15.1. 2017

2. neděle po Zjevení Páně

Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím
jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine,
prosím, zachraň mi život! Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš
Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem
vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše,
neboť Hospodin se tě zastal. (Žalm 116,3-7)
Píseň: 607 Bůh je náš Pán a Král
Modlitba:
Pane Bože,
Ty jsi náš Pán a Král. Chválíme Tě – zpěvem, slovy, srdcem. Lidsky,
ne moc dokonale.
Jsme před Tebou. Někdy sebejistí, rozhodní, věci se dějí tak,
jak jsme si naplánovali, nesnáze snadno překonáváme... někdy jsme
před Tebou nejistí, s otázkami, starostmi, nevidíme na cestu,
neumíme se rozhodnout.... někdy jsme před Tebou němí, bolest nám
vezme všechna slova, zůstává jen noc a tma... Ty znáš tyhle všechny
naše stavy a polohy, jseš v tom s námi, rozumíš nám. Prosíme, mluv
k nám, srozumitelně, uschopni nás poslouchat, otevři nás pro naději.
Odpouštěj, ukazuj cestu.
Prosíme i za naše svědectví, často koktavá, málo
srozumitelná, nejistá, posuň je svým Duchem.
I dnes tady nás oslov.
Čtení: Mk 4,35-41
Píseň: 622 Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá
Text: Abakuk 2,1-4
Kázání:
Nářek. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine! Ale ty neslyšíš...
Těmito slovy volal prorok Abakuk k Hospodinu (v předešlé kapitole
- 1,2) Máte také takovou zkušenost? Modlitby, přímluvy, nářek.
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Kvůli nemoci, bolesti, násilí, válce. Kvůli nespravedlnosti, rozbitým
vztahům. Zavřené nebe, hluchý Bůh. Nebo žádný Bůh?
Slyšeli jsme tady minule o 1. kapitole proroka Abk. Kaldejci
zotročují a decimují okolní národy, Izraelce nevyjímaje. Křičím pro
násilí, ale Ty, Hospodine, nevysvobozuješ. (1,2)
Abakuk vylil před Pánem Bohem svůj nářek, úpěnlivou modlitbu, a
ztichl. Stojí na hlásce, na svém strážném místě a čeká. Vyhlíží, co k
němu promluví. Jak Hospodin odpoví na jeho stížnost. To je moc
důležité: čekat na odpověď. Známe asi definici modlitby jako
rozhovoru s Bohem, ale často modlitbu praktikujeme jako svůj
monolog. Předložíme svůj seznam (někdy i díky a chvály), vylijeme
své srdce, řekneme amen a modlitba končí. A možná si naříkáme, že
Pán Bůh nás neslyší, na modlitby neodpovídá. Abakuk ale čeká na
odpověď. Chce vidět, slyšet a je odhodlán odpověď přijmout. Jeho
čekání na odpověď je zde věnován jenom jeden verš. Zní to jako že
se postavil, pomodlil a odpověď přišla hned. Možná. Možná ale mezi
prvním a druhým veršem (mezi voláním, čekáním a odpovědí)
uplynul dlouhý čas. Ostatně - -čas nevyslyšené modlitby se vleče
pomaleji než časy jiné. Někdy to trvá celý život. A někdy je ta
odpověď dost jiná, než jsme si představovali.
Abakukovi Hospodin odpověděl. Nevíme, jak přesně to vypadalo,
jak přesně mu řekl, co má udělat. My se dovídáme, jak tomu Abakuk
rozuměl a co udělal.
Čteme, že Pán Bůh ho vyzval, aby si vzal jakési desky a na ně něco
napsal. Česky říkáme: co je psáno, to je dáno. V současnosti
nepěstujeme příliš ústní tradici, naše paměť je cvičena velice bídně.
Tak nás výzva, aby něco důležitého bylo zapsáno, možná nepřekvapí.
Tenkrát se psalo mnohem méně, jen to opravdu důležité. Možná hrála
roli také nejistota doby, výrok měl být zapsán, když hrozilo, že by
mohl zapadnout. K zapsání důležitého výroku byl podobně vyzván
také prorok Izajáš (8,1) Představuji si něco jako sborovou nástěnku,
na ni má prorok vyvěsit něco stručného a důležitého, co stačí si v letu
(letmo) přečíst a utkví nám to, osloví nás to.
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Ještě než bude prorok psát, slyší ale varování: možná to řešení
nepřijde hned.
Co je ta pregnantní věta, kterou Abakuk zapíše? Nejspíš tato (2,4): Aj
ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z
víry své živ bude. (BKR) Pozor na opovážlivce; není v něm duše
přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.(ČEP)
Na co si Abakuk předtím naříkal? Na surové nepřátele, kteří
páchají násilí. A odpověď: Všeho do času. Opovážlivci nebo
domýšlivci, ti, kteří spoléhají jen na sebe a svou sílu, nejdou dobrou
cestou. Jejich duše není upřímná, není přímá. Nemá to budoucnost.
