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Text kázání vychází z Bible: I.Samuelova 8,1-20

Co se v biblickém oddíle dozvídáme

Prorok, soudce a kněz Samuel zestárl a ustanovil Izraeli za soudce své dva syny. Samuelovi synové
však nechodili po Samuelově cestě. Přesněji řečeno nechodili po cestách Božích. Písmo uvádí, že
propadly lakotě. Braly úplatky a překrucovali právo. 
Tou dobou, všichni Izraelští starší (dnes bychom řekli předáci lidu, nebo starostové a primátoři)
přišli za Samuelem a naléhali na něho, aby nad nimi ustanovil krále, aby je soudil, místo sebe a
synů, kteří nechodí po jeho cestě. Chtěli, aby to bylo jako u ostatních národů. 
Samuelovi se to nelíbí  přednáší to Hospodinu. Zde vidíme Samuelovu moudrost. Nedělá ukvapená
rozhodnutí, ani nejedná ze své vůle, ale předkládá věc Hospodinu. A Hospodin mu odpovídá, aby
poslechl lid ve všem co žádají, vždyť nezavrhli Samuela, ale Hospodina, aby nad nimi nekraloval.
Dále Hospodin připomíná hříchy předků Izraele od vyvedení z Egypta až po tuto chvíli. Izraelci
svým jednání dokazují, že Hospodina opustili a slouží jiným bohům. A to přes to, co pro ně učinil.
Hospodinu je to jistě líto, když ho jeho lid i přes jeho lásku a péči zavrhl. A přeci je nezavrhuje a
zcela neopouští,  ale nechává je jít  svou cestou.  Samuelovi klade na srdce,  že má jejich žádosti
vyhovět, uposlechnout je,  ale důrazně je varovat a seznámit je s právem krále. To Samuel také
učinil. Oznámil jim slova Hospodinova o tom, co je čeká, když si namísto Hospodina zvolili krále.
Král  jim vezme to nejlepší  z  majetku i  lidí  a  přijde den,  kdy budou kvůli  svému králi  úpět  k
Hospodinu, ale on je nevyslyší. Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Žádali si krále, aby nad
nimi panoval. Chtěli být jako ostatní národy. Král je má soudit, vést je a jejich boje. 

Co biblický příběh může znamenat pro nás?

1. HRANICE NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI
Minulou neděli jsme četli, že Izraelci zatoužili po 20 letech po Hospodinu, činili pokání, odložili
modly a přimkli se cele k Hospodinu. A Samuel soudil Izrael po celý svůj život. Když zestárl, cca
po 60 letech, lid zavrhuje Hospodina a chce vládu krále. Nedbá na varování a napomenutí. Jak je to
možné? Co se stalo, že z věrnosti a vroucí víry je odpadnutí, zavržení Hospodina a svévole? Proč
další  generace  nenásledovaly  víru  svých  otců?  Nebo  snad  ani  ta  kdysi  probuzená  generace
neudržela víru a věrnost po celý svůj život? Jak je možné, že tak skvělý člověk, jako prorok Samuel
nedokázal vychovat své syny, aby měli bázeň před Bohem? (Samuelovi synové byli vlastně takoví
mafiáni). Samuel byl spravedlivý člověk, i když sám vyrůstal mezi nevěrným lidem, vychováván
knězem, který miloval své zlé syny více než Hospodina a nechal je dělat ohavné věci ve službě
kněží. Samuel vyrůstal mezi nevěrnými, ale stal se z něho dobrý a spravedlivý člověk. Jeho synové
v něm měli ten nejlepší příklad dobrého života, ale stali se z nich vyděrači a nepoctivci, kteří neměli
úctu k Bohu, ani k lidem. Potomci Izraelitů,  kteří  tenkrát  činili  pokání  v Mispě,  měli  také ten
nejlepší příklad víry, ale své cesty pokazili a zavrhli Hospodina. 
Jak tomu rozumět a co to znamená pro nás?  Zodpovídáme především za sebe – žít před Bohem
poctivě  a  spravedlivě.  Máme  zodpovědnost  předat  víru  svým  dětem  (tělesným  i  duchovním),
každému, kdo by se nás na naši víru ptal. Máme zodpovědnost podobat se Kristu, aby naši blízcí a
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přátelé mohli na našich životech Krista spařovat a být tak přitahováni k Bohu. Máme povzbuzovat
malověrné, podpírat slabé, pomáhat potřebným, napomínat nevěrné, vést mladé ve víře a za vše a
všechny se modlit. Ale co s tím udělá každá následující generace, naše děti, přátelé, sousedé, je
jejich zodpovědností před Bohem. Pokud se naše duchovní, nebo tělesné děti, anebo přátelé, kterým
jsme v životě svědčili vydají jiným směrem, bude nás to jistě nesmírně bolet, rmoutit a trápit, ale je
to jejich svobodná vůle a zodpovědnost před Hospodinem. My jsme učinili to, co jsme měli. 

