HLAS

VOLAJÍCÍHO NA POUŠTI

Kázání ze soboty 25.11.2017 – br. Michal Balcar
Iz 40,1-5

Úvod
Každý kazatel po tom touží, mluvit jako ten, kdo má moc. Modlí se, aby jeho kázání
lidmi otřáslo. Chce, aby odcházeli s pocitem, že chtějí být lepší. A přesto se mnohem častěji
stává, že jde jedním uchem dovnitř a druhým ven (ostatně u některých náboženských
řečníků, to je vlastně jediná záchrana duševního zdraví ;-)). I já po tom toužím a chci kázat
jako bibličtí velikáni, kteří lidmi otřásli.

Jan
Jedním z těch, kteří to uměli, byl Jan Křtitel. Jeho kouzlo jistě nespočívalo
v teologických finesách a promyšlené struktuře. Kázal velmi prostě: Čiňte pokání, neboť se
přiblížilo Boží království. Nic víc, nic míň. A lidé přicházeli, činili pokání a nechávali se křtít.
Jistě pomohla i jeho excentrická image, ale touhle cestou se asi ubírat nebudu. Zaprvé
chodit po Praze oděn ve velbloudí srsti by bylo značně nepohodlné a zadruhé se mi vůbec
nechce měnit jídelníček a začít se krmit medem a kobylkami. V čem tedy spočívalo jeho
charisma?

Kdo byl Jan Křtitel
Postavu Jana Křtitele popisují všichni čtyři evangelisté. Všichni čtyři v souvislosti s ním
také zmiňují citát z knihy proroka Izajáše: Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu
Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora
a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se
Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“
(Iz 40,3-5). Synoptičtí evangelisté Janovo vystoupení chápou jako naplnění těchto veršů.
Jediný Jan ho vidí jako sebeidentifikaci. Tedy, že Jan Křtitel sám sebe považuje za hlas
volajícího na poušti. Co to znamená?

Volat na poušti? Pošetilost
Je logické, že ten, kdo chce oslovit, co nejvíce lidí, volá tam, kde jsou. Ne tam, kde
nejsou. Třeba na poušti. Kdo by ho slyšel? Co je to za nepromyšlený misijní podnik? Svou
idealisticko-nepraktickou pošetilostí mi připomíná Dona Quijota. A ona nakonec církev musí
být složena také z Donů Quijotů, ale nejen z nich. K nim patří i Sancho Panzové, kteří budou
jejich bláznivé nápady korigovat a realizovat. Ale bez pošetilého spolehnutí se na Boží
nepochopitelný úradek se církev nikam nepohne.
Proč volá na poušti? Protože z pouště přichází Pán. Hebrejština má pro poušť několik
výrazů a zde je použito slovo araba. To označuje východní poušť. Odtamtud ale nikdy život
nepřicházel. Přesto Hospodin přichází z pustiny, kde není život a Jan Křtitel ohlašuje jeho
blízkost.

Co po nás chce?
Chce, abychom mu vyrovnali cestu. Jednoduše proto, aby se mu dobře šlo, takže žádné
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serpentiny, žádné kopečky. Máme tedy investovat do stavebních strojů? Když jsem se chystal
na tohle kázání, namátkově jsem si projel na internetu ceny bagrů a buldozerů a můžu vám
říct, že pro sborovou pokladnu bude určitě lepší, když tenhle text budeme číst metaforicky.
Co může příprava cesty znamenat? Jan Křtitel sám tento verš vykládal jednoznačně. Jde
o výzvu k činění pokání. Kam ta cesta vede? Vede do nás. Tři slovesa zde použitá –
připravte, vyrovnejte, vyvyšte a snižte lze číst také jako: obraťte, učiňte přímou, bezelstnou
a vyrovnejte. Máme tedy pro Hospodina obrátit své srdce, učinit je přímými a bezelstnými
a vyrovnat je.

Pak se zjeví Hospodinova sláva. A všechno tvorstvo spatří, že promluvila
Hospodinova ústa.
Jak dnešní a jak aktuální. Volání o evangeliu je v České republice roku 2017 jako volání
na poušti. Už, už to chceme vzdát. Protože svět, ve kterém žijeme je jako svět, ve kterém
Hospodin mlčí. Celé dvacáté století působí, jako by Bůh mlčel a nechal nás tady samotné.
Ale my máme navzdory tomu zvěstovat, že Hospodin přichází, že již brzy promluví. Jak?
Excentrickým oblečením? Specifickou stravou? Nikoli. Jedině Boží mocí!

Ani mocí ani silou
Kouzlo kázání Jana Křtitele nebylo v jeho obsahu, ani v promyšleném marketingové
misijním plánu. Bylo jedině v Boží moci, která způsobila, že na pustou poušť přišly zástupy.
A tak je to i s námi.
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