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Jk 5,16 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 
 
2Pa 18,1 Jóšafat měl nesmírné bohatství a slávu. Spříznil se s Achabem. 
2 Po několika letech sestoupil k Achabovi do Samaří. Achab pro něho i pro lid, který byl s ním dal porazit 
mnoho ovcí a koz i hovězího dobytka a pak se ho snažil zlákat k výpravě proti Rámotu v Gileádu. 
3 Achab, král izraelský, se otázal Jóšafata, krále judského: "Půjdeš se mnou proti Rámotu v Gileádu?" On 
mu odvětil: "Ve válce jsme jedno, já jako ty, můj lid jako tvůj lid." 
4 Nato Jóšafat izraelskému králi řekl: "Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo." 
5 Izraelský král shromáždil proroky, čtyři sta mužů, a řekl jim: "Máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, 
nebo mám od toho upustit?" Odpověděli: "Jdi, Bůh jej vydá králi do rukou." 
6 Ale Jóšafat se zeptal: "Cožpak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho?" 
7 Izraelský král Jóšafatovi odpověděl: "Je tu ještě jeden muž, skrze něhož bychom se mohli dotázat 
Hospodina, ale já ho nenávidím, protože mi neprorokuje nic dobrého, nýbrž po všechny dny jen zlo. Je to 
Míkajáš, syn Jimlův." Jóšafat řekl: "Nechť král tak nemluví!" 
8 Izraelský král tedy povolal jednoho dvořana a řekl: "Rychle přiveď Míkajáše, syna Jimlova." 
9 Král izraelský i Jóšafat, král judský, seděli každý na svém trůnu slavnostně oblečeni, seděli na humně u 
vchodu do samařské brány a všichni proroci před nimi prorokovali. 
10 Sidkijáš, syn Kenaanův, si udělal železné rohy a říkal: "Toto praví Hospodin: Jimi budeš trkat Arama, 
dokud neskoná." 
11 Tak prorokovali všichni proroci: "Vytáhni proti Rámotu v Gileádu. Budeš mít úspěch. Hospodin jej vydá 
králi do rukou!" 
12 Posel, který šel zavolat Míkajáše, mu domlouval: "Hle, slova proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré 
věci. Ať je tvá řeč jako řeč každého z nich, mluv o dobrých věcech!" 
13 Míkajáš odpověděl: "Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh." 
14 Když přišel ke králi, král mu řekl: "Míko, máme jít do války proti Rámotu v Gileádu, nebo mám od toho 
upustit?" On odpověděl: "Vytáhněte, budete mít úspěch. Budou vám vydáni do rukou." 
15 Král ho okřikl: "Kolikrát tě mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu nemluvil nic než pravdu?" 
16 Míkajáš odpověděl: "Viděl jsem všechen Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají pastýře. - 
Hospodin řekl: »Zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů.«" 
17 Izraelský král řekl Jóšafatovi: "Neřekl jsem ti, že mi nebude prorokovat nic dobrého, nýbrž jen zlo?" 
18 Ale Míkajáš pokračoval: "Tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. 
Všechen nebeský zástup stál po jeho pravici a levici. 
19 Hospodin řekl: »Kdo zláká izraelského krále Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu?« Ten říkal 
to a druhý ono. 
20 Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodina a řekl: »Já ho zlákám.« Hospodin mu pravil: 
»Čím?« 
21 On odvětil: »Vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků.« Hospodin řekl: »Ty ho 
zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to!« 
22 A nyní, hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé 
věci." 
23 Sidkijáš, syn Kenaanův, přistoupil, uhodil Míkajáše do tváře a řekl: "Jakou cestou přešel Hospodinův 
duch ode mne, aby mluvil skrze tebe?" 
24 Míkajáš mu řekl: "To uvidíš v onen den, až vejdeš do nejzazšího pokojíku, aby ses ukryl." 
25 Izraelský král nařídil: "Seberte Míkajáše a odveďte ho k veliteli města Amónovi a ke královu synu 
Jóašovi. 
26 Vyřídíte: »Toto praví král: Tady toho vsaďte do vězení a dávejte mu jen kousek chleba a trochu vody, 
dokud se nenavrátím v pokoji!«" 
27 Ale Míkajáš řekl: "Jestliže se vrátíš zpět v pokoji, nemluvil skrze mne Hospodin." A připojil: "Slyšte to, 
všichni lidé!" 
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Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. 
Velkou moc – využíváme ji? 
Spravedlivého – koho se to týká? Spravedlivým jsi Ty a jsem Já, pokud patřím Kristu. 

Ef 6,14 Stůjte tedy 'opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 
15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje' 
16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. 
17 Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'. 
18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách 

Naše spravedlnost je dílo Boží, přijímáme ji z rukou PJK, který se za nás obětoval – vzal na sebe naše 
hříchy a nám daroval svou spravedlnost. 
 
