
Kázání Růžďka 19.9.2021              Trojí velké zaslíbení      (vstup 136) 

Introit: Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mě tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat 

Hospodinovo jméno. (Žalm 116, 12-13) 

Píseň 98                   Modlitba                           Čtení: Žalm 16                 Píseň 639 

Text kázání: Žalm 16,5 Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš 

pevně, Hospodine.  

Milí přátelé, bratři a sestry, 

kdo si může přisvojit tohle nádherné Davidovo vyznání? Každý, kdo svěřil a odevzdal svůj 

život Bohu, a kdo uvěřil v Ježíše Krista jako ve svého Pána a Spasitele. Každý takový si skrze 

víru může být jist, že má podíl v Božím království. Každý takový už nyní může pít z kalicha 

požehnání a každý, kdo patří Pánu, se může radovat, že jeho život nic nevyrve z Boží pravice. 

Ovšem platí to i naopak. Ti, kdo odmítli Ježíše Krista jako Pána svého života, ti nemohou mít 

podíl v Božím království. A ti, kteří nevěří v Kristovo ospravedlnění na kříži a v jeho vzkříšení, 

ti nemohou být na Božím soudu ospravedlněni a kalich věčného života tak pít nebudou. Ti, kdo 

nesvěřili své životy do ruky Boží, nemohou počítat s  Boží ochranou pro věčnost! Je to tak, jak 

v přečteném žalmu říká král David: Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. A tak pojď 

raději ke Kristu, uvěř Mu a svěř Mu svůj život, slyš Jeho Slovo a jednej podle něho!  

Pak si jistě můžeš přisvojit to potěšující trojí zaslíbení z Davidova vyznání: Hospodin je podíl mně 

určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. Rozeberme si nyní, bratři a sestry, ten 

verš trochu dopodrobna, abychom lépe porozuměli významu jednotlivých slov. Mluví se zde o 

podílu, o kalichu a o losu. Barvitým způsobem je zde vyjádřeno, že mým a tvým údělem může 

být anebo už třeba dávno je Hospodin. V tom vyznání můžeme objevit netušené bohatství. 

Zastavme se nejprve u toho slova podíl. Co je to podíl? Z matematiky víme, že je to výsledek 

dělení. Podíl je tedy část jakéhosi celku. Jednoho koláče, jednoho vdolku (frgálu). Pokud jsi 

uvěřil v Krista, patří ti jeden kousek tohoto koláče. A celá ten koláč  je vlastně Boží království. 

Můžeme si to ale připodobnit taky k izraelskému lidu Starého zákona. Když za Jozua obsazovali 

Izraelci zaslíbenou zem, tak každé rodině, čeledi, kmenu, byl losem určen podíl země, kterou jim 

Hospodin zaslíbil. Co bych ale zdůraznil, ten kus země byl jejich dědictví, které podle Mojžíšova 

ustanovení nesměli prodat a nikdo jim ho nemohl vzít! A stejně jako tehdy Izraelci dostali svůj 

podíl v zaslíbené zemi, tak každý z nás dostává podíl v zaslíbeném Božím království. Představte 

si, že každý z nás tam má své místo, svůj kus země, nebo chcete-li kus nebe. Není to skvělá 

zpráva? Ježíš říká: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl 

bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.“ To jsou ovšem věci příští. Dobrou zprávou ale 

také je, že už dnes můžeme alespoň částečně zakoušet podíl na Božím království zde na zemi. 

Jak? Např. v ujištění ze slyšení Božího slova, v modlitbě v přítomnosti Ducha svatého, v radosti 

ve společenství, kde Kristus je uprostřed, ale také právě podílením se na životě společenství 

církve. Podílením se na díle Božím tady a teď. Já i ty jsme byli přece také povoláni jako duchovní 

správci na určité místo tady na zemi, ve své rodině, v církvi, v Růžďce, v Bystřičce a tam, kde 

kdo žije i pracuje, Byli jsme povoláni, abychom měli podíl na této správě, abychom se za to své 

okolí modlili a přinášeli na tato místa naději a spasení v Ježíši Kristu ještě pro mnohé. A nakonec 

snad to nejdůležitější ze slova podíl. Bůh mluví v  Bibli o svém lidu jako o svém podílu. U proroka 

Jeremiáše jako o svém podílu na vinici. Ty i já, i tento sbor jsme podílem náležejícím Bohu, 

protože On nás vykoupil drahocennou krví vlastního Syna. My jsme jeho odměnou, podílem, 

dědictvím. Jemu náležíme. Takže je to vzájemné ve vztahu vůči Bohu. Ovšem jediné co nás může 

o podílu na Božím království připravit, jsme my sami. Když Izraelci porušili Mojžíšův zákon a 

prodali svůj podíl, neměli pak nic. Bible i nás varuje, abychom se nezřekli tohoto podílu tím, že 

odpadneme od živé víry v Ježíše Krista.  Tím, že bychom vyměnili Boží pravdu za lež a klaněli 

se svým modlám, sloužili místo Bohu svému tělu, svému hříchu. O těch, kteří se neodvrátí od 

skutků lidské svévole, je pak řečeno, že kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím 

království. Nenech si jej tedy vzít, protože tento podíl na tebe stále čeká a je určen pouze tobě! 



