božím soudu nejde v první řadě o záhuby svévolníků, nýbrž o vysvobození 

spravedlivých. Žijme tedy tak, abychom byli hodni Božího milosrdenství a Boží 

záchrany, jak píše autor Listu Židům: „Vždyť už jen `docela krátký čas, a přijde ten, 

který má přijít, a neopozdí se. Avšak můj spravedlivý - říká Bůh - bude žít, protože 

uvěřil. Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení. ´ Ale my přece nepatříme k těm, 

kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života.“ (Žd 10,37 - 39). 

Amen          

 

                                                                                Stanislav Heczko   


