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Vlastnosti králů (část 1.) – biblická víra (HLAVA, SRDCE, RUCE) 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Věřit myslí, srdcem i rukama. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Biblická víra se týká naší hlavy (poznání Boha, obsah toho, čemu věříme), srdce 

(důvěra, spolehnutí) a rukou (skutky). 

A. ÚVOD 

A.1) 

Pokoj vám bratři a sestry, přátelé, hosté. Jsem rád, že s vámi mohu dnes sdílet Boží slovo.  

Normálně bych teď šel s dětmi do besídky je vyučovat, tak pokud bych byl příliš dětinský, prosím o 

pochopení – je to už profesní deformace.  

Na úplný začátek se pomodlím. 

A.2) 

Chtěl bych dnes hovořit na téma „VLASTNOSTI KRÁLŮ“.  

Možná si někdo řekne, co to je za téma? To nám tady bude vyprávět pohádky (královna, princ, 

princezna…)? Pohádky vyprávět nebudu. 

A to dnešní kázání je dokonce jenom první část. Dá-li Bůh, tak bych se tomuto tématu věnoval i v dalších 

kázáních. 

A.3) 

Při našem studiu bychom se předně dívali do knih Paralipomenon (Letopisy). Jedná se o zápis izraelských 

dějin zpětně s odstupem v řádu staletí (na rozdíl od knih Samuelových a Královských, které popisují děj 

v kratším časovém úseku). 

Je to takový rozdíl jako mezi detailním zaměřením, kdy vidíme různé drobnosti a pohledem z ptačí 

perspektivy, který umožňuje vidět hlavní myšlenky příběhu. 

Co si myslíte, co byla hlavní vlastnost zbožných králů? Nemusíte odpovídat. Chvíli o tom 

přemýšlejme…  

Byla to víra. Možná to je trochu překvapivé. Spíše bychom čekali nějakou charakterovou vlastnost jako 

např. čestnost, spravedlnost, pokoru, statečnost… 

Co to je biblická víra? Dnes bychom si o tom něco pověděli a teprve později, dá-li Bůh,  bychom se podívali 

přímo na izraelské krále... 

B. STAŤ 

B.1) Biblická víra 

Biblickou víru si můžeme rozdělit do tří oblastí a pro znázornění si vypůjčíme tři části lidského těla. 
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Biblická víra se týká naší hlavy (poznání Boha, obsah víry - to, čemu věříme), srdce (důvěra, spolehnutí 

se) a rukou (skutky, poslušnost). 

B.1)a) Víra – hlava 

Křesťanský život víry se neodehrává jen v srdci, ale i v mysli. V mysli poznáváme Boha. 

Křesťanská víra je i o přemýšlení o Bohu, uvažování, rozjímání…  

Jsme lid knihy, studenti Boží… Řecké Biblia znamená knihy (množné číslo). Máme knihovnu 66 knih.  

Jsme knihomolové . 

V srdci prožíváme naši víru s Bohem, je to místo našich motivů, našich rozhodnutí, našeho 

charakteru... 

Mysl je místo v naší osobnosti, kde přemýšlíme, vnímáme, zkoumáme a kde působí rozum 

(schopnost myslet a usuzovat).1 

V mysli poznáváme Boha, jaký je (jeho atributy, jeho charakter – POZNÁNÍ BOHA) a současně je naše 

myšlení proměňováno v souladu s Božím charakterem.  

DÍKY POZNÁVÁNÍ BOHA SE V NÁS VYTVÁŘÍ HODNOTOVÝ SYSTÉM/TEOLOGIE/PŘESVĚDČENÍ + DOCHÁZÍ K 

POSVĚCENÍ MYŠLENÍ. 

I. Víra se týká naší mysli – poznávání obsahu víry 

V naší mysli rozpoznáváme Boží vůli. Poznáváme, jaký je Bůh. Ř 12:1-2 (Český Studijní Překlad) 

1Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou 

Bohu; to je vaše rozumná (ř. λογικός) služba Bohu. 2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte 

se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat (EP rozpoznat), co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a 

dokonalé. 

ROZUM – verš 1 

- ř. λογικός – logika, logické myšlení - schopnost vyhodnocovat a vyvozovat závěry  

- Bůh jako Otec, Pán, Král, Soudce, Stvořitel vyhodnocuje a vyvozuje závěry. Odrážíme stvořitele. 