(byť se teď zdá, že domýšlivci mají a pořád budou mít navrch)
Nepřímá duše nedovede člověka do cíle. V pokračování kapitoly je
tato nepřímá, domýšlivá cesta dál rozříkána. Spoléhání na sebe, na
bohatství, na násilí, moc, bezpráví, na lité či tesané modly. Duše
domýšlivce není přímá, často někam zahne, odbočí. Člověk s
takovou nestálou duší, nestálým směrem, ohebným charakterem je
česky křivý, křivák. Někdy lže i sám sobě, nalhává si, omlouvá a
ospravedlňuje své (špatné) jednání i sám před sebou. Všichni to
někdy děláme... Když jsme domýšlivě sami sobě mírou, měřítkem,
pravdou. Abakuk neříká, že ti domýšlivci jsou (jen) Kaldejci nebo
jiní nepřátelé (neznabozi), ti domýšlivci mohou jistě být i Izraelci.
Domýšlivá a křivá je občas/často cesta každého z nás.
Druhá půlka zapsaného výroku vyjadřuje ono „ale“:
(Opovážlivci nemají přímou duši, ale:) Spravedlivý bude živ z víry.
Verš, který uchvátil apoštola Pavla a později Martina Luthera.
Spravedlivý je něco jako celistvý, integrální, držící pohromadě.
Pevný. (Sloup, opěrný bod, nosný pilíř,...) Symboly spravedlnosti
jsou světlo a přímost. Opakem je svévole. Spravedlivý je Bůh. A
člověk se spravedlnosti přibližuje vírou.
Jde o víru. Ta člověka nese, táhne, dává naději, život. Víra je
to, co mě kotví, drží. Pevnost, pravda. K té se má upnout moje duše,
to ji táhne vzhůru tak, že se nezakřiví.
Slyšeli jsme evangelijní příběh o lodi v bouři a učednících, kteří tam
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budili spícího Ježíše. Ježíš bouři utišil a povzdychl si, že mají malou
víru. Nedostatečnou. Málo pevnou. Má o učedníky obavu, že taková
víra je neunese v těžší situaci. Ježíš by byl rád, kdyby jeho učedníci
bylo vyzbrojeni pro těžké chvíle – jeho odchodu, následného
pronásledování křesťanů. Chtěl by, aby (abychom) měli trpělivost
vydržet i Boží mlčení. Abychom s vírou i umírali. S vírou, že Bůh je
i za hrobem. S vírou, že Ježíš, když umřel, nebyl to konec, ale Bůh
ho z hrobu vytáhl. Že se Ježíšovo vzkříšení týká i nás, že je to i naše
budoucnost.
Kde vzít víru, jak uvěřit? Je tady pozvání, nabídka od Pána
Boha. Většinou nějak zprostředkována lidmi, jejich slovy, tím, jací
jsou, někam mě pozvou. Nebo mne jako dítě přivedou do kostela,
nechají pokřtít. Ale víru mi nikdo, ani Pán Bůh, nevnutí, když nechci.
Je to ne mne: říct ano, přijímám. Tímto směrem chci jít, tuto cestu
hledat, podle toho se řídit. Věřím, že to (tato cesta, tento směr, opření
o tuto zeď) má budoucnost. Věřím, že to je nosné až do konce, až za
hrob. Věřícímu se neslibuje protekce (ochrana) před bouří. Ale
naděje, že v té bouři není a nebude sám. A z té poslední bouře se
člověk nezachraňuje, nevytahuje sám, nezaslouží si to žádnými
dobrými skutky ani dokonalým životem. Smí věřit, že ho Pán Bůh
vytáhne. Proto tento Abakukův „nápis“ „Spravedlivý bude živ z víry“
oslovil apoštola Pavla a posléze Martina Luthera. Věřit znamená žít
naplno, žít v naději, žít věčně.
Píseň: Svítá 186 Moc předivná
Křest Václava Keprty
Píseň: Andělé před tebou kráčí (pěv. sbor)
ohlášky, sbírka
Píseň: Svítá 126 Bdí při nás
Přímluvná modlitba, Otče náš
Poslání: Bojím se o tvoje dílo, Hospodine, v tento čas je zachovej!
(Abakuk 3,2)
Požehnání: V rukách Hospodinových jsou časové tvoji. On tě
vytrhne z ruky nepřátel. Osvítí tvář svou nad služebníkem svým,
zachová tě pro milosrdenství své. (podle Ž 31,16-17)
Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku
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