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25. 9. 2022 – Proč ti proroci pořád otravují? 

 

1. čtení: 1Kr 17, 8-24 
 
Píseň: NEZ334 – Hříchy tvý tě jednou doženou (bez posledního 
refrénu!) 

 
Základ kázání: 1Kr 21, 17-29 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

s proroky je vždycky problém. Ti lživí nám vyprávějí, co 
chceme slyšet. Jak je všechno dobré, hezké, v pořádku, bez 
problémů, skvělé, úžasné. Jak za nic špatného nemůžeme – ale za 
všechno můžou „ti ostatní.“ Jak naopak tvůrci dobrého jsme my 
sami. Jak má naše církev velikou budoucnost. A pak se znovu a 
znovu strašně diví všichni, kdo takovým naslouchají, když udeří 
realita světa a Božího slova. 

S Božími proroky je to ale ještě horší: Ti naopak znovu a 
znovu něco kritizují. Náboženství, církve, sbory, jednotlivce. Také 
vládu. Sociální, ekonomické i ekologické poměry. Mezilidské 
vztahy. Často i nejvnitřnější nitro lidské duše. A všechno dobré, 
k čemu zvou, pořád podmiňují nějakou láskou a věrností a 
obětavostí Bohu. A tak mnohým sebeodříkáním, pokáním a 
odmítáním většiny toho, co je přirozené, samozřejmé a normální. 

A tak i Elijáš. Ten Elijáš. Ten, který je předskokanem Mesiáše 
a Božího království. Ten Elijáš, jemuž dodnes většina židů při 
sederové večeři připravuje talíř, příbor, židli i víno. Ten Elijáš, 
který zároveň ani nemá vlastní biblickou knihu. 

Tak samozřejmě, že král Achab ho stále znovu a pořád 
považoval za nepřítele. Svého osobního. Za nepřítele královského 
úřadu. Celého národa i země. Vždyť Elijáš sám porazil stovky a 
stovky baalovských proroků králem a královnou vyvoleného kultu. 
A pak je dal Elijáš zabít – co na tom, že předtím Achab s Jezábel 
povraždili všechny ostatní Hospodinovy proroky. Elijáš je ten 
špatný, zlý nepřítel č. 1 otravující pořád dokola vzduch. 
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Tím spíš, jestli je něco pravdy na tom, že vyjídal vdovu ze 
Serapty! Vždyť ta chuděrka byla vdovou a ještě se starala o svého 
syna! A Elijáš k nim přišel, chtěl po ní vodu a jídlo. To poslední 
jídlo, které měli. A měli z něj dát dokonce nejdřív Elijášovi – a pak 
sníst poslední zbytky a umřít hlady. 

Tak Elijáš přece nemůže být ani dobrý člověk – natožpak 
prorok. Který slušný člověk v takové situaci žádá vodu a jídlo 
nejdřív pro sebe? Kdyby je alespoň nechal v klidu umřít, místo aby 
vyjídal domy vdov! No vždyť ten syn vdovy stejně taky umřel, že 
jo. Když mu Elijáš snědl poslední sousto! 

Někdo sice vypráví něco o tom, že prý Elijáš toho mrtvého 
syna vzkřísil, ale to je přece nesmysl. A jestli není, tak zase tím hůř: 
Proč vzkřísil nějakého zapomenutého syna zapomenuté vdovy ze 
Serapty? Vždyť ani nikdo neví, jak se jmenují! Křísit má Boží 
prorok přece generály, válečníky, bojovníky, manažery, královské 
děti, baalovy proroky, ministry – prostě lidi užitečné a potřebné a 
důležité. Ne zapomenutého syna bezejmenné vdovy v Horní Dolní. 

Tak samozřejmě Achab vnímal Elijáše jako nepřítele i 
v dnešním příběhu. Vždyť jenom právě nechal svou manželku 
Jezábel zavraždit Nábota a zabral jeho vinici – na to má přece jako 
král právo a nikdo mu do toho nemůže mluvit! 

Tím větším nepřítelem Elijáš je, že už zase přichází se slovy 
soudu. Už zase straší peklem a utrpením. Straší horami mrtvých 
žraných divokou zvěří. Vždyť vyhrožuje hroznou smrtí také ženám 
a dětem! 

My si přece můžeme chodit za bohy, za jakými chceme! Nikdo 
nemůže mluvit do lidské víry. Komu kdo věří. Jak a proč někdo 
věří. Náboženství je výhradně soukromá věc každého člověka. 
Vždyť přece neovlivňuje vůbec nic, zejména ve společnosti! Tak ať 
si každý věří, co chce a jak chce. A rozhodně ať nikomu do 
náboženství nemluví proroci nebo církve nebo faráři! 

