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POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ 

ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. 

HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím 

řešením je 1. a 2. Kristův příchod. 

A. ÚVOD 

I. Nejprve bych chtěl vyřídit pozdravy ze sboru CB Čelákovice, kde jsem byl pozván před 

dvěma týdny kázat na nedělní bohoslužbě. Prožívají něco podobného co my - řeší svoji 

sborovou budovu, resp. plánují výstavbu nové modlitebny (vyzvídal jsem jejich zkušenosti). 

II. Dnes máme 3. adventní neděli, kdy zapalujeme 3. svíčku na adventním věnci v očekávání 

na příchod Krista (lat. adventus = příchod). 

 - o Vánocích si připomínáme první Kristův příchod, když se narodil jako malé 

miminko v Betlémě na seně 

 - druhý Kristův příchod (advent) nás teprve čeká, až přijde soudit živé i mrtvé na 

konci věků jako Král a Pán 

 - dobrá zpráva je, že nemusíme čekat, až Kristus přijde podruhé, aby vzal svůj lid do 

věčného božího království, ale jeho přítomnost můžeme zakoušet ve svých životech již nyní 

na každý den skrze přítomnost Ducha Svatého, kterého jsme dostali. 

Jan 14: 16 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost -- 17 

Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u 

vás zůstává a ve vás bude. 18 Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. ... 25„Toto jsem 

vám pověděl, dokud zůstávám u vás. 26 Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém 

jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27 Pokoj vám 

zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 

nechvěje a není bázlivé. 

III. Rád bych však dnes pokračoval ve své sérii kázání na „malé proroky“ (viz předchozí 

kázání na poselství knihy Ozeáš a Jonáš), ale jak to skloubit s adventním poselstvím o 

příchodu Krista? --- Prorok Malachiáš hovoří jak o Kristově 1., tak i 2. příchodu (adventu) a 
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také o Janu Křtiteli jako o Kristově poslu. Rád bych tedy dnes hovořil o POSELSTVÍ KNIHY 

MALACHIÁŠ. 

III.a) NĚKOLIK MÁLO TECHNICKÝCH INFORMACÍ O KNIZE MALACHIÁŠ 

III.a)1. VÝZNAM JMÉNA MALACHIÁŠ  a) hebr. jméno „Malachi“ znamená můj posel 

      b) pokud by se jednalo o zkrácenou formu jména 

„Malachiah“, tak by význam jména byl posel Hospodinův. 

III.a)2. DATUM VZNIKU KNIHY. Malachiáš je pravděpodobně současníkem Ezdráše a 

Nehemjáše, tudíž se jedná o dobu vzniku knihy v polovině 5.st. před Kristem, v době, kdy již 

byl postaven 2. chrám.  

III.a)3. POSLEDNÍ KNIHA SEZNAMU KNIH SZ. NÁSLEDUJE NZ, EV. PODLE MATOUŠE... 

B. STAŤ 

I. LÁSKA BOŽÍ K JEHO LIDU 

I.a) Jákoba jsem miloval (si vyvolil), ale Ezaua nenáviděl 

čti Mal 1:1-5 

1Výnos. Hospodinovo slovo k Izraeli prostřednictvím Malachiáše. 2Zamiloval jsem si vás, 

praví Hospodin. Ptáte se: Jak jsi nám prokázal lásku? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je 

Hospodinův výrok, a přece jsem si Jákoba zamiloval, 3ale Ezaua jsem nenáviděl. Proměnil 

jsem jeho hory v pustinu a jeho dědictví jsem dal stepním šakalům. 4Když Edóm prohlašuje: 

Jsme pobořeni, ale znovu postavíme to, co bylo v troskách, Hospodin zástupů praví toto: Ať 

si stavějí, já budu bořit. Nazvou je územím ničemnosti, lidem, na němž je Hospodinovo 

rozhořčení navěky. 5Vaše oči to uvidí a řeknete: Hospodin je veliký i za územím Izraele. 