- λογικός odvozeno od Logos 

- Logos = Boží slovo, řád vesmíru, rozum.2 

- Lidská rozumnost vychází z Boží rozumnosti, z Božího slova.  

- V I. Pet 2:2 některé překlady překládají λογικός (výskyt pouze 2x v NZ) jako duchovní, rozumný, 

Boží slovo. Překlad Miloše Pavlíka:  

                                                           
1
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mysl 

2
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Logos; https://www.studylight.org/lexicons/greek/3056.html 
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(2)roztužte se jako právě zrozená nemluvňata po bezelstném rozumovém mléce slova, abyste jím 

vyrostli k záchraně 

- Viz Jan 1:1 1Na počátku bylo Slovo (LOGOS) a to Slovo (LOGOS) bylo u Boha a to Slovo (LOGOS) 

bylo Bůh. 

- BIBLE THAYER´S GREEK ENGLISH LEXICON KE SLOVU „LOGOS“ DÁLE UVÁDÍ:3 

Řecký filosof Hérakleitos jako první použil termín Logos okolo roku 600 před Kristem, aby tím určil 

boží rozum a plán, jenž řídí měnící se vesmír. Toto slovo velmi dobře pasovalo do významu v Janově 

evangeliu 1. kapitole. 

- rozum, rozumnost je jeden ze základních způsobů komunikace s Bohem (např. Pán Ježíš: „svádí tě oko, 

vyloupni ho, utni úd, který tě svádí (Mt 18:8, 9)“  přístup rozumem  jedná se o hyperbolu, přehánění.  

- My taky přeháníme: Umírám žízní…, manžel: umírám touhou po tobě miláčku…   

- Právě proto, že logikos vychází z Božího Logos, je to v důsledku Bůh, kdo určuje, co je a co není 

rozumné. Viz např. Abraham a obětování Izáka – bylo to rozumné Boha poslechnout nebo ne? Důležité je 

znát Boží Logos. 

- Takhle (pro zajímavost) definuje vztah víry a rozumu katolická teologie: 

Víra vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí pochopil a přijal zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy a slovy. 

Víra stojí nad rozumem, ale nikdy nemůže být opravdový rozpor mezi vírou a rozumem, neboť Bůh, který 

zjevuje tajemství a sděluje víru, vložil také do lidského ducha světlo rozumu a tento Bůh nemůže ani popřít 

sám sebe a ani pravda nemůže odporovat pravdě.4 

OBNOVA MYSLI – verš 2 

2A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat (EP 

rozpoznat), co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. 

- Pán Bůh proměňuje naši mysl, abychom v ní mohli poznávat Boha a jeho vůli. 

 Pán Ježíš otevírá mysl svých učedníků, když se jim po vzkříšení dává poznat. Lk 24:27, 45 

27A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech Písmech to, co o něm bylo napsáno. 

45Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu, 

Víra je ze slyšení Božího slova. Ř 10:17  

17Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. 

Spasitelná víra je skrze slyšení evangelia. POCHOPIT VÍRU (HLAVA)  PŘIJMOUT VÍRU (SRDCE)  JEDNAT 

PODLE VÍRY (RUCE) 

                                                           
3
 https://www.studylight.org/lexicons/greek/3056.html 

4
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozum 
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Evangelium je poselství, které druhým lidem vysvětlujeme (HLAVA), vedeme je k přijetí víry (SRDCE) a 

jednání v souladu s touto vírou (RUCE). 

Abychom mohli uvěřit v Ježíše Krista, tak potřebujeme porozumět poselství o něm.  

 Filip a etiopský dvořan. 

Etiopský dvořan se vrací z Jeruzaléma, kde se byl poklonit Bohu (byl tzv. bohabojný). Když se vrací nazpět, 

tak si v kočáře čte nahlas pasáž z proroka Izajáše, která se týká mesiáše – trpícího služebníka (Iz 53:7, 8). 

