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Osnova: Boží vůle, BCP Praha; kázání 1. Května 2016, Pavel Steiger 
 

1. Úvod:  
 
Účel dnešního kázání je zamyšlení se nad Boží vůlí; a výklad jednoho 

z nejkontroverznějších veršů Písma:  
 
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, 

protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.  

(2Pt 3:9) 

 
Dvě množiny lidí se táhnou celým Písmem. Jedni zůstávají rodem zavrženými dětmi toho 

Zlého, druzí jsou zachráněni, jsou vyvolenými, adoptovanými dětmi Božími:  
 

• Jsou tu zavržení Kainovci a vyvolení Ábelovci (Gn 4:2-14).  
• Je tu celé zavržené předpotopní lidstvo a jen osm vyvolených lidí Noemovy rodiny (Gn 

6:5-10).  
• Je tu celé zavržené lidstvo a jeden vyvolený Abram  

(Gn 12:1-3).  
• Jsou tu zavržení Izmaelovci a vyvolení Izákovci  

(Ga 4:22-31).  
• Jsou tu zavržení Ezauovci a vyvolení Jákobovci  

(Gn 25; v kontextu celé proroctví Abdijáše; Mal 1:2-3; Ř 9:3; Ž 11:20, 12:16).  
• Jsou tu dva druhy zločinců, odsouzených na smrt. Jedni, neomilostněni, na jedné straně 

Kristova kříže; a druzí vyvolení, omilostnění zločinci, na druhé straně Kristova kříže (L 
23:32-43).  

• Jsou tu zavržení lidé světa a vyvolení Kristovci, církev  
(J 15:17-19).  

• Jsou tu zavržení kozlové postaveni v soudný den po Kristově levici a vyvolené ovce 
postavené v soudný den po Kristově pravici (Mt 25:31-46). 
 
 
2. Vyvolení je svrchované, bezpodmíněné rozhodnutí Boha:  

 
Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým. Snad mi řekneš: „Proč 

nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?“ Člověče, co vlastně jsi, 

že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“ Nemá 

snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným 
účelům a druhou ke všedním? (Římanům 9:18-21) 

 
 

3. Arminiáni, semi-pelagiáni, pelagiáni:  
 

V duchovních věcech, je každý přirozený člověk od kolébky vybaven „svobodnou“ vůlí; 
není úplně duchovně mrtev. Každý je tedy odpovědný, zda přijme nebo odmítne Boží nabídku 
spasení.  
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POZNÁMKY: 
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4. Stupně vůle 
 

BOŽÍ VŮLE 
1 Dekretivní, 

vyhlašující, 
vůle 

Boží svrchovaná, účinná, efektivní vůle; např.:  
Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv 

nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co 

se mi chce.“ (Iz 46,10), B21 

Dekretivní vůli se 
nemůžeme vzepřít 

2 Preceptivní, 
výchovná, přikazující 
vůle 

Boží výchovná vůle; např.: 
Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení [=oddělení], 

abyste se zdržovali necudnosti a každý z vás aby 

uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou, ne ve 

vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 

(1Te 4,3-6) 

Preceptivní vůli se 
můžeme vzepřít 

3 Dispoziční 
Povahová, 
charakterová 
vůle 

To, co Boha těší nebo netěší, jaká je Jeho dispozice; 
např.: 

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl 

večer a bylo jitro, den šestý. (Gn 1,31) 

Dispoziční vůli se 
můžeme vzepřít 

 
 

5. Trojí výklad verše 2Pt 3,9 
 
A. Bůh si nepřeje, v dekretivním smyslu, kterému se nelze vzepřít „aby někdo zahynul, 

ale chce, aby všichni dospěli k pokání“. Přijímá jen universalista, který věří, že v konci 
konců všichni bez výjimky, budou spaseni. 

 
B. Bůh si nepřeje, v preceptivním, výchovném, přikazujícím smyslu, kterému se lze 

vzepřít, „aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“. Spasení nemůže být 
přikázáno. 

 
C. Bůh si nepřeje, v dispozičním smyslu, kterému se lze vzepřít, „aby někdo zahynul, 

ale chce, aby všichni dospěli k pokání“. Přijímají všichni arminiáni, semi-pelagiáni i 
pelagiáni.  

 
 
6. Reformovaný výklad verše 2Pt 3,9 
 
Petr i adresáti patří do kategorie výjimečné skupiny lidí, kteří jsou pokřtěni do Krista. 

Proto, když Petr používá zájmeno – nás, má na mysli sebe a ty, kterým adresuje svůj list. Ty 
můžeme v širším slova smyslu označit jako celý Boží lid. Interpretace verše 2Pt 3:9 je potom 
snadno čitelná: 

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi [=Božím, 

vyvoleným lidem] trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo [=z nás, Božího, vyvoleného 

lidu] zahynul, ale chce, aby všichni [=z nás, Božího, vyvoleného lidu] dospěli k pokání. 

(2Pt 3,9) 

 
Tento výklad textu 2Pt 3,9 je v souladu s kontextem celého Písma. Proto jej reformovaná 
teologie chápe a přijímá ve smyslu Boží dekretivní, ustanovující vůle. 
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POZNÁMKY: 
 
 


