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3. 7. 2022 – Repete se Samuelem 

 

1. čtení: 1Sam 1 
 
Píseň (Svítá): NEZ402 – Ó Pane můj 
 
Základ kázání: 1Sam 3 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

Samuelův život patří mezi velmi příkladné a následováníhodné. 
Není nic významnějšího, co mu vytknout. Což je překvapivé – 
s takovou postavou jsme se zatím v Bibli nesetkali mezi žádnými, o 
nichž se svatá Písma rozepisují šířeji! S výjimkou Eliáše se pak 
s dalším takovým člověkem ve Starém zákoně už nesetkáme. Nový 
zákon pak přidá jednu poslední takovou postavu, do třetice: Ježíše 
Krista. Ačkoli i Kristu mnozí křesťané vyčítají jeho drsná, tvrdá slova 
i jednání. 

Samuel je pak o to překvapivější, že jeho život začíná stejně jako 
Samsonův. Samuel je zázračně narozeným dítětem neplodné matky. 
Je zasvěcencem Božím ještě z doby před početím. V něčem pak 
zasvěcenějším než Samson – po Abrahamovsku totiž Chana Boží dar 
syna, o který tolik stála, darovala nazpět Hospodinu. 

Stejně jako Samsonova matka i Chana se vyhýbala vínu i jiným 
opojným nápojům. I Samuel byl jistě pořádný vlasáč – ani jeho hlavy 
se břitva nedotkla. 

Tak proč by stejná situace měla dopadnout jinak? Proč by 
Samuel neměl skončit stejně tragicky? Jako stejně zbytečný člověk, 
který nepřinesl žádné dobro, zato „vyrobil“ mnoho nových a 
zbytečných problémů? 

To je jedna ze základních zvěstí Samuelova příběhu: Začátek 
jeho příběhu je úplně stejný jako Samsonův. A přesto bude zbytek 
Samuelova života úplně jiný. 

Ale vždyť to je nesmysl! Vždyť je to dokonce jedna z definic 
šílenství: Dělat stále stejné ve stejných situacích – a očekávat odlišný 
výsledek! Vždyť lidský život je určen tím komu, kam a v jaké době 
jsme se narodili. Jakou máme barvu kůže. Jakého jsme pohlaví, 
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národnosti, etnika. Jaké jsme společenské a ekonomické třídy nebo 
kasty. Jaké máme talenty, IQ, EQ a kdovíjaká další „Q.“ Jaké talenty 
nemáme. Jaké špatné a dobré vlastnosti „máme…“ 

Jenže právě na to vše říká Bible: Nic z toho žádného člověka 
nepředurčuje. Podívejte se na Samsona! Podívejte se na Ježíše Krista! 
Podívejte se na krále Saula a Davida! Podívejte se na Šalomouna a 
Josefa! Podívejte se na Abrahama a Izáka a Jákoba! Podívejte se na 
apoštoly Petra a Pavla! 

A tak i na Samuela: Samuel totiž bude dělat zásadně jiná 
rozhodnutí než Samson. Proto bude žít zásadně jiný život. Ačkoli to, 
co dodnes lidé pokládají za určující život, bylo v Samsonovi i 
Samuelovi v podstatě identické. 

Ale Samuel bude užívat své svobody k plnění Boží vůle. Zatímco 
Samson užíval své svobody k plnění vůle vlastní – dokonce i 
v posledním rozhodnutí svého života. 

Což je opět překvapivé: Samuel totiž pocházel z dost příšerné 
rodiny. Jeho maminka byla silně traumatizována svou neplodností. A 
ještě toto trauma prohlubovala druhá manželka Elkánova: Rok co rok 
se Chaně posmívala za její neplodnost. Ponižovala ji. Tak moc, že 
Chana nedokázala ani jíst. 

Elkána sice správně a krásně Chanu uklidňoval – ale proč raději 
„nezpracoval“ Peninu? Proč místo příčiny problému řešil stále znovu 
jen následky? Vždyť Chanu miloval – tak trochu na rozdíl od Peniny – 
tak proč nechával Peninu, aby se Chaně tak hnusně posmívala, že 
Chana ani nemohla jíst? Ještě ke všemu každý rok! 

Chana samotná pak také není úplně bezproblémová – v tom 
málu, co o ní víme. Na jednu stranu chápeme bolest a trápení 
neplodné ženy, která je za svou neplodnost posmívána a ponižována. 
Na druhou stranu to, co Elkána říkal každý rok, je přece víc než děti: 
Copak nejsem já, tvůj milující manžel, víc než deset synů??!! 

No, pro Chanu nebyl. Pro Chanu byly zřejmě děti důležitější než 
její manžel. Z toho musel být její manžel Elkána vyloženě nadšený. 
Jako je každý muž, když zjistí, jak krátkého trvání byly svatební sliby 
jeho manželky. Když se děti stanou přednějšími manžela, kterému 
byla slavnostně slibována láska, úcta a věrnost na celý život. Tím hůř, 
když se takovými stanou děti nepočaté, nenarozené, neexistující. 
Možná proto nechal Elkána Peninu do Chany opakovaně „rýpat?“ 
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A do takovéhle famílie se narodil Samuel. Možná také proto ho 
Chana slíbila darovat Hospodinu. Aby vliv takovéhle famílie byl co 
možná nejvíc oslaben. Ačkoli se nedá říct, že by mu tím pomohla – 
Chofní a Pinchas, synové Elího, byli ještě mnohonásobně horší než 
Samuelova biologická rodina. A Élí, který proti nim prostě nezakročil, 
taky nebyl žádná sláva. 