- HOSPODIN MILUJE (VYVOLIL SI) SVŮJ LID. Je to akt jeho svrchované volby. Zamiloval si 

Jákoba (církev/svůj lid), protože to je projev jeho vůle. 

- HOSPODIN EZAUA NENÁVIDĚL. Jedná se o velmi silné vyjádření odmítnutí. Bůh není jako 

člověk, aby nenáviděl v našem lidském slova smyslu. Jedná se o akt Božího vyvolení, kdy 
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Jákob je vyvolen/předurčen k Božímu požehnání, avšak Ezau nikoliv, a to vše ještě před 

jejich samotným narozením (Ř 9:10-13) 

 - EZAU POHRDAL HOSPODINEM  

  - 1. pohrdl prvorozenectvím, které prodal za porci jídla/čočky (Gn 25:30-34, 

Heb. 12:16 - „bezbožný člověk jako Ezau“) 

Ezau nectil svého Boha. 

  - 2. vzal si za manželky Kananejky (hned dvě), které velmi trápily (hořkost 

ducha) Izáka a Rebeku (Gn 26:34, 35), byť v případě Jákoba ho Izák jasně varuje, aby si 

nebral za ženu Kananejku (Gn 28:1). Ezau s kananejskými ženami vytvořil silnou 

rodinu/národ Idumejců (Gn 36:1-8) v odporu vůči svým rodičům.  

Ezau nectil své rodiče. 

  - 3. chtěl zavraždit svého bratra za to, že nedostal požehnání prvorozeného 

(Gn 27:41), byť toto právo svému bratrovi sám prodal!! Viz bratrovražda Kaina vůči 

Ábelovi. 

Ezau nectil svého bratra. 

I.b) Lévijská smlouva s Hospodinem byla smlouva ŽIVOTA a POKOJE (Mal 2:5, Nu 25:11-13) 

I.c) Hospodin miluje svoji svatyni (místo svého přebývání, shromáždění svého lidu, církev - 

Mal 2:11) 

II. BOŽÍHO LID NECTÍ HOSPODINA, JAK BY MĚL 

II.a) Selhání kněží (vůdců Božího lidu) 

Kněží a následně i Boží lid neprojevují patřičnou úctu Hospodinu, pohrdají jím 

čti Mal 1:6-8, 11-14 

6Syn ctí otce a otrok svého pána. Jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně? Jestliže jsem Pán, 

kde je bázeň přede mnou? -- praví Hospodin zástupů vám kněžím, kteří opovrhujete mým 

jménem. Ptáte se: Jak opovrhujeme tvým jménem? 7Přinášíte na můj oltář poskvrněný 
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chléb. Ptáte se: Čím tě poskvrňujeme? Tím, že říkáte: Hospodinovým stolem je možno 

pohrdat. 8Když přinášíte k oběti slepé zvíře, což to není zlé? Když přinášíte chromé a 

nemocné, což to není zlé? Jen to přines svému místodržiteli! Zdalipak si tě oblíbí, zdalipak 

tě milostivě přijme? -- praví Hospodin zástupů. ... 11Neboť od východu slunce až na západ 

velké bude mé jméno mezi národy a na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu a 

čistá přídavná oběť, neboť mé jméno je velké mezi národy, praví Hospodin zástupů. 12Ale 

vy ho znesvěcujete, když říkáte: Panovníkův stůl je poskvrněný, jeho ovocem, jeho potravou 

je možno pohrdat. 13Říkáte také: Hle, jak otravné! -- a ošklíbáte se nad tím, praví Hospodin 

zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a nemocné; to přinášíte jako přídavnou oběť. Takovou 

oběť mám od vás se zalíbením přijmout? -- praví Hospodin. 14Proklet buď ten, kdo jedná 

lstivě -- má ve svém stádu samce, učiní slib, ale obětuje Panovníkovi poškozené -- neboť 

jsem velký král, praví Hospodin zástupů, mé jméno vzbuzuje bázeň mezi národy. 

Mt 15:4 Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce a matku a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. 