2. HOSPODIN MŮŽE SPLNIT POŠETILÉ PŘÁNÍ, JAKO ZPŮSOB VÝCHOVY
Izraelci  zavrhli  Hospodina  a  chtěli  krále.  Naléhali,  byli  přesvědčeni,  že  jdou cestou,  která  jim
přinese úspěch. Chtěli být jako ostatní národy. Měli svou vlastní představu o štěstí a naplněném
životě a spojovali jí s vládou krále, namísto Hospodina. Naléhali tak silně, že jim Hospodin jejich
přání splnil. Dal jim krále podle jejich představ. Když uviděli Saula, skandovali radostí: „Ať žije
král.“ A všichni víme, jaký byl Saul král! Byl to muž, který si dělal co chtěl a na Hospodinovu vůli
nehleděl. Byl to muž, který takto jednal, přesto, že mu Hospodin dal nové srdce. Saul neposlouchal
Hospodina a často jednal svévolně. A tak se Izraelcům mnohokrát, nejen na Saulovi, ale i na jiných
králích,  naplnila slova Hospodinova, že budou úpět kvůli  svému vytouženému králi.  Nakonec i
David, který byl jistě nejlepší z králů, se dopustil hrozných přestoupení a jejich důsledky dopadly
na Boží lid. 
Co z toho plyne? Kdo zavrhne Hospodina a jeho cesty, směřuje k pádu. Kdo si chce ve svém životě
rozhodovat bez Boha, třeba jen v nějaké oblasti života, dostává se ze zóny Boží ochrany. A může
také nést podíl viny na pádu těch, které svým špatným příkladem svedl k hříchu. Hospodin může
splnit pošetilé přání, jako způsob výchovy. Já jsem v životě měl mnohá nemoudrá přání a naléhal
jsem na Hospodina, aby mi dal, po čem toužím. Ale po létech jsem byl moc rád, že mnohé mé
pošetilé prosby Bůh nevyslyšel. Modleme se, aby nám Bůh dal moudrost a aby nesplnil naše pošetilá
přání, která po něm umíněně žádáme. Modleme se raději: „Buď vůle Tvá.“ 

3. MOUDRÝ ČLOVĚK PŘIJÍMÁ NAPOMENUTÍ
Samuel měl u Izraelců autoritu, protože za ním stál Hospodin, jeho slova potvrzoval a mluvil skrze
něho k lidu. Žádost starších lidu zněla tak logicky – „Ty jsi už starý a tvoji synové nejdou po tvé
cestě. Jak to tady bude vypadat dál? Musí tě někdo zastoupit. Dosaď nyní nad námi krále.“ Ale co
bylo doopravdy za tím? Cítili  se méněcenní  před ostatními národy,  že byli  národem bez krále.
Možná se jim národy vysmívaly: „Hle národ bez krále, s jediným Bohem a navíc neviditelným.“
Možná si Izraelci mysleli: „Král to vezme do ruky, jako u ostatních národů. Rázně zatočí s našimi
nepřáteli. Vše vyřeší pevná ruka krále.“ To znělo tak logicky, ale nesmíme zapomínat na to, že sám
Hospodin  řekl:  „Zavrhli  mne,  abych  nad  nimi  nekraloval.“ Izraelité  tedy  chtěli  krále,  protože
zavrhli Hospodina! - To byl pravý důvod žádosti. Samuel je na Boží pokyn napomínal, ale oni byli
rozhodnutí – šli za svým snem, za svou představou štěstí.
Ponaučení z toho pro nás plyne, že když nás napomíná spravedlivý člověk, věrný Boží služebník,
mělo by nás to zastavit a přimět k přemýšlení nad tím, zda k nám nehovoří Bůh a zda jdeme správně
po  jeho  cestě.  Vždyť  nás  Písmo  učí,  že  moudrý  člověk  rozpozná  Boží  napomenutí  a  přijímá
napomenutí a varování.
Přísloví 10,8 Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.
Přísloví 12,1 Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.
Žalm 1
1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co
podnikne, se zdaří.
4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. AMEN
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