Vroucnost a opravdovost – to je postoj našeho srdce. Jakub zde ani nehovoří o naší víře, ale o 
upřímnosti, opravdovosti, vroucnosti. 
Když PJ jednou večeřel u význačného duchovního židovského představitele, přišla do této společnosti 
hříšná žena. S pláčem klekla k Ježíšovým nohám, pomazala mu je drahým olejem a vytřela svými vlasy. 
Když se nad tím jeho hostitel začal podivovat, Ježíš mu řekl: 

L 7,44-48 …"Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, ona 
však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem 
vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem 
pomazala mé nohy. Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou 
lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje." Řekl jí: "Jsou ti odpuštěny hříchy." 

To je vroucnost a opravdovost. Žádná okázalost, pompéznost. Tato žena nehraje divadlo, ale ví, že jedině 
Ježíš může naplnit její potřeby, odpustit hříchy a dát novou šanci k životu.  Riskla to, přišla k Ježíši a 
dostala, po čem toužila. 
Její vroucí a opravdová modlitba (i když beze slov) byla vyslyšena. 
Ano, vroucí a opravdová modlitba spravedlivého má velkou moc. Nekončí u stropu místnosti, nebo 
v mracích nad námi, ale prorazí si cestu k Božímu trůnu, a náš svrchovaný a milující Bůh na ni odpovídá. 
 
Využíváme tuto možnost? 
 
Chci se dnes (a asi i několik dalších kázání) věnovat modlitbě.  
Pokud toužíme jako sbor i jako jednotlivce po tom, aby Bůh jednal v naších životech, pak si musíme 
uvědomit, že bez modlitby se to nestane. Bůh sice ví o všem co je v našem srdci, má přehled o tom o 
čem přemýšlíme, ale prostě chce, abychom mu to v důvěře pověděli, abychom mu řekli o našich 
potřebách, tužbách, zápasech i radostech. Chce, abychom s ním o všem, co prožíváme, hovořili. Chce, 
abychom se k němu modlili. 
Je to logické, vždyť i my jako rodiče chceme, aby nám děti řekly, po čem touží. Mnohdy víme, co 
potřebují, jaká mají přání, ale vedeme je k tomu, aby nám je pověděly. A stejně s námi jedná i náš 
nebeský Otec. 
 
Říká se, že modlitba je dech duše. 
Pokud chceme duchovně žít, pak je nutné, abychom se modlili. Pavel dokonce říká, abychom se modlili 
stále, bez přestání. (ekum: 1Te 5,17 v modlitbách neustávejte.) 
Pokud člověk přestane dýchat, umírá. Proto při zástavě dechu děláme masáž srdce, případně dýchání 
z úst do úst (resuscitace). Pokud totiž plíce nenaskočí, smrt přijde velice brzy. 
Ve svém duchovním životě jsem prošel obdobími, kdy jsem se nemodlil. Tedy, modlil jsem se asi vždy, 
ale byly období, kdy má modlitba byla jen mechanická, bez vroucnosti a opravdovosti. Důsledkem byla 
vyprahlost, únava, rezignace, ale také netrpělivost, necitlivost vůči druhým lidem, sobectví, pýcha, 
narušené vztahy, nespokojenost a hřích. 
Děkuji Bohu za všechny lidi, které v té době ke mně poslal, kteří si toho všimli, přiskočili a začali mne 
resuscitovat. A když nebyl po ruce nikdo, kdo by mi pomohl, tak se sám Bůh ke mně sklonil, a několika 
pohyby nahodil mé srdce, vrátil mi duchovní život, pomohl mým plicím, aby začaly fungovat. 
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Možná jste to také zažili. Po Boží masáži se najednou srdce rozbuší, plíce nadechnou a naše ústa chválí 
Boha, že nás probudil k životu. Začneme dýchat, začneme se modlit, a to pak není unylá, upocená, 
mechanická modlitba, ale radostný, hlasitý, spontánní výkřik duše, která pochopil – kdyby se mne Bůh 
nedotkl, byl bych mrtvý. 
 
Toužím po tom, aby Vás dnešní kázání povzbudilo k vroucím a opravdovým modlitbám. 
(Pracovní název je: „resuscitační kázání“.) 
 
Biblický text: 2. Pralipomenon 18,1-27 
 

příběh pak pokračuje. Jóšafat a Achab táhnou společně do boje. Nevím, ale myslím si, že Achab přes 
všechny silné řeči, které vůči proroku Mikajáši měl, prožíval vnitřní obavy. Co když na jeho proroctví 
něco je. Co když mi hrozí nebezpečí. A tak udělal Jošijášovi tento návrh: 

2Pa 18,29 Izraelský král řekl Jóšafatovi, že se přestrojí, až vyjede do boje. Dodal: "Ty ovšem obleč své 
roucho." Tak se izraelský král přestrojil a vyjeli do boje. 

