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28. 8. 2022 – On nechce být bohatý! (Ani mocný?!) 
 
1. čtení: 1Sam 9, 1-22a 
 
Píseň: NEZ698 – Dobře staví, kdo zná a ví 
 
Základ kázání: 1Sam 10, 17 – 11, 15 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

to je, panečku, král! Nejkrásnější v celém lidu, od ramen převyšuje 
i ty nejvyšší válečníky! Netouží být králem, nepřeje si vládnout, mít moc 
a harém a armády a peníze – dokonce natolik nechce být králem, že se 
při výběru prvního israelského krále schovává, aby ho nikdo nenašel. 
Protože už byl od Samuele za krále pomazán. Až Hospodin musel Saula 
prozradit. 

Tím však skvělost mladého Saula nekončí – ačkoli už v tomto Saul 
převyšuje většinu lidských vládců. Ne všichni totiž vnímali Saula jako 
vhodného vládce. Jeho krása a pokora, jeho výška a schovávání se před 
královským úřadem na ně dojem neudělaly. Když potom Saul prokázal 
pravdivost svého Božího povolání do královského úřadu, co se 
nestalo:Lid se přesně těch kverulantů, drzounů, skeptiků a pohrdajících 
sprosťáků chtěl zbavit: „Vydejte je, ať je zabijeme!“ 

A Saul, král, kterého od počátku právě tihle sabotéři pomlouvali a 
pohrdali jím, se jich zastal. Odmítl je najít a pozabíjet. Ačkoli okamžitě 
znevážili Hospodinem vyvoleného prvního krále Božího lidu. Dokonce 
jím pohrdali nahlas a veřejně. Saul odmítl zlikvidovat ty, kdo byli proti 
němu. Kdo byli jiného názoru. Kteří byly jeho politickými protivníky. 
Dokonce jim ani nenadával, neurážel je, neposílal na ně více nebo méně 
tajné policisty. 

To je, panečku král! 
Král, který chrání i své odpůrce. Král, který se smilovává i nad 

těmi, kteří jím pohrdají. Kteří ho veřejně urážejí a posmívají se mu. Král, 
který chrání život svých nepřátel a odmítačů. 

Ačkoli už Šalomoun udělá pravý opak. A dodnes mnozí považují 
povraždění nebo jinou likvidaci protivníků a konkurentů za 
nejvhodnější politický krok při upevňování moci. 
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Bible a Bůh ale říkají něco zcela jiného. Vždyť Hospodin je také 
vládcem a králem právě takovým. Hospodin Bůh také dopřává svou 
milost i svým odpůrcům a nepřátelům. Těm, kteří Jím veřejně a nahlas 
pohrdají. I zlým a nespravedlivým dopřává požehnání svého deště i 
slunečního svitu. Hospodin Bůh miluje i své nepřátele. A ke stejnému 
zve své následovníky a věrné. Ba dokonce to přikazuje (Mt 5, 44-48) 

A Saul tento příkaz přijal. Jednal se svými nepřáteli, odpůrci, 
sabotéry a kazisvěty podle Božího příkladu. Místo pomsty a lidských 
tradic zákonů i politiky je chránil. 

Ne náhodou bude David i v tomto velmi podobný mladému 
Saulovi. Také bude chránit život a blaho i svých nepřátel. Včetně Saula 
samotného, který se Davida bude pokoušet opakovaně (!) zabít. Až to 
bude všem Davidovým blízkým děsně vadit. Stejně jako nejsou náhodné 
ani další podobnosti dnešních příběhů se vztahem Saula a Davida. 

David bude také mládenec doprovázející Saula. Také mu pomůže 
vyřešit řadu zásadních problémů – Goliášem počínaje. Saul bude dávat 
na radu také mládence Davida – stejně jako v dnešním oddílu. David se 
také smiluje opakovaně nad Saulem a odmítne ho zabít – ačkoli ho 
k tomu budou nutit i jeho nejbližší. Tak jsou dnešní příběhy také 
předzvěstí Saulova vztahu s Davidem. Do chvíle, než začne Saul na 
Davida žárlit. 

Dnes však ještě zůstaňme u Saulova pomazání za krále. Ponořme 
se do hloubky Boží milosti, která také místo pomsty, oplacením zlem za 
zlo, vmetením špatného rozhodnutí do tváře, přinesla Israeli úžasného a 
skvělého krále.1 Ačkoli už volání po králi znamenalo zradu právě 
Hospodina Boha. Jak to Samuel ještě dobře připomněl. Jako to budou 
vidoucí a proroci připomínat další stovky let. 

Hospodin totiž není škodolibý. Neplní lidem přání, aby se nám pak 
smál. Neplní lidská přání, aby nám je pak vmetl do obličeje. Dokonce 
Hospodin obecně lidská přání neplní. Protože jsou v drtivé většina 
prostě špatná, zlá, sebestředná, pohanská. 

Ale někdy i takovým přáním Hospodin vyhoví. Třeba když Israel 
chtěl být jako ostatní národy a mít za krále člověka – místo milujícího a 
všemohoucího Hospodina. A splnil jim toto zlé a špatné a pohanské a 
heretické a sebestředné přání tak, aby z něj mohlo vzejít ohromné 
dobro. 

