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Nahum 1:1  Výnos o Ninive. Kniha vidění Nahuma Elkóšského. 
2  Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své 
protivníky, hněvem pronásleduje nepřátele. 
3  Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, 
mračna jsou prach zvířený jeho nohama. 
4  Oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel, vadne i výhonek 
Libanónu. 
5  Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na 
něm bydlí. 
6  Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak 
oheň, skály se před ním drolí. 
7  Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. 
 A zaslibuje Judsku pokoj, ale Ninivským soud a zkázu.   
 
 
Boží velkorysost 
Stvoření, nejen účel ale i krása.  
Když automobilka připravuje nový model auta, potřebuje technicky zdatné lidi, aby vše fungovalo, ale 
potřebuje i designéry, aby tvar auta ale i interiér přesvědčil zákazníky o jeho koupi. Intuitivní ovládání 
(naše Berlingo je intuitivní, až na stahování okénka – marně šahám levou ruku na dveře, kde bych ho 
čekal, je na středovém panelu…) 
Bůh je dokonalý konstruktér, ale i umělec. Vše v přírodě funguje, člověk jen žasne, diví se, objevuje. 
Ale Bůh je i umělec. Vše, čím nás obklopil je krásné. Barvy, tvary, zvuky, vůně… 
Makro i mikro kosmos. Vesmír a jeho Galaxie, nebo sněhová vločka. Lidské tělo – to vše vypovídá o Boží 
velikosti, moudrosti, ale i velkorysosti. 
Když stvořil tento svět, na ničem ani trochu nešetřil.  
Květinka v horském údolí, kam přijde člověk jednou za dlouhý čas, vykvetla a hlásá Boží velikost… 
 
Spasení 
Bůh neposlal nějakou nebeskou bytost, anděla, ale svého Syna. Dal to nejcennější, co měl, aby nás 
zachránil. Nezvolil zkratku, nějakou jednodušší cestu. Velkoryse nám hříšníkům, kteří jsme se proti němu 
vzbouřili, nabídl odpuštění, za které draze zaplatil. 
Četl jsem kdysi citát: Velkorysost pána měří pes délkou svého řetězu.  
Bůh šel ve své velkorysosti mnohem dál, řetěz nám sundal. Dal nám svobodu. A když jsme ji zneužili, 
nebo možná neunesli, neudělal to tak, že by nás přivázal na řetěz, ale stal se člověkem, vstoupil do 
našeho světa, proměnil naše srdce, dal nám svého Ducha, zahrnul nás svou láskou. 
Když čtu evangelia, vidím, že Ježíš nás chce přesvědčit o tom, že jeho Otec, a náš Otec – Bůh, Hospodin 
je velkorysý. 
Na rozdíl od pohnaných bohů, v které lidi v té době věřili. Ti byli malicherní, nevypočitatelní, žárliví, 
vrtkaví, náladoví, lidé se je snažili naklonit na svou stranu, anebo také podvést. 
Hospodin je jiný. Ježíš nám ho představuje jako stabilního, velkorysého, věrného Boha. 
 
Ježíš nám představuje velkorysého Boha 
Otec, který čeká na návrat marnotratného syna (Timothy Keller: Marnotratný Bůh) 
Milosrdný Samařan (Luk 10) 
Odpuštění ohromného dluhu (Mat. 18) mnoho tisíc hřiven  
10.000 hřiven  = 420 tun zlata 
  = 3 miliardy dolarů (přepočítáno dle denní mzdy tehdy a dnes) 
  = 30-60 miliard Kč 

= práce více než 3.333 dlouhých lidských životů 
(výpočet z některých komentářů Bible) 
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Ježíš je velkorysý. 

 První zázrak voda ve víno v Káni. 6 kamenných nádob, každá na 2-3 vědra. Cca 600 litrů dobrého vína 

 Nasycení zástupů (5 chlebů a 2 ryby, 5000 mužů, 12 košů zbytků), ne příděl ale hojnost, nemuseli se 
uskromňovat. 12 košů zbylých nalámaných chlebů. Ty, které Ježíš nalámal, ale už neměli sílu je sníst. 
Zajímavé: ryby nezbyly, chleba ano. Ty lepší“ chutnější věci většinou nezbydou… 
Lukáš 9:17 A najedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů dvanáct košů. 
Jan 6:13 Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po 
jídle zbyly. 

 Rozhovor se Samařskou ženou u Jákobovy studně. Začíná rozhovor. Velkoryse nabízí živou vodu, 
jakoby přehlédne její únikové manévry a dokonce jí 2x pochválí za pravdivou odpověď, přesto že žena 
kličkovala. My bychom jí vyčetli, že nemluví pravdu, že lže.  
Jan 4:17-18 Žena mu řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš 
muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." 
A díky Ježíšově velkorysosti byla zachráněna nejen tato žena, ale i celé město.  