Trochu se divím, jak naivní Jóšafat byl. Přistoupil na to. Achab 
tedy jede inkognito, zatímco Jóšafat je zdaleka vidět. Aramjeský 
král, proti kterému válčí, byl zkušený stratég. Svým vojákům 
řekl: "Nebojujte ani s malým ani s velkým, ale jen se samým 
izraelským králem!" 
A tak se král Jóšafat dostal do velice těžké situace. V podstatě 
mu hrozí smrt, protože nepřátelská armáda se soustředí na něj, 
jako by byl jediným cílem. Když se na něj útočníci valí, Jóšafat 
zakřičel, zařval svůj válečný pokřik. A vojáci se najednou 
zastavili. Ne, že by se lekli, ale podle tohoto pokřiku poznali, že 
muž, na kterého se soustředí, není Izraelský král Achab. Díky 
tomu je Jóšafat zachráněn.   
Bible dokonce říká: Tu Jóšafat vyrazil válečný pokřik a Hospodin 
mu pomohl; tak je Bůh od něho odlákal. 
A text pokračuje: Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl 
izraelského krále mezi články pancíře. 
 
Jóšafat – Judský král byl člověk, který s Hospodinem počítal. Udělal náboženskou reformu v zemi, pod 
jeho vedením se Judsko vrátilo k Hospodinu, a Bůh mu žehnal. 

2Pa 17,4 Dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními, ne jak to činil Izrael. 
 

2Pa 17,6 Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových; proto také odstranil z Judy 
posvátná návrší a posvátné kůly. 
 

2Pa 17,8-9 S nim poslal lévijce: Ti učili v Judsku. Měli s sebou Knihu zákona Hospodinova, obcházeli všechna 
judská města a vyučovali lid. 
 

2Pa 17,12-13 Jóšafat se stával stále mocnějším. V Judsku vystavěl hradiska a města pro sklady. V judských 
městech podnikal velká díla. V Jeruzalémě měl bojovníky, udatné bohatýry. 
 

2Pa 18,1 Jóšafat měl nesmírné bohatství a slávu. Spříznil se s Achabem. 

 
Achab – Izraelský král byl člověk bezbožný. Měl manželku Jezábel, dceru sidonského krále, kvůli ní 
postavil chrám pro Bále (1. Král.16,30-33) na hoře Karmel vysadil háj ke cti bohyně Aštarty (1-
Král.18,19). Byl to dobrý vojevůdce, vystavěl si nádherný palác, zakládal a opevňoval města, pečoval o 
rozkvět obchodu. Ale vše co dělal, bylo bez Boha. I přes varování mnoha proroků (např. prorok Elijáš) se 
k Hospodinu neobrátil. Spíš si zajišťoval bezpečnost smlouvami a politikou. I s Jóšafatem byl spřízněn, 
svou dceru Atalju dal Jóšafatovému synu Jehoramovi. 
 
Achab tedy pozve krále Jóšiáše k válečnému tažení, aby získali město Rámot v Geliádu. Toto město kdysi 
patřilo Izraeli, bylo to jedno u útočištných měst, ale nyní bylo pod vládou Aramejců. 

2Pa 18,31 Když velitelé vozby spatřili Jóšafata, 
řekli si: "To je izraelský král!" Obklopili ho, aby 
bojovali proti němu. Tu Jóšafat vyrazil válečný 
pokřik a Hospodin mu pomohl; tak je Bůh od něho 
odlákal. 
32 Když velitelé vozby viděli, že to není izraelský 
král, odvrátili se od něho. 
2Pa 18,33 Kdosi však bezděčně napjal luk a zasáhl 
izraelského krále mezi články pancíře. Král řekl 
svému vozataji: "Obrať a odvez mě z bojiště, jsem 
raněn." 
34 Ale boj se toho dne tak vystupňoval, že 
izraelský král musel zůstat na voze proti 
Aramejcům až do večera a v čas západu slunce 
zemřel. 
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Král Jóšafat nechce jít do boje, aniž by znal Boží vůli. A proto vyzve Achaba, aby se zeptal Hospodina. 
Achab není zvyklý modlit se k Bohu, má na to lidi. Svolá proroky, 400 mužů a oni před ním prorokují. 
Jóšafatovi se to nezdá. Má zkušenosti, má duchovní rozpoznání, a projev, i slova proroctví mu připadají 
podezřelá.  Jakpak by ne, byli to proroci, které si král vydržoval, staral se o ně, a oni v podstatě říkali to, 
co si přál král. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
Pavel říká, že toto může nastat i v církvi: 

2Tm 4,3 Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním. 
4 Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 

