
„Boží bázeň – co to je a jaká jsou zaslíbení“  

kázání:  KS Praha – region Střed, 31.10. 2021  –  Petr Kácha  

 
Žalm 128,1-6 
Píseň stupňů. Blahoslavený je každý, kdo se bojí Hospodina, ten, kdo chodí po 
jeho cestách. Jistě budeš jíst výtěžek svých rukou, bude ti blaze, bude ti dobře. 
Tvá žena bude jako úrodná réva uvnitř tvého domu, tví synové jako výhonky oliv 
kolem tvého stolu. Hle, takto bude požehnáno muži, který se bojí Hospodina. Kéž 
ti požehná Hospodin ze Sijónu — pak budeš hledět na dobro Jeruzaléma po 
všechny dny svého života a uvidíš syny svých synů. Pokoj nad Izraelem! 
 

Co je to bázeň z Boha: 
Je to způsob myšlení a chování, který je ovlivněn úctou, respektem, náklonností 
a láskou člověka vůči Bohu a vůči tomu, co Bůh stvořil! 
 

Bát se Boha = chodit po jeho cestách – tedy poznávat a naplňovat Boží vůli! 

 
Zaslíbení: 

a) Ohledně tvé práce, tvé činnosti, tvého konání – jistě budeš jíst výtěžek svých 
rukou, bude ti blaze, bude ti dobře. 

Přísloví 22,4 
Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. 
 

b) Ohledně tvého manželství a tvojí rodiny – tvá žena bude jako úrodná réva 
uvnitř tvého domu, tví synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 
 

c) Ohledně tvé služby a tvého duchovního života – budeš hledět na dobro 
Jeruzaléma po všechny dny svého života. 

Přísloví 9,10  
Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost.   
 

Izaiáš 11,1–4 
I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A 
spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a 
udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před 
Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat 
podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle 
práva rozhodovat pro pokorné v zemi. 
 

Přísloví 2,5 
Tehdy porozumíš bázni před Hospodinem a získáš poznání Boha. 



d) Ohledně tvého života (jeho kvality i jeho délky) - uvidíš syny svých synů. 

Přísloví 10,27 
Bázeň před Hospodinem přidá mnohá léta, ale roky ničemů budou zkráceny. 

Přísloví 14,27 
Bázeň před Hospodinem je pramenem života, aby se člověk vyhnul léčkám smrti. 

Přísloví 19,23 
 Bázeň před Hospodinem je k životu, člověk nasycen uléhá, zlo jej nepostihne. 
 
Jak se pozná, že někdo má Boží bázeň: 

➢ Milosrdenství 
Job 6,14 Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného. 
(ČEK) 
 

➢ Odpor vůči hříchu a pokora 
Přísloví 8,13 Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, 
zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím. 

➢  

➢ Poznání a moudrost 
Přísloví 1,7 Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní 
pohrdají hlupáci. 

➢  

➢ Respekt vůči autoritám a ostatním služebníkům 
Římanům 13,1–2 Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není 
autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, 2takže ten, kdo se staví 
proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe 
soud. 

Římanům 14,4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího sluhu? Pro svého pána stojí nebo padá. 
A on bude stát, neboť Pán je mocen ho postavit. 

➢  

➢ Poslušnost Božího slova 
Jakubův 1,22 Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří 
klamou sami sebe. 