II.b) Selhání Božího lidu 

Boží lid selhává minimálně dvojím způsobem, a to 1. dochází k uzavírání manželství mimo 

společenství Božího lidu a 2. dochází k rozvodům uzavřených manželství 

II.b)1. Nepovolená manželství 

čti Mal 2:11, 12 

11Juda byl nevěrný, ohavnost se páchala v Izraeli i v Jeruzalémě, neboť Juda znesvětil 

Hospodinovu svatyni, kterou on miluje, když se oženil s dcerou cizího boha. 12Hospodin ať 

vyhladí ze stanů Jákobových každého, kdo to páchá, toho, kdo bdí, a toho, kdo odpovídá, i 

toho, kdo přináší přídavnou oběť Hospodinu zástupů. 

Uzavírání manželství mimo společenství věřících je závažné přestoupení Božího zákona, 

které může mít fatální následky nejen pro jednotlivce, ale i pro celé společenství (viz Ezdráš 

9–10; Neh. 10:30; 13:1–3, 23–27). Tato ustanovení platí i v době Nové smlouvy, neboť i NZ 

lid je „královským kněžstvem, národem svatým“ (1. Pet. 2:9). 

II.b)2. Rozvádění se 
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čti Mal 2:13-16 

13A ještě toto činíte: Zakrýváte Hospodinův oltář slzami, pláčem a nářkem, zatímco on již 

nehledí na přídavnou oběť, nepřijme ji od vás se zalíbením. 14A ptáte se: Proč? Protože 

Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž jsi byl nevěrný, ačkoliv ona 

je tvou družkou, ženou tvé smlouvy. 15Ten, kdo má ostatek ducha, to nebude dělat. A co 

udělal ten jeden, když hledal potomka od Boha? Mějte se na pozoru ve svém duchu, vůči ženě 

svého mládí ať není nikdo nevěrný. 16Neboť nenávidím propuštění, praví Hospodin, Bůh 

Izraele, a toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu, praví Hospodin zástupů. Mějte se na 

pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní. 

HOSPODIN NENÁVIDÍ ROZVOD - TOTO JE ZÁSADNÍ BOŽÍ STANOVISKO K ROZVODU, BYŤ 

PÍSMO ZA URČITÝCH PODMÍNEK ROZVOD PŘIPOUŠTÍ. 

JEŽÍŠ KRISTUS PRAVÍ (Mk 10:6-9): 6Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu 

(BŮH STVOŘIL MUŽE A ŽENU!). 7Proto opustí člověk svého otce i matku a přilne ke své ženě. 

8A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo. 9Co tedy Bůh spojil, ať člověk 

neodděluje.“ 

II.b)3. Význam rodiny a manželství 

OTÁZKÁM MANŽELSTVÍ, ROZVODU A RODINY VE SVĚTLE PÍSMA BYCHOM MĚLI ROZUMĚT 

TAK, ŽE JE TO BŮH, KTERÝ STVOŘIL MANŽELSTVÍ A RODINU A V JEHO OČÍCH TO JE SVATÉ. 

SATANOVÝM ZÁMĚREM JE ZNIČIT MANŽELSTVÍ A RODINU PRÁVĚ PROTO, ŽE SE JEDNÁ O 

NAPROSTO ZÁSADNÍ INSTITUT V RÁMCI BOŽÍHO PLÁNU STVOŘENÍ. 

O významu rodiny cituji dlouholetého pastoračního pracovníka Dr. George C. Scipione: 

 Do rodiny se člověk rodí, je v ní rozvíjen a formován. Je to pravidlem, že stabilní rodiny 

 produkují stabilní jedince a platí to i obráceně, bezbožné a nestabilní rodiny produkují 

 bezbožné a nestabilní jedince. Nic nemůže nahradit rodinu. Bůh nestvořil Adama a 
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 Evu   ---     a denní centrum pro děti. Kibuc nebo jakékoli jiné náhradní řešení pro 

 rodinu selže. Bez zbožné rodiny je jedinec ožebračený.1 

III. BOŽÍ ŘEŠENÍ 

Božím řešením je advent (příchod)! A to jak 1. tak nakonec i 2. Kristův příchod. SZ o tomto 

dni hovoří jako o jednom velikém dni Hospodinově, avšak NZ nám ukazuje, že se jedná o 

dva příchody Mesiáše/Krista. 