Filip se přiblíží a následuje tento rozhovor, Sk 8:30-35 

30Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izaiáše, i řekl: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31On řekl: „Jak bych mohl, 

když mi to nikdo nevysvětlí? “ A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. 32To místo Písma, které 

četl, bylo toto: ‚Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak 

neotevřel svá ústa. 33Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho 

život je vzat ze země.‘ 34Eunuch Filipovi řekl: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?“ 

35Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa Písma a zvěstoval mu Ježíše. 

Filip zvěstuje Ježíše a to tak, že slovy vysvětluje, aby porozuměl, co to znamená věřit. 

 Akvila, Priscila a Apollo. 

Apollo je vyučen Pánově cestě, ale ne do hloubky. Znal jenom křest Janův. Priscila a Akvila si ho vzali k sobě 

domů a ještě přesněji mu vyložili Boží cestu (ESV – vysvětlili, Sk 18:26). 

 Ezdráš, kněz, předčítá Boží zákon mužům a ženám, kteří stojí půl dne na náměstí, a vykládá jim 

smysl Božích ustanovení (kořeny výkladového kázání). Neh 8:2, 3, 8, 12, 13 

2Prvního dne sedmého měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli 

schopni rozumět tomu, co slyší, 3a četl z něho na náměstí, které bylo před Vodní bránou od svítání až do 

poledne před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět; všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. 

8Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby všichni rozuměli tomu, co se četlo. 

12Všechen lid šel, aby jedli, pili, posílali podíly a slavili velký svátek, protože porozuměli slovům, která jim 

oznámili. 13Druhý den se předáci rodů všeho lidu, kněží a lévité shromáždili k písaři Ezdrášovi, aby 

porozuměli slovům zákona. 

Apoštol Pavel vyučuje Galatské, že jsme spaseni „na základě slyšení víry“ (Gal 3:2, 5). 

Slyšíme Boží slovo (obsah víry), přijímáme ho myslí a skrze naši mysl proniká Boží slovo do srdce, kde 

zapouští kořeny. 

 Apoštol Pavel vede duchovní boj o lidskou mysl – skrze poznání Boha, aby každá myšlenka byla 

poddána Kristu (proměna myšlení). II. Kor 10:4, 5 

4Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění; boříme rozumování  5a každou 

povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušna 

Krista,   
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 Apoštolu Pavlovi šlo o to, aby lidé mentálně (hlavou) rozuměli jeho poselství víry. Čteme v I. Kor 

14:19 

19ale v církvi -- abych poučil i druhé -- chci raději promluvit pět slov svou myslí než deset tisíc slov v jazyku. 

Překlady Bible do národních jazyků – aby lidé rozuměli Božímu poselství. 

Když přijede zahraniční kazatel, tak ho překládáme, že?  

Pánu Bohu jde o to, abychom mu rozuměli. 

II. Víra se týká naší mysli – hájíme obsah víry 

 Křesťanští apologeté (obhajoba víry myšlením před světem) 

např. Justin Mučedník, Origenes a další  

Novodobě např. Ravi Zacharias, John Lennox (přednáška z 6.11.2014, Filosofická fakulta, „Has Science 

Buried God?“ – naprosto úžasná obhajoba rozumovosti křesťanské víry. Lennox je profesor matematiky 

na Oxfordu). Přednáška je na youtube.5 

Dvě citace definující apologetiku: 

Křesťanská apologetika je disciplína křesťanské teologie, která poskytuje rozumové důvody pro víru. Mezi 

disciplíny, které využívá, může patřit filosofie, matematika, historie, biologie, logika apod. Je vyjádřením 

lásky k Bohu celou myslí.6 

Historicky představují apologeté skupinu křesťanských spisovatelů 2. a 3. století, kteří svou víru hájili v 

prostředí římské říše. Svými odbornými a filozoficky či právně fundovanými spisy se snažili obhájit 

křesťanství před právními a správními útoky, rovněž před námitkami filozofických škol a gnostiků.7 

III. Víra se týká naší mysli – formulujeme obsah víry 

Apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby si dával pozor na sebe a biblické učení. I. Tim 4:16 

16Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, 

tak ty, kdo tě poslouchají. 

Křesťané historicky vyznávali svoji víru taktéž jako biblické učení - to, co učí Bible. Vyznávali to, čemu 

věří (obsah víry) – např. Apoštolské vyznání víry. 

Věřím v Boha, 

Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země. 