Ale Samuel znovu a znovu vyvracel běžná lidská očekávání. Tak 
i v nástupu do chrámu. Tak i v překročení, transcendování vlivu obou 
rodin, v nichž vyrůstal. V tom, že byl navždy darován Hospodinu už 
od útlého dětství – nikdo z lidí po Chaně ani nemohl vymáhat její slib 
Hospodinu! 

Ačkoli bychom čekali, že ze Samuela bude už dětský 
psychopátek nebo sociopátek – pravý opak byl pravdou. Opět na 
rozdíl od Samsona. Který zabíjel lidi po tisících jen proto, že ponechal 
svou vlastní manželku jejímu strašnému osudu. Jako věrný a milující 
manžel! 

Samuel totiž žil v době, kdy prorocké vidění a Hospodinovo 
slovo byly vzácné. Asi jako dnes. A přesto se právě Samuelovi obojího 
dostávalo. Ale hned první Hospodinovo slovo Samuelovi bylo 
strašlivé. Protože synové Elího, Chofní a Pinchas, kradli 
z Hospodinových obětí ještě před jejich vykonáním. Protože synové 
Elího souložili s ženami, které sloužili u stanu setkávání – 
samozřejmě také za mnohého vydírání. Tak Samuel vyslechl od 
Hospodina potvrzení slov, které Elímu zvěstoval muž Boží: Oba tvoji 
synové zemřou ve stejný den. Nikdo z tvého rodu se nedožije vyššího 
věku. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní smutkem. Protože jsi 
nezakročil proti zlu svých nejbližších, o němž jsi dobře věděl. 
Podobně jako Elkána vůči Penině. 

A Samuel nejenom, že tento hrozný osud svého učitele, mentora 
a de facto otce Elího vyslechl. Ještě mu ho sdělil. Ačkoli se nejprve 
ostýchal – zcela pochopitelně. Nakonec však dal na Elího slova i 
důležitost Božího slova. A sdělil ta drsná, tvrdá slova svému 
adoptivnímu otci. 

Stejně jako to udělá vůči Israelcům, kteří pohansky budou chtít 
krále a být jako ostatní národy. Jako to udělá vůči Saulovi. A 
mnohokrát mezi tím. 
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Tak je snad zřejmé, z čeho vyplývá Samuelova transcendence a 
příkladnost: Boží slovo mu bylo nade vše. Ačkoli nemuselo. Ačkoli 
bylo opakovaně velmi tvrdé a drsné – protože slovem odsouzení až 
zatracení. Ačkoli vyslovováním takových Božích slov Samuel 
opakovaně riskoval svůj život, střechu nad hlavou i nejzákladnější 
vztahy. 

V tom byla zcela zásadní odlišnost mezi Samuelem a Samsonem. 
Mezi Samuelem a drtivou většinou lidí. Proto Samuel přinášel znovu 
a znovu dobro a prospěch – ačkoli velmi často říkal, co nikdo slyšet 
ani poslouchat nechtěl. Co se nelíbilo a nehodilo. Co bylo v rozporu 
s představou a vůlí lidu a většiny. Stejně jako králů a vládců. Protože 
říkal slova Boží pravdy. 

Což vysvětluje, proč Hospodin „zkusil“ se Samuelem stejný 
postup jako se Samsonem. Ačkoli v lidských očích je to nesmyslný a 
absurdní „projekt.“ Vždyť to už jednou nefungovalo – jak by podruhé 
mohlo? To vše také vysvětluje, proč Hospodin zvolil takřka stejnou 
„strategii“ také s Ježíšem Kristem. 

Což zvěstuje překvapivé evangelium: Hospodin stále znovu 
„zkouší“ člověka zachránit. I celý svůj vyvolený národ. I všechny 
ostatní. Ačkoli se to znovu a znovu zdá nedařit. Ačkoli většina lidí o 
Boží pravdu dodnes nestojí – raději „naše“ a moje tradice a zvyky a 
názory než Boží pravdu! 

Ale Hospodin stále „zkouší“ člověka zachránit už v tomto světě. 
Každého. Každému člověku znovu a znovu nabízí vysvobození ze zla 
a hříchu, ze zkřivenosti vlastní duše i společnosti a doby, v níž žije. 
Ačkoli se to v tomhle světě vlastně znovu a znovu nedaří, Hospodin 
to stejně nevzdal ani po Samsonovi. Ani po Saulovi. Ani po Kristu. A 
nevzdá svou věrnost a svou spásu ani s generacemi, které přijdou po 
nás. 

Snad alespoň v nich bude víc Samuelů než Samsonů. 
Amen. 

 
Píseň: NEZ717 – Tvá, Pane, láska 
 