- Progresivní zjevení o Kristu ve SZ. Zjevení o Kristu je postupně ve SZ poodhalováno více a 

více až došlo k samotnému příchodu Krista v konkrétní historický okamžik. 

- Čelní pohled na události popisované ve SZ se jeví jinak (jeden den Hospodinův) než při 

bočním pohledu (dva Kristovy příchody). Stejně tak se např. horský masiv jeví jinak 

z čelního pohledu než z bočního. 

III.a) 1. Kristův příchod 

čti Mal 3:1-5 

1Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí 

náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů. 

2Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a 

pradlákův louh. 3Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, přečistí je jako 

zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé přídavné oběti 4a Hospodinu bude 

přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnů dávných, jako v letech pradávných. 

5Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a 

těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí 

příchozímu a nebojí se mě, praví Hospodin zástupů. 

- HOSPODINŮV POSEL: Pán Ježíš hovoří, že se jedná o Janu Křtitelovi (Mt 11:9, 10 - citace 

z Mal 3:1) 

                                                           
1 „The Sword And The Shovel“ by Dr. George C. Scipione, str. 37 
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9Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. 10To je ten, o němž 

je napsáno: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před 

tebou.‘ 

- HOSPODIN PŘED SVÝM PŘÍCHODEM POSÍLÁM POSLA A PAK PŘICHÁZÍ...... JEŽÍŠ KRISTUS 

(MESIÁŠ). Hospodin (Jahve) hovoří o tom, že přijde ON a přichází Ježíš Kristus (Ježíš je 

Jahve) viz - „A kdo vidí mne, vidí toho, kdo mne poslal“ (Jan 12:45). „Já a Otec jsme jedno“ 

(Jan 10:30). Ježíšovy výroky „Já jsem“ (Jan 6:35nn) 

- KDO VYDRŽÍ DEN JEHO PŘÍCHODU? Kdo může před Kristem obstát? Ježíš Kristus dává ap. 

Petrovi vnitřně prožít, kým doopravdy je a Petr reaguje slovy: „Odejdi ode mne, Pane, 

protože jsem hříšný člověk“ (Lk 5:8). 

- PROČISTÍ SYNY LÉVIHO. Jan Křtitel o Ježíši Kristu říká, že „pročistí svůj mlat“ (Mt 3:11-12) 

11Já vás křtím ve vodě k pokání; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já; jemu 

nejsem hoden ani nést sandály. On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni. 12V jeho ruce je 

lopata; i pročistí svůj mlat a shromáždí svou pšenici do sýpky, plevy však bude pálit ohněm 

neuhasitelným.“ 

- BOŽÍ SOUD JIŽ ZAČAL 1. KRISTOVÝM PŘÍCHODEM. čti Jan 3:18, 19. 

18Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno 

jediného Syna Božího. 19Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více 

tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.  

Některým jsme vůní Kristovou k životu, některým však vůní Kristovou k smrti (2. Kor. 2:14-

16). 

-  TAJEMSTVÍ KRISTOVA 1. PŘÍCHODU. Kdo by očekával, že Hospodinův den veliký a hrozný 

započne tím, že přijde Ježíš Kristus, aby skrze svoji zástupnou smrt usmiřoval svět (2. Kor. 

5:19) daroval věčný život těm, kteří v něho uvěří? Jedná se o tajemství „od věků ukryté 

v Bohu podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Ef 3:8-11). 

III.b) 2. Kristův příchod (den Hospodinův) 
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čti Mal 3:19-24 

19Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají 

ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, 

nezanechá z nich kořen ani větev. 20Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce 

spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako 

vykrmené tele. 21Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, 

který já učiním, praví Hospodin zástupů. 22Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který 

jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael. 23Hle, pošlu vám proroka 

Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. 24On obrátí srdce otců k synům a 

srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou. 

