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Milé děti, milí bratři a sestry, 

 

1. Achab a Jezábel. Krále Achaba Bible příliš nechválí. A přitom to 

byl jeden z nejmocnějších a nejúspěšnějších králů Izraele. A už vůbec 

nechválí jeho manželku královnu Jezábel. Ta pocházela z pohanské 

Fénicie a držela se svého modlářského náboženství. A Achaba 

odváděla od poslušnosti Hospodina k modlářství a svévoli.  

2. Justiční vražda a loupež. Achab a Jezábel společně naplánovali a 

za pomoci křivých svědků a křivých soudců dokonali justiční vraždu 

a pak i loupež Nábotovy vinice. A tato vinice byla dědictvím po  

předcích a ti ji dostali od samého Hospodina.   

3. Křivda. Představte si, jak hrozné to pro Nábota muselo být! Vzali 

mu nejprve čest a bezúhonost, pak mu vzali život a nakonec mu vzali 

i vinici. A přitom se nijak neprovinil. Bylo to zcela nespravedlivé. 

Byla to nebe volající nespravedlnost! 

4. Jen si to představte! Už se vám stalo, že vám někdo chtěl vzít něco, 

co bylo vaše? Třeba že by vám chtěli vzít něco, co jste dostali od 

tatínka nebo od maminky. A už o vás někdo řekl něco nepravdivého, 

aby vám ublížil? Už vás někdo pomluvil? Pokud jste toho jako děti 

byli uchráněni, buďte rádi. Ale mezi dospělími se takové věci stávají.  

5. Spravedlnost. Bůh, v kterého věříme, že Bůh spravedlivý. Nechce, 

aby se někomu dála křivda. Proto dal svému lidu přikázání, které nás 

učí spravedlnosti. Nejznámější je Desatero. Kdo a kde ho dostal? 

Proti kterým přikázáním jednali lidé v tomto příběhu? Nebudeš křivě 

svědčit, nezabiješ, nepokradeš. Ale lidé Hospodina nechtějí vždycky 

poslouchat. A pak jednají zle.  

6. Nábot a jeho vinice. Vedle paláce krále Achaba v Jezreel měl 

vinici Nábot. Zdědil ji po svém otci a jeho předkové ji tam měli od té 

doby, co dostal Izrael zaslíbenou zemi do dědictví. Pro Nábota měla 

tato vinice hodnotu nejen hospodářskou, ale především náboženskou. 

Byl to dar od Hospodina.  

7. Achab chce vinici. Achabovi se to místo velmi líbilo. Vždyť bylo 

hned vedle královského paláce. Chtěl si tam zřídit zelinářskou 

zahradu. A tak si dal Nábota zavolat a nabídl mu jinou a lepší vinici 

nebo stříbro. Ale Nábot vinici odmítl prodat. Vnímal ji jako 

Hospodinův dar, který dostali jeho předkové. A Hospodinv dar se 

přece prodat nedá! 
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8. Řešení. Král byl z toho velmi mrzutý. Když to viděla Jezábel, 

vymyslela hrůzný plán, jak se Nábota zbavit. Královna byla pohanka 

a spravedlnost Božích přikázání ji byla ukradená. A tak napsala 

Achabovým jménem dopis představitelům Jezreel, aby zaplatili křivé 

svědky a Nábota obvinili z rouhání proti Bohu a králi a odsoudili k 

smrti. A tak se i stalo. Nábot byl odsouzen, ukamenován a král Achab 

si zabral jeho vinici. Není to ale konec příběhu. 

 

9. Lidská spravedlnost může být nespravelivá. V království Achaba a 

Jezábel vítězila zvůle a nespravedlnost. Koupení svědci svědčili 

nepravdivě. Soud vynesl nespravedlivý a tvrdý rozsudek. Soud v 

Jezreel nesoudil spravedlivě, vždyť rozsudek si již dopředu objednala 

královna Jezábel. 

 

10. Mluvit pravdu. Říkat o druhém člověku pravdu je velmi důležité. 

A zvlášť důležité je říkat pravdu o obviněném člověku. Je velice 

důležité říkat u soudu pravdu. Když budeme o druhém říkat to, co 

není pravda, můžeme mu velice ublížit. Křivé svědectví přineslo 

Nábotovi smrt. I nám přece vadí, když o nás někdo říká to, co není 

pravda.  