 Anebo jak byl Ježíš velkorysý k Jidášovi, při poslední večeři, když byl Jidáš rozhodnut ho zradit, a 
přesto mu Ježíš dává šanci vzít to zpět.  

2 Korintským 8:9 Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, 
abyste vy jeho chudobou zbohatli. 
 
Ježíš také chválí velkorysost, kterou projevili někteří lidé 

 Marie pomazala drahým nardovým olejem nohy Ježíše (Jan 12) 
 Chudá vdovy dala do chrámové pokladny vše, co měla – dvě drobné mince (Mat 12,42-44) 
 Zacheus dává polovinu majetku chudým (Luk. 19,8) a PJ to komentuje slovy: "Dnes přišlo spasení 

do tohoto domu…“ 
 

 
Být velkorysý znamená být podobný Bohu. 
Nechceme přeci být malicherní, náladoví, lakomí, zahořklí, mstiví… 
Křesťan je člověk, jehož srdce proměnil Bůh, a díky tomu se mu stává čím dál víc podobný.  
Když se lidé v prvním století dívali na Ježíše, viděli obraz milujícího, velkorysého Boha.  
A stejný obraz máme nést i my, v 21 století. V dnešní době, kdy je taková inflace slov je velmi důležité, 
abychom na sobě nesli Boží rukopis. Otisk Boha. A jedním z Božích otisků je právě velkorysost.   
 
 
Velkorysost 
 

1. Ve vztazích  

 V manželství 

 K dětem  

 V církvi k sobě navzájem, k dětem, slabým, trpícím, nemocným,  
ke služebníkům: vítající, kázající, hudebníci a zpěváci, ti kdo zvučí a promítají, starší… 

 V zaměstnání (zaměstnancům i k šéfům) 
 

2. V dobrých skutcích 
 

3. V odpuštění 
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. 1 Petrův 4:8   

 

4. V lásce 
 

5. V dávání 
 

6. V úctě k Bohu, ve vděčnosti, v chvále 
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Elíša a aramejské vojsko (2. Královská 6) 
Oblehli Dótan, Hospodin je ranil slepotou, Elíša je odvedl je do Samaří, král je chtěl pobít, ale na radu Elíši 
jim vystrojil velkou hostinu… Výsledek: A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. (2 Kr 6,23) 
 
Závěr: 
Bůh nás chce obdarovat 
Bůh nás chce obdarovat, abychom byli velkoryse štědří (cílem je, aby lidé chválili Boha) 
2 Korintským 9:8 Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, 
co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, 
9-10 jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky. ´Ten, který `dává semeno 
k setbě i chléb k jídlu´, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží `plody vaší spravedlnosti´. 
11 Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby 
vzdávali díky Bohu. 
 
 

Není to o našem úsilí, ode dneška budu velkoryse štědrý… tak to nefunguje (nadšení brzy vyprchá, a i 
kdybych to zvládnul, nebude to velkorysost, ale upocená štědrost). 
Je to o tom, že budu sledovat Ježíše, budu mu blízko, a jeho blízkost mne začne proměňovat. 
Jeho rysy, jeho způsoby, jeho kvality budou formovat mou osobnost. Budu se stávat podobnějším Ježíši. 
A jedním z důsledků bude i velkorysost. 
Budu velkorysý v milosrdenství, v odpuštění, v lásce, v touze udělat něco hezkého pro druhé, ale i 
v dávání.  Kdo spojuje velkorysost jen s dáváním, nepochopil dnešní kázání. 
Dávání je logické vyústění pochopení Boží velkorysosti, ale dávání bez lásky je o ničem. 

1 Korintským 13:3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku 
bych neměl, nic mi to neprospěje. 

 
Necháme-li Boha, aby nás proměňoval, bude velkorysost přirozeným výsledkem.  
O velkorysosti nemusíme přemýšlet, nemusíme ji vyhledávat, nemusíme o ní mluvit, ale když budeme žít 
intenzivní život s Ježíšem, prostě takoví budeme. Díky Božím genům, které přejdou do naší osobnosti. 
Někdo říká: Velkorysost je také moudrá! Ano, ale nesmí to být výmluvou. Velkorysost je něco 
podobného jako milost, je bezpodmínečná (to už je jiné kázání). 
 
 
 
 
 
Efezským 1:3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním 
požehnáním nebeských darů; 
4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. 
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny… 
7-9 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás 
zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru … 
11-12 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem 
daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.  


