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Apoštol nás vybízí k tomu, abychom děkovali Bohu za všech okolností. 

(V řeckém textu zde doslova stojí: „ve všem“.) S děkováním je to podobné jako 

s radostí, k níž nás vyzývá verš 16. Jako křesťané máme stále důvody k radosti. 

A s tím nerozlučně souvisí také to, že máme stále i důvody k vděčnosti. Za 

všech okolností. Ať jsme nemocní nebo zdraví. Ať se nám v práci daří nebo ne. 

Ať jsme spokojení nebo nespokojení s výsledky voleb. Jako křesťané máme 

vždy důvody k vděčnosti. Sám apoštol Pavel je dobrým příkladem takového za 

všech okolností vděčného křesťana. Když byl ve Filipech společně se Silasem 

uvržen do vězení, modlili se a zpěvem oslavovali Boha (Sk 16,25). Vděčnost na 

nás dýchá také z jeho listů, kde se opakovaně zmiňuje o tom, že děkuje Bohu. 

Často právě za křesťany, kterým své dopisy píše (viz Ř 1,8; 1K 1,4; F 1,3; 1Te 

3,9; 1Tm 1,12-17; 2Tm 1,3; Fm 4). Některé z těchto listů, jako např. Filipským a 

Druhý list Timoteovi, psal Pavel z vězení. Tato okolnost mu však nebránila 

v radosti a vděčnosti. Jako křesťané se nemůžeme a ani nemáme naprosto ze 

všeho radovat. Tím pádem ani nemůžeme a nemáme děkovat absolutně za vše, 

co se v tomto světě děje. Nemůžeme se radovat z toho, že se lže a podvádí, že ve 

světě je plno násilí, že lidé podléhají všelijakým pokušením. A tak za to 

nemůžeme ani děkovat. Někdy navíc může křesťan procházet tak drtivými 

problémy, například při těžké nemoci blízkého člověka, že je pro něj vůbec 

těžké se modlit. Bylo by hloupé takovému zdrcenému člověku kázat o stálých 

důvodech k vděčnosti. Od lidí ve své blízkosti potřebuje spíš objetí než kázání. 

Bez ohledu na naše osobní prožívání zde však nějaké důvody k vděčnosti stále 

jsou. Někdy potřebujeme ujít v životě kus cesty, abychom je zase spatřili. 

 

Za všech okolností máme děkovat. Naše děkování směřuje k Bohu. Je 

neodmyslitelnou součástí našich modliteb. V listu Filipským nás apoštol vybízí 

k tomu, abychom i naše prosby spojovali s díkůvzdáním (F 4,6). Děkování Bohu 

v modlitbě je jedním z projevů naší víry v Pána Ježíše Krista. Je projevem 

našeho vztahu k Bohu. A je také jedním ze způsobů, kterým svůj vztah s Bohem 

rozvíjíme. Děkovat můžeme zejména za Boží dílo záchrany v Ježíši Kristu. Za 

ospravedlnění nevinnou Kristovou krví. Za přijetí do rodiny Božích dětí. Za dar 

Ducha svatého. Za naději věčného života. A můžeme děkovat za Boží dílo 

záchrany v životech ostatních lidí. Za to, že někdo měl možnost seznámit se 

s dobrou zprávou o Kristu, že v Krista uvěřil. Obzvláštním důvodem k radosti a 

vděčnosti je, když se nám nebo někomu dalšímu podaří překonat nějaké 

pokušení. Možná se ten křesťan třeba vzpamatoval z nevhodné citové 

náklonnosti, která naleptávala jeho věrnost v manželství. Nebo se vymanil 

z vlivu sektářské nauky. Pán Ježíš mluvil o tom, že v nebi je velká radost nad 
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jedním hříšníkem, který činí pokání (L 15,7.10). A je to také důvod k vděčnosti 

Bohu. Radost z Božího jednání a vděčnost za ně spolu nerozlučně souvisí. Bohu 

děkujeme také za jeho každodenní dary. Za jídlo, pití, oděv, bydlení, zdraví … 

Děkovat máme i za výsledky naší práce, poněvadž víme, že to nejsou pouze 

výsledky naší práce. Bůh nám dal schopnosti i příležitosti k ní, a tak mu patří 

naše díky. Děkujeme Bohu, protože všechno dobré v našich životech je 

v konečném důsledku darem, který jsme dostali od něho. Někdy se může stát, že 

naše děkování v modlitbě nesměřuje ani tak k Bohu, jako spíš k nám samým. 

Někdy může být projevem naší pýchy, samospravedlnosti, samolibosti. Tak 

tomu bylo s modlitbou farizeje z Ježíšova podobenství. Farizeus se modlil: „ 

Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, 

nebo i jako tento celník. “ (L 18,11 ČEP) To je děkovná modlitba v naprosto 

odlišném duchu, než měl apoštol ve své výzvě na mysli. 

 

„ Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. “ (1Te 

5,18 ČEP) Boží vůlí pro nás jistě je i naplňování dvou předchozích výzev (1Te 

5,16-17). Po gramatické stránce je možné, že se slova o Boží vůli vztahují i na 

dva výše uvedené pokyny. Bůh chce, abychom mu jako věřící v Ježíše Krista za 

všech okolností děkovali. Ti, kdo věří v Ježíše Krista, mají být vděčnými lidmi. 

Jde tu ale ještě o něco hlubšího, než o nějaké další „měli bychom“. Pán Bůh nám 

totiž svým spasením v Ježíši Kristu umožňuje, abychom byli lidmi, kteří jsou za 

všech okolností vděční. Tím, co pro nás v Kristu vykonal a tím, co v našich 

životech koná, nám poskytuje stále platné a stále nové důvody k vděčnosti. On 

si přeje, abychom kvůli Pánu Ježíši měli pořád za co děkovat. Mimo jiné také 

chce, abychom vírou v Krista věděli, že jako milujícím Boha nám všechny věci 

napomáhají k dobrému (Ř 8,28). I když to dobré často nevidíme, můžeme ve 

víře děkovat, že k němu v našem životě vše směřuje. Když se v čase ohlédneme 

zpět, můžeme mnohdy zahlédnout něco z Božího působení ve svých životech. 

Někdy jako bychom přitom zahlédli jakousi červenou nit, která se vine našimi 

životními událostmi. Až ve zpětném pohledu vidíme jasněji, jakými způsoby 

jsme byli shůry vedeni, chráněni a usměrňováni. Můžeme zahlédnout něco z 

Božích dobrých záměrů s námi a ze srdce mu za ně děkovat. Některým 

událostem ve svých životech nebudeme patrně dlouho rozumět a nezbude nám 

než věřit. Věřit, že jednou nám Bůh objasní vše, co bude třeba. Tehdy uvidíme 

jasně, jak dobře to s námi Bůh myslel. „ Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v 

hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom 

poznám plně, jako Bůh zná mne. “ (1K 13,12 ČEP) 