 

11. Jaká je Boží spravedlnost? Pána Boha si spojujeme především s 

milosrdenstvím. Ale stejně důležitá je pro Boha i spravedlnost. Boží 

soud je vždy spravedlivý. Křiví svědkové Boha neovlivní. Nábot je u 

Boha nevinný. Hospodin stojí na jeho straně. Za vraždu a  a loupež 

jsou naopak odsouzeni Achab a Jezábel. A zemřou nejenom oni, ale i 

všichni jejich potomci. Jejich rod nebude mít žádnou budoucnost. 

 

12. Prorok Eliáš. Ale jak se král o Boží spravedlnosti dozví? Boží 

rozsudek má králi Achabovi vyřídit osobně prorok Eliáš. Dovedeme 

si to představit? Zcela bezbranný prorok má jít za mocným králem.  

Možná měl Eliáš strach. Šlo mu o život. Vždyť král ho mohl dát 

uvěznit či popravit. Ale Eliáš měl také odvahu. A věřil, že má za zády 

Hospodina. A tak poslechl a šel. S králem Achabem se setkal a 

vyřídil mu Boží soud. Asi to bylo přímo na Nábotově vinici. Pro 

Achaba to nebylo vůbec příjemné setkání. „Tak jsi mne našel, můj 

nepříteli!“ Proroka nechal promluvit a kupodivu ho nepopravil. 
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13.Moc slova. Slovo má velkou moc. Možná si to neuvědomujeme. 

Křivé slovo má moc způsobit až smrt. Pravdivé slovo má moc 

zastavit další zvůli krále. A dokonce ho přivést k pokání. Král Achab 

se opravdu ponížil a prosil Boha za odpuštění (viz 1Kr 21.27).  

14. Královna Jezábel tuto „justiční vraždu“ vymyslela a objednala. 

Byla to špatná královna, které šlo jen o moc a o vlastní prospěch a o 

Boží přikázání se vůbec nezajímala. A proto dopadne velice špatně. 

Špatně  dopadne i král Achab. Král, který chtěl svou moc i osud 

Izraele zajistit modlářstvím, svévolí a bezprávím, nebude mít žádnou 

budoucnost. To je Boží soud. Král i královna brzy zemřou násilnou 

smrtí. A jejich královský rod bude vyhuben. To je trest za to, že dali 

nespravedlivě odsoudit na smrt Nábota a zabrali jeho vinici.  

15. Král nemá moc nad spravedlností. Dnešní příběh nám připomíná, 

že to, co patří druhému člověku mu nikdo nemůže beztrestně vzít. 

Ani král, ani nikdo jiný. Spravedlnost je především Boží. A ta platí i 

nad králem i nad všemi mocnými. K víře v Hospodina vždy patřila a  

i dnes patří spravedlnost.                                              

16. Zločiny v dějinách. Zločin Achaba a Jezábel není v dějinách 

vyjímečný. To, co se stalo Nábotovi se stalo i mnohým jiným. Co 

třeba v naší zemi v minulém století! Nejprve se mocní nacisté zbavili 

Židů, aby mohli získat jejich majetek. Pak se mocní čeští nacionalisté 

zbavili Němců, aby mohli získat jejich majetek. A dále se mocní 

komunisté zbavili bohatých, aby mohli získat jejich majetek. A 

týkalo se to nakonec i těch, kteří měli půdu jako dědictví po předcích. 

Týkalo se to sedláků velkých ale i malých. A všechno to bylo podle 

„zákona.“ Ale Pánu Bohu se to nelíbilo.  

17. Kristův příklad. Neberme si příklad ani z Jezábel, ani z Achaba, 

ani z „mužů ničemníků“. Ani z dalších, kteří jednali jako oni. Jejich 

slova i činy byly zlé a lživé. Příklad si můžeme vzít ale z Eliáše. Ale 

příkladem je nám především Pána Ježíše. Ten nikoho nespravedlivě 

neodsoudil, nikoho neoloupit a nikoho nezabil. I Ježíše ovšem 

podobně jako Nábota křivě obvinili z rouhání a nespravedlivě 

odsoudili a popravili. Ježíš měl podobný úděl jako Nábot. A 

Hospodin se postavil na jeho stranu. A vzkřísil ho z mrtvých. Vždyť 

v Ježíšových slovech byla vždy pravda a láska. On se stal tím pravým 

a pravdivým Slovem. On je pro nás příklad hodný následování – v 

pravdivých  slovech pravdivých činech.                             Amen 