A přece se stalo v závěru příběhu Achaba a Elijáše něco 
naprosto podivného: Achab se pokořil. Na Elijášova strašlivá slova 
hrozivého soudu odpověděl Achab roztržením svého královského 
roucha. Oblékl si žíněné, kousavé, nepříjemné a nehřející oblečení. 
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Dokonce v něm i spal. Přestal jíst – začal se postit. Neradoval se, 
místo toho chodil zkroušeně. Kraličtí přesněji: Chodil krotce. Tedy 
zkroceně. Protože se nechal zkrotit. 

Ten hrozný masový vrah a zloděj a zbabělec a modlář a lhář 
se dal zkrotit. Slovy svého nepřítele Elijáše. Slovy svého protivníka 
a odpůrce. Slovy příšernými, hroznými, zlými, odsuzujícími. 

Dal se zkrotit tak mohutně, že vykoupil svým pokáním sám 
sebe před Bohem. A tím celý svůj národ. Který tak příšerně trpěl 
předchozími Achabovými rozhodnutími. Zlo, o kterém Hospodin 
rozhodl pro Achaba, přijde až za dnů jeho syna. Pokud se nebude 
taky kát. Pokud se také nedá zkrotit Božím slovem. I kdyby z úst 
svých nepřátel. 

Tak je svatost Vozataje Israele, Elijáše, snad nepopiratelná. 
Přivedl k pokání i svého nepřítele, samotného krále celého národa. 
Přivedl ho k vykoupení. K získání času na další a hlubší pokání pro 
všechny ostatní. Ačkoli Elijáš s žádným králem nejednal 
diplomaticky. Ačkoli ani s vdovou ze Sarepty nejednal 
diplomaticky. Naopak: Prostě na rovinu vyslovil Boží slovo. Bez 
rukaviček. Bez chození kolem horké kaše. Ačkoli z toho měl sám 
znovu a znovu problémy. 

Ale možná spíš protože to vše dělal, nikoli navzdory. Elijášova 
svatost je tedy nápadná, protože neustoupil z Božích nároků a 
pravdy ani, když už zbyl úplně sám. Ani když ho Hospodin poslal 
z Karmelu zpátky do rukou Achaba a Jezábel. Ani když měl zcela 
zanedbatelné vdově vzkřísit jejího zanedbatelného syna. Ani když 
jim měl dopřát tolik jídla, že si to nedokázali ani představit – když 
už byli na pokraji smrti hladem. 

Tak je škoda, že křesťané jen málo a jen neradi čtou příběhy o 
prorocích. Tím méně pak prorocké spisy. Vždyť už první křesťané 
odsunuli prorocké spisy až na konec Starého zákona. Přestože jde 
o nejobsáhlejší sbírku textů v Bibli. 

Tak se k nim křesťané, často čtoucí Bibli postupně, většinou 
prostě nepročtou. A když, tak obvykle příběhy o prorocích i zápisy 
jejich slov rychle odkládají. Vždyť je tam tolik hrůz! Tolik soudu a 
odsouzení! Tolik kritiky! Tolik utrpení samotných proroků! 
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A tak málo radosti. Tak málo poplácání po zádech s tím, jak 
všechno dobře dopadne. Jak bude všechno dobré. Jak se všechno 
nějak samo vyřeší. A my tak můžeme žít úplně stejně, jako jsme 
četli do konfrontace s prorockým slovem. Naopak, stále znovu 
docházejí drsná prorocká Božího soudu naplnění. 

Kdo by to chtěl číst a poslouchat? A kdo by chtěl říkat, 
zvěstovat, psát takováhle slova? 

A přesto se i křesťané shodují, že jestli někdo patří 
k Hospodinovým svatým a příkladným, jsou to právě jeho proroci. 
Ti v příbězích. Ti, jejichž slova máme v samostatných spisech. Ti, 
kteří byli pro svá slova byli posmíváni, zavíráni do vězení a 
zabíjeni. I svými nejbližšími. 

Tak proč je jejich příklad tak náročný? Proč jsme před jejich 
slovy nesví a nervózní – když už jim alespoň trochu rozumíme? 
Proč je Božích proroků tak málo, když jsou tak svatí, příkladní a 
následováníhodní? 

Protože jsou tak jiní. Často podivní až blázniví. Jsou tak 
oddělení z lidského světa, že vypadají a mluví jako blázni. Vždyť to 
vůbec není normální, co říkají! Znovu a znovu si nedají poradit 
k větší diplomatičnosti. Nedají poradit ke zvěstování toho, co lidé 
chtějí slyšet. Co chtějí slyšet králové, vládci, správci. I prostý lid. 

Protože to je Boží svatost. Jak na ní narážíme znovu a znovu u 
Davida, Mojžíše, praotců, apoštolů, Jana Křtitele, Ježíše i dalších. To 
je Boží jinakost, oddělenost, zvláštnost, vydělenost. A tak 
nenormálnost. Protože Hospodinova svatost. Která dokáže přivést 
k pokání i vraždící a zlodějské zbabělce jako byl král Achab. A také 
tím zachraňovat celé národy. I kteréhokoli jednotlivce.  

Amen. 
 


