
Neděle 28.2.2016 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 
(3. postní neděle Oculi) 

„Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ – „Co tu chceš, 
Eliáši? Odpověděl: “Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili 
tvou smlouvu… Zbývám už jen já sám…“                                                               (1Kr 19,1-18)                                                                                        
Někdy se dostáváme v životě do situací, kdy nevíme, jak dál. Jsme v koncích se svými silami, 
jsme skleslí a bezradní. Možná, že jsme už byli dokonce v podobném rozpoložení, do jakého 
se dostal Boží prorok Eliáš. Zvláštní kombinace únavy, úzkosti a rezignace. Vybaví se nám 
pojem jako „syndrom vyhoření“. Není podstatné, jestli dokážeme Elijášovo rozpoložení 
přesně pojmenovat. Důležité je to, že biblický příběh přináší poselství o Božím jednání. 
Přestože se Boží služebník dostane „na dno“, Jeho Bůh mu ukazuje východisko a cestu dál.  
1.  Eliášova horlivost a Boží zázrak 
V našem příběhu vidíme izraelského proroka v hluboké krizi. Horší už to být asi nemůže. Ve 
svém zoufalství hází Elijáš Bohu k nohám svůj život a své poslání. Už nemůže a ani nechce 
dál! Jak k tomu došlo?  
Bůh povolal kdysi Elijáše do svých služeb. Jako prorok měl volat izraelský národ k opravdové 
víře a k nápravě života. Měl vyřizovat Boží slovo především králi Achabovi, který „tím, čeho se 
dopouštěl, urážel Hospodina víc, než všichni izraelští králové, kteří byli před ním.“(1Kr 16,33). 
Během vlády tohoto krále, který se oženil se sidónskou princeznou Jezábel, se v  izraelské 
církvi mnoho věcí pokazilo. Velice se rozmohlo přírodní náboženství. Ne že by se Izraelští  
chtěli přímo vzdát svého Boha. Jim se zalíbilo pohanské uctívání přírodních božstev a mysleli 
si, že to mohou nějak spojit se svou vírou. Elijáš  začal proti tomu kázat a vzal svůj úkol 
smrtelně vážně. Nějakou dobu to vypadalo nadějně. 
Na hoře Karmel prožil Boží mimořádný zásah a díky tomu zvítězil nad Baalovými kněžími. 
Izraelští na to odpověděli jasným vyznáním:  „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ 
Nebylo z toho duchovní probuzení, jak si Eliáš přál. Boží církev se nevrátila ke svému Bohu, 
jak by prorok očekával! Nakonec se všechno obrátilo proti Elijášovi a on utíká před zlou 
královnou. Místo úlevy a radosti přichází  hluboká krize! 
2.  Boží prorok „v koncích“ 
Boží prorok je „v koncích“. Prožil mimořádné důkazy Boží moci. Na vlastní oči se přesvědčil, 
že jeho Bůh, Bůh Izraele je živý a mocný Bůh. Elijáš prožil, že u Boha není nic nemožného. 
Copak mu může uškodit nějaká královna, nějaká Jezábel? - A přece: zrovna hrozba této 
panovačné, cílevědomé ženy „vykolejila“ proroka víc než bychom čekali! Boží prorok se 
najednou chová podivně: bezhlavě prchá někam do pouště! Nikoho nechce vidět a s nikým 
se nechce bavit! „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život!“  Nemá to cenu! To je jeho 
rozpoložení.  Hrozba Jezábel „spustila“ v jeho nitru zvláštní reakci. Místo aby zachoval klid, 
ztrácí hlavu! 
Na tomto příběhu vidíme, že ani ty největší zkušenosti s Bohem, ani ty nejsilnější duchovní 
zážitky nechrání věřící před pochybnostmi, krizemi a depresemi. Také lidé, kteří prožili 
zásahy Boží moci, si mohou připadat nejednou prázdní, neužiteční a zbyteční. A to, co je na 
tom nejzajímavější: Pán Bůh to dopouští. Pán Bůh o tom ví, On je u toho. Proto nechává 
někdy dojít okolnosti v našem životě do takových konců, abychom nezapomněli, jak jsme na 
Něm závislí.  
Nejsme v postavení Elijášově, a přece můžeme poznat podobná zklamání a krize jako on. Na 
konferenci  „Přihořívá“, sjezdu mládeže nebo konferenci „Cesta obnovy“ prožijeme Boží 
blízkost, radost a požehnání. Na chvíli nám připadá situace sboru nějak lepší. S novou nadějí 
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se vracíme domů. Ale když jsme zpátky a vidíme, že se nic nemění, vrací se pochybnosti, 
prožíváme zklamání a propadáme skepsi! Znáte takové zkušenosti?  
