DŮVĚŘUJ BOHU A NEBOJ SE VYKROČIT
Zachariáš 8
kázání ze soboty 26. května 2012 – br. David Čančík

Svoji dnešní promluvu chci začít neuvěřitelným výrokem Kristýny Kočí (bývalé
předsedkyně poslaneckého klubu Věcí veřejných). Četl jsem ho v jejím rozhovoru
pro iDnes 1. 9. 2011. Ke kauze odposlouchávání v jejím bytě řekla toto: „Pevně věřím,
že se policie k případu vrátí a pachatel se najde, byť o tom silně pochybuji.“
Prvně jsem se od srdce zasmál nad absurditou její výpovědi. Pak jsem si však
uvědomil, že podobně by mohlo znít vyznání víry nejednoho současného křesťana.
Psal se rok 518 - 520 před narozením Ježíše Krista. Prorok Zacharjáš tehdy mluvil
k ostatku Židovského národa, který se vrátil zpět z Babylona. Bylo to již zhruba 20 let,
co jim Kýros svým dekretem dal svobodu. V roce 537 se pak vrátili do Jeruzaléma
a v následujícím roce se s nadšením pustili do stavby chrámu. Bylo to neuvěřitelné –
po 70 letech opět svoboda. To, co ještě předtím bylo nepředstavitelné, bylo najednou možné. Po krátké době je však nadšení svobodu prožívajícího ostatku kaleno
vnějšími problémy s okolním obyvatelstvem a brzy i vnitřními rozkoly. Toho se také
týká osm Zacharjášových nočních vidění popsaných v prvních šesti kapitolách jeho
knihy.
Já bych s vámi však chtěl otevřít jeho 8. kapitolu. Ta není viděním, ale spíše
Zacharjášovou promluvou k lidem, kteří ztráceli víru v obnovu. Byli zklamaní ze stavu
svého města (církve). Budoucnost neviděli moc dobře. Zdálo se jim neuvěřitelné, že
by bylo možné, aby se opět stali Božím lidem, který bude světlem pro ostatní. Mnozí
takto ani neuvažovali a místo toho se zaměřovali na tradici a snažili se dodržovat to,
co si přinesli od svých rodin v Babyloně. Do toho prostředí zní tato slova – Zach 8.
I stalo se slovo Hospodina zástupů. „Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro
Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin: Vrátím
se na Sijón a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Město
věrné a hora Hospodina zástupů Hora svatá. Toto praví Hospodin zástupů: Opět
budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat; ti si budou hrát na jeho
náměstích. Toto praví Hospodin zástupů: Jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto
lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích? je výrok Hospodina
zástupů. Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země východní i
ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým
lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů:
Jednejte rozhodně, vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova o dni,
kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před
těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel
a vcházel, neměl pokoj od protivníka, dopustil jsem, že stáli všichni proti všem. Ale


nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde setba pokoje: vinná réva vydá své plody, země svou úrodu
a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste
byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně. Toto praví Hospodin zástupů:
Jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin
zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech
Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se! Konejte toto: Mluvte každý svému
bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte
nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno
nenávidím, je výrok Hospodinův.“ I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. „Toto
praví Hospodin zástupů: Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého
měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte
pravdu a pokoj! Toto praví Hospodin zástupů: Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou: ‚Pojďme
si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.‘ A budou
přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina
zástupů a naklonily si ho. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí
deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou:
‚Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.‘“
Tato slova jsou zaslíbením, povzbuzením a výzvou jeho současníkům. Město má
být znovu plné spokojených starých lidí a hrajících si dětí – tedy symbolu života
a trvalosti. Vaše společenství bude opět zdravé a živé. Zdá se vám to při pohledu
na realitu nemožné? „Mělo by to být kvůli tomu nemožné pro mě?“ ptá se Hospodin. V dalších slovech pak nacházíme výzvu, kterou když vypreparuji, tak zní takto:
„Jednejte rozhodně“ (vy, kdo slyšíte… v. 9). „Nebojte se! Jednejte rozhodně.“ (v. 11)
„Nebojte se!“ (v. 15) Obsah této důrazné výzvy je zaměřen proti přešlapování na
jednom místě, proti vlažnosti a nerozhodnosti. No a také proti strachu.
Jednejte rozhodně – buďte aktivní!
Nebojte se!
V následujícím textu pak nacházíme souhrn toho, co je pro Boží lid nejpodstatnější. Kladete si otázku, co po vás Bůh chce? Nemůžete se na tom shodnout?
mluvte každý ke svému bližnímu pravdu
ve sporu ctěte spravedlnost
přemýšlejte o druhých čistě a pravdivě (bez zloby a zášti)
nedopouštějte se lži ani pokřivení pravdy
Milujte pravdu a pokoj! (v. 19)
Být Božím dítětem není nic složitého. Nemusím být teologem, abych rozuměl
složitým tajemstvím věrouky. Stačí se držet několika pevných bodů:


1)
2)
3)

věř více Bohu než svým očím
jednej rozhodně a neboj se
miluj pravdu a pokoj

A důsledky?
Podle Zacharjáše na sebe nenechají dlouho čekat.
To, co je těžkým náboženským břemenem, se změní v radostné veselí.
A misie se úplně změní. Už to nebude o reklamě, mostových programech
o věroučném přesvědčování apod., ale lidé sami budou přicházet, protože uvidí/uslyší, že s vámi je Bůh.
Chcete, aby toto bylo budoucností vašeho sboru? Zacharjášův plán je
nadčasový:
1) věř více Bohu než svým očím
2) jednej rozhodně a neboj se
3) miluj pravdu a pokoj
Amen.