- JEDNÁ SE O POSLEDNÍ SOUDNÝ DEN. 2. Tes 2:1-2, Zj 20:12, čti 2. Kor. 5:10, 11 

10 Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal 

odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. 11 Protože tedy známe bázeň 

před Pánem (strach Pána), přesvědčujeme lidi a Bohu jsme známí; a doufám, že jsme známí i 

vašemu svědomí. 

Na posledním soudu obstojí ti, kdo mají bázeň Boží (Mal 3:20) 

- ELIJÁŠ JIŽ PŘIŠEL. Je to Jan Křtitel. Ježíš o Janu Křtiteli říká: „on je Eliáš, který má přijít“ (Mt 

11:14) 

Lk 1:16, 17: 16A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu. 17A sám půjde před ním v 

duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení 

spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“ 

III.c) Jak rozumět Hospodinovu dni jako 1. a 2. Kristovu příchodu? 

- Jan Křtitel přišel před příchodem Mesiáše jako jeho posel - to se již historicky stalo.  

- Jan Křtitel hlásal křest pokání jako přípravu na Kristův příchod.  

- Hospodinův den již začal 1. Kristovým příchodem, avšak stále očekáváme 2. Kristův příchod. 

Nyní se nacházíme v tomto mezidobí, v období, kdy hlásáme světu zvěst o smíření skrze 
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Krista (2. Kor 5:17-20), aby mohli být zachráněni před Kristovým 2. příchodem (soudným 

dnem). 

- 1. Kristův příchod nás zachraňuje před jeho 2. příchodem - TO JE RADOSTNÁ ZVĚST 

EVANGELIA! 

- Při 1. Kristově příchodu Bůh sám smiřoval se sebou svět skrze Krista (2. Kor. 5:19, 20). Bůh 

sám je soudce světa, ale i jeho zachránce! 

„Na místě Kristově prosíme: Smiřte se s Bohem.“ (2. Kor. 5:20b) 

C. ZÁVĚR 

I. 

- HOSPODIN MILUJE (VYVOLIL SI) SVŮJ LID 

- VAROVÁNÍ, ABYCHOM NEDOPADLI JAKO EZAU, KTERÝ HOSPODINEM POHRDAL 

- BŮH SI ZASLOUŽÍ NAŠI VEŠKEROU ÚCTU, NEBOŤ JE NÁŠ OTEC A PÁN (Mal 1:6) 

- BŮH SI ZASLOUŽÍ NAŠI VEŠKEROU ÚCTU, NEBOŤ „JE VELKÝ KRÁL A JEHO JMÉNO 

VZBUZUJE BÁZEŇ“ (Mal 1:14) 

- RODINA A MANŽELSTVÍ JSOU V HOSPODINOVÝCH OČÍCH SVATÉ 

- HOSPODINOVÝM ŘEŠENÍM LIDSKÉHO HŘÍCHU JE 1. KRISTŮV PŘÍCHOD (SMÍŘENÍ SVĚTA 

SKRZE KRISTA, 2. Kor. 5:19) 

- HOSPODINOVÝM ŘEŠENÍM LIDSKÉHO HŘÍCHU JE ALE TAKÉ KRISTŮV 2. PŘÍCHOD 

(KONEČNÝ SOUD SVĚTA, 2. Kor. 5:10, 11) 

- CÍRKVE JE NYNÍ V OBDOBÍ MEZI DVĚMA KRISTOVÝMI PŘÍCHODY A JEJÍM POSLÁNÍM JE 

„VOLAT LIDI KE SMÍŘENÍ S BOHEM“ (2. Kor. 5:17-20). CÍRKEV STAVÍ NA SLUŽBĚ JANA 

KŘTITELE, KTERÝ „VOLAL LIDI K POKÁNÍ A KE SMÍŘENÍ MEZI SEBOU NAVZÁJEM A 

S BOHEM“ (Mt 3:2, Lk 1:16, 17) 

II.  

CTĚME TEDY HOSPODINA JAKO JEHO SYNOVÉ, KTEŘÍ MU SLOUŽÍ (Mal 3:17) 

17Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi 

soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. 
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