                                                           
5
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=x-HkEKrs9Os 

6
 https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A1_apologetika 

7
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Apologeta 
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I v Ježíše Krista, 

Syna jeho jediného, 

Pána našeho; 

 

jenž se počal z Ducha svatého, 

narodil se z Marie Panny, 

trpěl pod Pontiem Pilátem, 

ukřižován umřel i pohřben jest; 

sestoupil do pekel, 

třetího dne vstal z mrtvých; 

vstoupil na nebesa, 

sedí po pravici Boha, 

Otce všemohoucího, 

odtud přijde soudit 

živé i mrtvé. 

 

Věřím v Ducha svatého, 

svatou církev obecnou, 

společenství svatých, 

odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla 

a život věčný. 

Lidská mysl je v životě víry důležitá. Skrze ni řešíme obsah naší víry, resp. poznání Boha. 

Můžeme to také pojmout takto: 

Věřit čemu (MYSL). Čemu věříš? To se týká obsahu naší víry. Zde se používá zájmeno CO 

(co je předmětem naší víry…) 

X 
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Věřit komu (SRDCE). Komu věříš? To se týká vztahu naší víry. Zde se používá zájmeno KDO 

(kdo je předmětem naší víry…) 

B.1)a) Víra - srdce 

Biblická víra ale není pouze o správném chápání obsahu víry, o správné teologii. Nestačí jen zastávat ty 

správné názory či vyznávat správná vyznání.  

To Boží slovo musí proniknout z lidské mysli dál do lidského srdce, kde musí zapustit kořeny. 

Biblická (Abrahamovská) víra také znamená důvěru, spolehnutí se.  

Abraham věřil (důvěřoval) Bohu (nikoliv v Boha, to bylo samozřejmé) a spolehnul se na něj. Ř 4:3, 5 

3Neboť co praví Písmo? ‚Uvěřil (ř. pisteuo) Abraham Bohu, a bylo mu to počteno za spravedlnost.‘ 5Kdo 

však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá (ř. pisteuo) na toho, který ospravedlňuje bezbožného, 

tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. 

Abraham důvěřuje Bohu a spoléhá se na něj. Slyší od Boha, že bude mít mnoho potomků jako hvězd.  

Abraham bojuje s pochybnostmi (je starý, manželka je stará) – probíhá zápas v mysli, ale nakonec uzná, 

že Bůh je mocen to učinit (v mysli) a to Boží slovo, zaslíbení, pouští dál do svého srdce. V srdci pak 

důvěřuje a spoléhá se na Boha, že udělá, co zaslíbil, co mu Bůh řekl. 

Logické je důvěřovat Hospodinovu zaslíbení, slovu. Abraham znal Boží slovo, vůli (Důležité je znát Boží 

Logos). 

Víra tedy není jen věcí správně smýšlet o Bohu (obsah víry), ale i Bohu důvěřovat a spoléhat se na něj. 

B.1)a) Víra - ruce 

Biblická víra má i skutek, čin. Víra bez skutků je mrtvá (Jk 2:26). 

Víra tedy není jen věcí správně smýšlet o Bohu (obsah víry), Bohu důvěřovat a spoléhat se na něj, ale i o 

poslušnosti Boha. 

BIBLICKÁ VÍRA = HLAVA (OBSAH VÍRY) + SRDCE (DŮVĚRA, 

SPOLEHNUTÍ SE) + RUCE (SKUTKY VÍRY) 

B.2) Zdroj poznání Boha 

Jestliže víme, že naše víra se týká naší HLAVY (přemýšlení o Bohu, poznávání Boha), našeho SRDCE 

(spoléhání se na Boha) a RUKOU (skutky poslušnosti Boha), tak otázka je,  

co je zdrojem našeho POZNÁNÍ BOHA? 

Jsou to lidské názory, zkušenosti, pocity, moudrost světa, náboženský synkretismus aj.? 
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Pro Boží děti jsou dva základní zdroje poznání Boha: 1) Všeobecné zjevení a 2) Zvláštní zjevení. Je to vždy 

o zjevení Boha. Bůh se nám sám dává poznat. 

1) Všeobecné zjevení 

Boha poznáváme ze stvoření. Ř 1:18-20 

18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, 

19protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. 20Jeho věčnou moc a božství, ačkoli 

jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez 

výmluvy. 