3.  V Boží péči 
Na svém útěku před vzteklou královnou a jejími vražednými úmysly se Eliáš zastavil někde 
v poušti a přeje si smrt. „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život!“ Je to volání unaveného, 
zklamaného a zoufalého Božího člověka. Elijáš nevidí jinou možnost, nemá sílu jít a bojovat 
dál. Bůh slyší jeho modlitbu a vyslyší ji tak, že ji nevyslyší! Ví lépe než Eliáš, co jeho služebník 
potřebuje. Má pro něj slavnější budoucnost: chystá ohnivý kočár a nebeské spřežení. 
Proto Bůh posílá Eliášovi na pomoc anděla se vzkazem: „Vstaň a jez!“ Boží terapie začíná  
jinde než bychom čekali. Bůh Elijášovi nic nevyčítá, ale nejdříve mu připravuje jídlo a pití. 
Elijáš chce skoncovat se životem, ale Bůh má s ním ještě své plány.      
Pán Bůh rozumí nejen Elijášovi, ale také nám. Přichází nám na  pomoc tak, jak to nejvíc 
potřebujeme. Někdy nás povzbuzuje a dává sílu, abychom vydrželi,  jindy nám „naordinuje“ 
spánek, jídlo a odpočinek, protože ví, že potřebujeme „vypnout“. Ovšem kromě jídla a 
odpočinku je pro Eliáše velmi důležité také to další: „Jdi, vrať se svou cestou k damašské 
poušti.“ Jinými slovy: mám pro tebe úkol. I když jsi v koncích, já s tebou nekončím! 
4. Bůh je větší! Bůh je věrný! 
V čem byl Eliášův problém? Co řeší Bůh v jeho životě? Bůh léčí Eliášův „mesiášský komplex“.  
Boží prorok krátce po slavném vítězství na Karmeli prožívá hluboké zklamání, krizi a 
beznaději. Tak velice mu záleží na Izraeli, na duchovní obnově, na Božím díle, že nic jiného 
nevidí. Čeká ve své církvi zázrak, ale zázrak se nekoná. Když se Izrael nedává „na pokání“, 
Eliáš to považuje za osobní selhání. Proto potřebuje, aby mu Bůh otevřel oči. Elijáš naříká: 
„Zbývám už jen já sám“? Pán Bůh to vidí jinak. „Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, 
jejichž kolena nepoklekla před Baalem“. A to je opravdu rozdíl. 
Myslím, že s tím máme problém občas i my. Tak nám záleží na dorostu, na mládeži,  na 
rodinách či pěveckém sboru, že do své služby dáváme všechno. Snažíme se, modlíme a 
jednáme někdy tak, jako kdyby všechno záleželo jen na nás.  A když se pak nic neděje, jsme 
nešťastní a skleslí. Aniž si to uvědomujeme, čekáme, že naše nasazení a úsilí přinese změnu…   
Horlivost pro Pána a pro evangelium je dobrá a důležitá, ale nesmíme zapomínat, že to je 
Boží dílo a že Bůh je nepouští z ruky. On nás používá, ale On není na nás závislý! Je správné, 
když nám záleží na tom, aby se o Kristu dověděli další lidé. Je v pořádku, když se modlíme a 
zápasíme o duchovní růst sboru. Ale na druhou stranu si potřebujeme připomínat, že je to 
Bůh, kdo dává víru, nový život, duchovní růst, ovoce i požehnání. 
To je na křesťanské práci nádherné, že jsme u toho, jak jedná Bůh ve své lásce a moci. Ale 
také to je vzácné a povzbudivé, že nám Pán dopřeje, abychom ve chvíli únavy, rezignace 
nebo bezradnosti slyšeli něco podobného, co slyšel Eliáš: Neboj se o mé dílo a netrap se! – 
Jsme v postním období. Dnešní neděle Oculi má název podle začátku žalmové modlitby: „Oči 
mé vždycky hledí k Hospodinu.“ (Žalm 25,15) Je to Boží slovo, které nám připomíná, kdo je 
nejdůležitější. Je to náš Pán. On chce, abychom se dívali víc na něj než na sebe. Potřebujeme 
nově slyšet, že Pán Bůh  není nikdy „v koncích“ a že začíná často tam, kde my už žádné 
možnosti nevidíme. On s námi počítá, i když my sami si připadáme zbyteční a k ničemu. 
Takový je Bůh! Vždy větší a slavnější než si dokážeme představit! Pán Bůh má pro nás 
východisko. On má pro nás novou naději. Pro svého Syna Ježíše Krista nás vede k novým 
začátkům v osobním životě i v křesťanské práci. Za to Mu patří  dík a chvála! S.D.G.   
                                                                                                                           Bronislav Kaleta                            
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