
Dobrý boj víry
Úvod

1 Kr 19,1-5 Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy 
proroky mečem.  Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: "Ať bohové udělají, co 
chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!" Když to Elijáš 
zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beer-šeby v Judsku a tam 
zanechal svého mládence.  Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému 
keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: "Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, 
vždyť nejsem lepší než moji otcové." Pak pod tím keřem ulehl a usnul.


Víra v Boží vedení, v to, že se o nás Bůh zajímá a jedná s námi, je základním 
kamenem křesťanského života. Udržet si jí i v nelehkých situacích je boj. 


Eliášův triumf

V uvedené pasáži z první knihy Královské, prorok Eliáš, jeden z největších 
Božích proroků, čelí výhružkám smrti od královny Jezábel kvůli zabití 450 
Baalových proroků na hoře Karmel.


Eliáš, prorokoval Izraeli dlouhé období sucha, které i nastalo. Eliáš se 
během něho ukrýval a nyní se na Boží příkaz vrací zpět ke králi Achabovi. 
Eliáše velice rmoutí stav v Izraeli, který bezbožný král se svojí ženou odvádí 
od Hospodina k Baalovi. Ve víře v Hospodinovu jedinečnost vyzívá Baalovi 
proroky k "prorockému souboji".


Baalovi proroci marně vzývají svého boha. I přez jejich úpěnlivé, 
dlouhotrvající vzývání nepřichází žádná odpověď. Eliáš nechává obětního 
býka spolu s připravenou hranicí polít vodou. Hospodin před přihlížejícím 
Izraelem prokáže, že je živý Bůh a ne mrtvá modla. Po jediné Eliášově výzvě 
sestoupí z nebe oheň a pozře připravenou oběť. Na Eliášovu výzvu je všech 
450 Baalových proroků shromážděno a následně pobito. 


Vše vypadá na triumf. Eliáš zřejmě doufá, že nyní konečně dojde k průlomu 
a Izrael se i se svým vládcem obrátí k Hospodinu. Opak je však pravdou.
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Eliášův útěk

Jezábel se od Achaba vše dozví a následně přísahá Eliášovi pomstu - "Zítra v 
tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!".


Pro Eliáše to byla rána, kterou v tu chvíli neunesl. Odvaha se kterou se 
postavil 450 Baalovým prorokům je pryč a on utíká aby si zachránil holý 
život. Opouští svého služebníka a vydává se sám do pouště. Na pokraji sil 
prosí Hospodina, aby si vzal jeho život. Myslím, že Eliáš opravdu zemřít 
nechtěl. Na to stačilo zůstat kde byl. Hrál "na city" stejně jako to dělá i 
mnoho z nás.


"Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji 
otcové."


Eliáš se nebál Hospodinu dát najevo, jak se cítí. Jak špatně na tom je. 
Nebojme se to dělat stejně jako on. Hospodin stejně zná každou naší 
myšlenku. On nepotřebuje, aby jsme něco přikrašlovali. Je tu a naslouchá i v 
těch nejtěžších situacích. K upřímnému upřímně se má. 


Posílá svého anděla, který přináší Eliášovi jídlo a pití. Jasně tím dává najevo: 
"Eliáši ty budeš žít. Mrtví jíst nemusí.". Je naprosto úžasné jak je Bůh 
praktický. Před Eliášem je dlouhá cesta a je nutné aby na ni měl sílu: "Vstaň 
a jez. Posilni se máš před sebou dlouhou cestu". 


Eliášova cesta

Eliáš dostal chléb - pokrm v jehož síle šel celých 40 dní a nocí. Měl čas 
vypořádat se s vlastním strachem a pochybnostmi. Pro nás stejně jako pro 
Eliáše je tu možnost vstát a jíst. Jíst z pokrmu, kterým je pro nás Boží slovo - 
Bible. Můžeme z něho čerpat moudrost a radu. V jeho síle pak můžeme 
chodit nejenom 40 let, ale po celý náš život.


Bůh promlouvá (1 Kr 19,9-17)
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Na konci své 40 denní pouti došel Eliáš až k Boží hoře Choréb. Bůh s ním 
začíná rozhovor. "Co ty tady Eliáši?" Jako kdyby Bůh nevěděl, co tam Eliáš 
dělá. Vždyť ho tam sám poslal. Ta otázka byla směřována k tomu, aby se Eliáš 
zamyslel sám nad sebou. Proč tu jsem? Proč utíkám?

Eliáš stále trvá na svém. Horlil jsem pro Hospodina ... zůstal jsem sám a také 
mě usilují o život. Eliáš je stále malomyslný a myslí si, že je sám. Bůh o 
vyzívá a by se postavil na hoře před něj. Dochází k různým projevům - 
bouře, zemětřesení a oheň. Ale v žádném z nich Bůh nebyl. Potřebujeme 
opravdu naslouchat, aby jsme poznali Boží vůli. Ne vždy to je první co 
uslyšíme. Po ohni, jako poslední, přichází tichý hlas. Eliáš si nasazuje závoj a 
sklání se před Hospodinem. "Co tu děláš Eliáši?"

Eliáš je stále zahcen obavami a opakuje se a stále se soustředí na svůj 
problém, jako by ani nechtěl vidět co na to Bůh. V tom Bůh posílá Eliáše 
zpět. Jako by tím říkal. To stačilo Eliáši. Jdi máš před sebou ještě práci. A 
vydává Eliášovi další úkoly - pomazat krále a Elíšu jako svého nástupce. A 
jen jakoby mimochodem oznamuje Eliášovi, že zachová všech sedm tisíc, 
kteří se nesklonili před Baalem. Eliáš moc dobře věděl, že i on je jedním z 
nich. Bůh ho utvrzuje v tom, že ho neopustil. Bůh nás nikdy neopustí, 
pokud my neopustíme jeho. Kromě ujištění dává Bůh Eliášovi učedníka a 
společníka. Lidé v našem okolí jsou pro nás velmi důležití. Proto je 
manželství a opravdové přátelství v takovém ohrožení.


Eliášův boj

Eliáš uposlechne Boží příkaz. Ve víře překonává vlastní strach a vyrazí - 
vybojuje svůj boj víry. Udržet si víru není jednoduchá věc - je to boj a tak to 
potvrzuje i Boží slovo. Pavel nás povzbuzuje, aby jsme bojovali dobrý boj víry 
(1 Tim 6,11-12). Tímto bojem prochází každý boží služebník včetně velkých 
mužů a žen víry.

Spolehněmě se na to, že nám Bůh pomůže a jděme v jeho síle a moci jako 
Eliáš (Žalm 20,7-10). 
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