 
To nemáš, Achabe, žádného proroka Hospodinova? Ano, mám, ale ten mi říká jen špatné věci. 
Zavolej ho. Posel proroka varuje, ale Míkajáš na to odpoví: 
13 Míkajáš odpověděl: "Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh." 
Nejprve říká to, co ostatní, ale i Achab i Jóšafat ví, že je to ironie. A když ho tedy Achab vyzve ať si z nich 
nedělá legraci, ale mluví slovo od Boha, jeho proroctví je smutné: 

16 Míkajáš odpověděl: "Viděl jsem všechen Izrael rozptýlený po horách jako ovce, které nemají 
pastýře. - Hospodin řekl: »Zůstali bez pánů, ať se každý v pokoji vrátí domů.«" 

A pak vypráví příběh, jak se jakýsi duch nabídl že bude lživým duchem v ústech Achabových proroků, a 
tím přesvědčí krále aby šel do války, kde nakonec zemře. 
Po potyčce mezi Míkajíšem a vůdčí osobností prorockého týmu – Sidkijáše (který si udělal železné rohy, a 
předváděl, jak jimi bude Achab trkat a ničit jako silný býk Aramajce), nechá král Achab vsadit proroka do 
vězení. Neodváží se ho zabít, ale říká si, až se vrátím, tak mu to spočítám. Nevrátil se. Zemřel. 
 
Otázka, kterou jsem si položil je jednoduchá: 
proč se Jóšafat, který znal Boha, jistě se často i modlil, nezeptal Hospodina sám, zda jít do války, nebo 
ne. Proč to divadlo s falešnými proroky. A když už zazněl hlas od Hospodina, proč Jóšijáš nereaguje, nebo 
si to sám s Hospodinem nevysvětlí a jde do toho riskantního podniku, kde málem přijde o život. 
 
Nevím. Oba králové zasedají v bráně, před lidmi, tak přeci teď nepoklekne před Hospodinem a nebude 
se modlit… Ctí to, že je na území Achaba, tak ať on zajistí Boží odpověď… 
Nevím, ale vím, že i pro mne je jednodušší požádat druhé, aby se modlili za to, co mám udělat, než jít do 
modlitebního zápasu sám. 
 
 
4 Nato Jóšafat izraelskému králi řekl: "Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo." 
 
 
Jozue po porážce u Aj, padne na tvář, modlí se, a Hospodin mu odpoví, co má udělat, a proč prohráli. 
Učedníci když něčemu nerozumí, přichází za Ježíšem (v soukromí) a ptají se. 
Pokud chci zodpovědnost vložit na jiného, není to dobré rozhodnutí. Já se mám modlit, já se mám ptát, 
já mám volat k Bohu. 
 
Ano, je dobře že se za sebe navzájem modlíme.  
Jsou situaci, kdy nemáme sílu, a nese nás církev. Díky za to. 
Ale často je to lenost, pohodlnost, anebo falešná představa, že ten druhý bude mít se svou modlitbou 
větší úspěch než já. 
Modlitby za nemocné a potřebné před VP. Je to OK, ale často vyzvu toho, kdo přišel, ať se nejprve modlí 
on, a my starší se přidáme. 
Mojžíš se modlí, Jozue bojuje, Aron a Húr podpírají jeho ruce. Ale Mojžíš se modlí!!! 
Nepřenechá to druhým! 
Modlím se za sbor, starší se modlí, ale to neznamená, že se nebudeš modlit ty! 
 



CB Kladno 20.5.2012,                   Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. strana 5 

D.Wilkerson – ženě, která chce, aby se modlil za jeho dceru, řekne: kdy jsi se za ní opravdově a upřímně 
naposledy modlila ty? Nemodlila, ani já se modlit nebudu. Má modlitba nemá cenu, pokud se za ním 
nemodlíš ty. Pokud nejsi ochotná zapřít se a modlit, pak ti o dceru nejde. A má modlitba nic nezmůže. 
PJ v Getsemane prosí učedníky, ať bdí a modlí se s ním, ale zápas s Bohem musí vybojovat sám. 
 
Pán Ježíš nás vyzývá: 

Mt 6,6 Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který 
zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. 

 
 
Chci Vás povzbudit za osobní hledání, za osobní modlitební zápas! 
 
 
Jóšijáš, jak byl duchovní člověk, díky tomu, že se sám neptá, a skutečného proroka nevzal tak vážně 
(možná pod vlivem událostí, divadla, a slov Achabových – třeba je opravdu zaujatý…) 
málem přišel o život. Naivně na sebe vezme roli vůdce armády, zatímco Achab se skrývá… 
 
Ale přesto, Hospodin Jóšijáše ochránil, a Achab „náhodně“ je zasažen. 
 
Ale proč jít do takového rizika? 
Není lepší, když se budeme sami ptát Boha? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