                                                 
1
 Srv. Ježíšovo podobenství O Marnotratném synu! 
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V Israeli totiž již byl připraven Saul. Ačkoli o tom sám neměl ještě 
ani ponětí. Dávno před tím, než Israel prosil Samuela o krále, už mezi 
nimi žil tenhle Saul. Dávno před tím, než si Israel zavařil celou situaci 
touhou po království, Bůh už připravil vysvobození a záchranu i z této 
situace. 

A tak, když si Boží lid nenechal poradit a chtěl být jako ostatní, 
Hospodin jim dal pomazat krále pokorného. Ačkoli muže krásného, 
silného a obrovského! Vybral jim za krále muže, který králem být 
nechtěl. A i když byl pomazán a vylosován za krále, tak dál pracoval na 
poli. 

Ani po svém dvojím ustanovení se totiž Saul královského úřadu 
nechopil. Naopak, dál pracoval jako ten nejmenší v domě svého otce, 
který byl nejnepatrnějším z nejmenšího izraelského kmene Benjamín. 

Proto ho zpráva o útoku na Jábeš zastihla na poli. Protože prostě 
pracoval – „kdo nepracuje, ať nejí.“ Král, který pracuje na poli! Král, 
který s dobytkem orá pole v potu tváře a žáru dne! Král, který žije, 
jakoby vůbec králem nebyl! 

V tom už můžeme a máme slyšet názvuky přímo kristovské. 
Protože Boží. Vždyť řecké slovo Kristus je překladem hebrejského 
Mašiach. Obojí znamená „Pomazaný.“ Tedy král – jak se i Saul stal 
králem pomazáním. Tak podivně kraluje a vládl Kristus v lidském těle i 
nyní na pravici Boží i v lidských srdcích. Tak podivně kraloval Saul – 
také jakoby vůbec králem nebyl. 

Ani Saul neprojevil žádnou snahu o upevnění, ba vůbec získání, 
politické moci a pozice – ty dokonce aktivně odmítal. Neusiloval 
zbohatnout, zajistit lepší situaci svým kamarádíčkům nebo rodině. Ale 
když nastala situace volající po jeho královské pomoci a záchraně, Saul 
se plně dal vést Božím duchem. Plně se zhostil královské role ochránce. 

Když bylo potřeba sloužit pro záchranu nevinných a potřebných 
před zlem, utrpením a smrtí, tak se Saul před svým královským úřadem 
neschovával. V plné podřízenosti Božího ducha zavelel drsnou zprávou 
celému Israeli k nástupu k ochraně malého městečka na okraji Zaslíbené 
země. 

A Israel nastoupil. Celý Israel uposlechl a nastoupil. Aby všichni 
riskovali život pro ochranu malé hrstky na okraji. Dokonce tak moc na 
okraji, že vlastně už spíš na území právě těch Amónovců. Hrstky, která 
přece klidně mohla obětovat své pravé oko, aby všichni ostatní měli 
klid. Vždyť by jim přece ještě jedno oko zbylo! 
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Tak byl začátek israelského království slavný, skvělý, úžasný a 
následováníhodný . Také proto tak radostný. Díky Bohu. Ačkoli už 
myšlenka israelského království je kacířská, bludná a vůbec ohavnost 
před Hospodinem. Protože Bůh umožnil Israelcům mít krále, ale přitom 
nebýt jako ostatní národy. Mít krále, ale přitom zůstat svatými Božími. 
Protože jim dopřál krále svatého. 

Protože jejich král nevládl, dokud nebylo potřeba chránit a 
obhajovat nevinné a na okraji. Protože jejich král se nemstil, neusiloval 
o politickou moc ani bohatství nebo slávu – místo toho oral na poli jako 
všichni ostatní. Ale když bylo potřeba ochránit nevinné a na okraji před 
zlem, poslal Bůh svého Ducha, aby se Saula zmocnil. 

A Saul se zmocnit nechal. A po vítězství nad Amónci si až druhý rok 
své vlády vybral muže pouze pro osobní ochranu. Ostatní pustil zpátky 
domů (1Sam 13, 1-2). 

Saul bude také prosazovat Boží zákon i proti skutkům Božímu lidu 
– např. když se v krvelačném zápalu po boji vrhne lid na kořist a bude 
jíst na místě poražený dobytek i s krví (1Sam 14, 32-35). Saul bude 
budovat oltáře Hospodinu. Ačkoli už v té 1Sam 14 čteme první závany 
Saulovy hříšnosti. Saulových špatných rozhodnutí. 

A to nejlepší o Saulovi na konec: Saul byl, alespoň na chvíli, také 
prorokem (1Sam 10, 9-11). Král, který je zároveň prorokem! To nebyl 
ani David! Jak blízko tak měl Saul k Ježíšovi! 

Protože Bůh dokáže převrátit zlo v dobro. Hospodin je dost mocný 
na to, aby lidský hřích a sebestřednost, pýchu a pohanství, zradu a 
bludnost dokázal obrátit v dobro. Dokonce je tak mocný a milostivý, že 
již dopředu připravuje dobře vysvobození ze situací, které lidé teprve 
způsobí a zaviní. 

Pokud se lidé dají řídit Božím Duchem – takřka vždy navzdory 
lidským tradicím a způsobům – před vším ostatním. Jako také Samuel. 
Jako také mladý Saul. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ115 – Bůh je náš Pán a Král 
 