2) Zvláštní zjevení 

Pán Bůh se nám dává poznat srozumitelným způsobem skrze zjevení sebe sama v podobě psaného Božího 

slova, Bible.  

II. Tim 3:16, 17 

16Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve 

spravedlnosti, 17aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. 

Je to zhruba 500 let, co se Bible začala překládat do národních jazyků. To není tak dlouho... Je to obrovská 

milost, že můžeme přímo sami poznávat Boha skrze jeho slovo. 

Mezinárodní biblické společnosti uváděly v roce 2007 následující: 

V dnešní době dvě hlavní mezinárodní biblické organizace vydávají bibli nebo její část ve více než 600 

jazycích pro 127 zemí. V současné době (2007) pracují tyto dvě biblické organizace na překladu bible do 

dalších 140 jazyků, na němž se podílí přes 7000 odborníků.8 

 Jak číst Bibli s porozuměním? 

Název knihy, vydal Návrat Domů, doporučuji, viz Vašek Muller. 

Je více způsobů, jak číst Bibli. Je to jako s jídlem – jídlo přijímáme na mnoho způsobů, ale důležité je ho 

přijímat. 

Bibli můžeme číst od začátku do konce, můžeme střídat jednotlivé knihy Starého a Nového zákona. Může 

číst části Bible opakovaně. Rozjímat nad ní. Učit se ji nazpaměť… 

No a jedním způsobem je si ji opisovat (to je ale překvapení…). Poprosil bych teď moji Evu, kdyby sem na 

chvíli přišla a něco nám o tomto způsobu četby Bible řekla, protože ona to takhle už dělá několik let. (1. jak 

ses o tom dozvěděla?, 2. jak to děláš?, 3. co ti to dává?) 

 No a než přijde, tak na sebe musíme prásknout, jak je už stejně vidět, že v létě, dá-li Pán, budeme mít 

dalšího člena rodiny – hodně jsme se nudili , budeme rádi za modlitby… 
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 Co je zdrojem tvého poznání Boha? To je zásadní otázka, která ovlivní tvoji víru 

v HLAVĚ, v SRDCI i v RUKÁCH… 

Znám Boží LOGOS? Teprve pak můžu být logikos, rozumný v Božích očích, Bohu libý… 

Bude-li hrát zásadní roli zdroje tvého poznání Bible, pak i tvá víra bude dobře prospívat. 

B.3) I my jsme králové 

Dnes se na příběhy izraelských králů nedostane. 

Základní vlastností zbožných SZ králů je, že měli biblickou víru. 

Máme my biblickou víru? 

Bible hovoří i o nás, že máme ve svých životech kralovat. Pán Ježíš Kristus je král a část své autority 

přenáší na nás. 

Ř 5:17 

17Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost 

milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista. 

Kralický překlad a Miloš Pavlík uvádějí místo vládnout kralovat, což je přesný překlad řeckého slova 

βασιλεύω. 

Máme kralovat v našich životech (a nikoliv hřích) skrze biblickou víru.  

Biblická víra znamená, že budu poznávat Boha ve své mysli (HLAVA), budu důvěřovat Bohu, spoléhat se 

na něj ve svém SRDCI a takováto víra bude mít skutek, poslušnost víry (RUCE). 

C. ZÁVĚR 
Hlavní vlastností zbožných králů je biblická víra (poznávání Boha HLAVOU, důvěřování mu a spoléhání se 

na něj SRDCEM a činění skutků poslušnosti víry RUKAMA). 

Od čemu věřím (HLAVA), přecházíme ke, komu věřím (SRDCE) a završujeme to tím, co děláme, poslušností 

Boha (RUCE). 

Co je můj LOGOS? Co je zdrojem mého poznání Boha? 

Bude-li zdrojem mého poznání Boha Boží LOGOS, Boží slovo, pak i můj život bude λογικός, tedy rozumný 

v Božích očích, Bohu libý.  

Aby naše víra mohla zdárně růst, potřebuje správný zdroj a tím je především ZVLÁŠTNÍ ZJEVENÍ – Bible, 

Písmo svaté. 

A právě skrze takovouto biblickou víru máme kralovat ve svých životech ke svobodě Božích synů a 

dcer. 