Druhé slovo Davidova vyznání zní, že Hospodin je můj kalich. To slovo je samozřejmě bráno 

obrazně. A v biblické řeči znamená můj úděl. A jistě známe např. pojem, musel vypít kalich 

hořkosti až do dna. Nebo pohár již přetekl. A když se v Bibli mluví o kalichu, tak jich tam je 

hned několik druhů. Nejprve tedy zmíněný kalich rozhořčení, podle Joba z něj budou pít 

ničemníci a svévolníci. A žalmista dodává, že s příměsky i s kaly je vypijí až do dna. Takový 

kalich neboli úděl, pije každý, kdo odmítne tak slavné spasení, které máme v  Ježíši Kristu. A 

víte, tohle víno je všelijak kořeněné a z počátku chutná dobře, ale nakonec uštkne jako had. A 

taky ty kaly, ty jsou usazené až na dně, tzn. na konci tohoto pití, takového života, už to je pak 

hrůza. A všichni jsme z něho pili a možná ještě někdo pije, ale Bůh nám tento kalich bere, aby 

nám dal jiný. Bůh v Kristu mění náš úděl. Od kalichu zavržení ke kalichu spásy. U proroka 

Izajáše nám říká: „Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati, ten kalich, pohár mého rozhořčení; 

už nikdy z něho nebudeš pít. Ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, 

tomu Bůh vzal kalich rozhořčení a zaslibuje, že už z něho nikdy nebude muset pít! Nebude muset 

na konci pít ty kaly, pokud se sám nezřekne Pána Ježíše Krista. Ovšem, kdo by se zřekl? Vždyť 

Pán má pro nás připraven mnohem lepší kalich a mnohem lepší víno! Tak jako v Káni. A kdo 

toto ochutná, pak nechce pít již nic jiného. A žalmista o něm říká: Zvednu kalich spásy a budu 

vzývat Hospodinovo jméno. A jiný o něm říká, až po okraj mi ho plníš. Kalich spásy nám 

Kristus dává po okraj naplněný, žádné troškaření, tohoto vína je dostatek! Ten kalich spásy 

samozřejmě můžeme dnes ztotožnit s kalichem nové smlouvy, z něhož symbolicky pijeme při 

Večeři Páně. Je to rovněž kalich dobrořečení, který se naléval již ve Starém zákoně po večeři při 

slavnostním hodu beránka. Anebo kalich potěchy , ten se naléval po pohřební hostině. Když se 

však podíváme na Pána Ježíše Krista, tak ten pil ještě jeden kalich. A rovněž to byl kalich od 

jeho Otce. Avšak o něm Ježíš říká, „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, 

nýbrž tvá vůle se staň.“ A my víme, že to byl kalich jeho utrpení na kříži. Víno, které zoctovatělo, 

když mu ho tam podávali. Zároveň to byl ale kalich, který nám přinesl věčný život. A Pán Ježíš 

říká svým učedníkům, z mého kalichu pít budete. Pravda však je, že v Ježíši Kristu nám byl 

odňat pohár Božího hněvu a dán kalich spásy. Ale když při večeři Páně jej pijeme, tak je nám 

také řečeno kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud 

nepřijde. V tomto kalichu tak máme podíl, účast na Kristově utrpení a smrti, dokud nepřijde. 

Jinými slovy i my můžeme zakoušet různá utrpení pro Ježíše Krista, ale můžeme vědět, že to je 

kalich mě i tobě určený od Boha. A že když tento budeme pít, pak má Bůh pro mne i pro tebe 

připravený ještě jeden, zcela nový kalich na věčnosti. A Ježíš o něm mluví při poslední večeři: 

Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít 

kalich nový v království svého Otce.“ Tento kalich nám je zaslíben na věčnosti.  

Tím posledním slovem Davidova vyznání je slovo los. Můj los držíš pevně, Hospodine. A my 

samozřejmě můžeme vědět, že se nejedná o los, který si koupím v trafice. A že o mé a tvé výhře 

nerozhodne nějaká náhoda tažených čísel. Anebo jinými slovy řečeno, o tvém a mém údělu 

nerozhoduje žádná paní Štěstěna nebo paní Smůla, žádný nemilosrdný osud, ale spravedlivý Bůh. 

A ten můj a tvůj los dokonce drží tak pevně, že jej ničemu takovému náhodnému neponechá. 

Pokud jsi tedy svěřil svůj život Ježíši Kristu, pak je tvým losem, tvým údělem, tvým předurčením 

podíl mezi posvěcenými v Božím království.  

Bratři a sestry, Pán Ježíši nám dal podíl na Božím království, nevzdávejme se ho tedy. Zároveň 

pijme z kalichu, který nás posiluje, i když  někdy není snadný, neboť je to i kalich odříkání se od 

hříchů a radostí tohoto světa. Je však předzvěstí radostného kalicha nového na věčnosti. O tom 

můžeme být přesvědčeni, neboť Bůh ve své vůli a svým losem v Ježíši Kristu o nás takto nejen 

rozhodl, ale skutečně nás nepustí ze své ruky. Není přece nic, co by nás odloučilo od lásky Boží 

v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.  Píseň 258     modlitba 

 Slovo poslání: 1. Korintským 10,14-22     Požehnání: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal 

ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný 

základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.  Píseň 636   


