BUĎTE

ROZHODNÍ A UDATNÍ

Kázání ze soboty 12.1.2019 – br. Michal Balcar
Mé dnešní kázání je první v roce 2019 a tak by to měl být vinš do nového roku. Nebo
motto. Nebo výzva.

Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně
zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je
v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak
budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst.
Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude
na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný
a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam
půjdeš?“ (Joz 1,6-9)

Můj vinš do roku 2019 pro naše společenství je tedy – buďme rozhodní a udatní!
Vlastně se jedná o mé první kázání na text z knihy Jozue. Možná proto, že jsem Jozueho
nikdy neměl moc rád. Byl to takový příliš kladný hrdina. Napůl Mirek Dušín a napůl
Vinnetou. A já si tak nikdy nepřipadal. Naopak…
Vždycky jsem byl spíš srábek. Poslední opravdová rvačka, které jsem se zúčastnil,
byla s Honzou Bartošem, spolužákem, v době, kdy jsme byli cca. v 6. třídě ZŠ. Honza Bartoš
byl třídní rváč, asi o hlavu větší než já, a tak jsem věděl, že na to musím jít takticky. Počkal
jsem do doby těsně před koncem přestávky, jednu jsem mu ubalil a než se stačil vzpamatovat
a zbít mě, tak do třídy vešla soudružka učitelka Hornychová a byl jsem v bezpečí. A vlastně
od té doby se konfliktům raději vyhýbám, I když vím, že někdy je podstoupit musím.
A čím jsem starší, tím jsem nerozhodnější. Bojím se udělat chybu, protože vím, že
jsou věci složité a já o nich vím málo. Váhám nad tím razantně vstoupit do věcí a zvažuji pro
i proti.
Takže bojácný a nerozhodný kazatel nás vyzývá, abychom byli rozhodní a udatní! Ha ha!
Ano, bojácný a nerozhodný, a proto jsem měl vždycky raději Gedeona. Určitě znáte
slavné oslovení anděla z knihy Soudců 6,12: “udatný bohatýre”, které zní jako Boží ironický
výsměch. Ale ono to tak není, protože udatné bohatýry z nás dělá Hospodin, tak jak ho
udělal z Gedeona.
Jenže právě nám, nerozhodným a bojácným, zní tohle Hospodinovo slovo, protože Jozue
není vyzýván k odvaze, protože je odvážný, ale protože za ním stojí Hospodin.
Z čeho máme strach? A teď, prosím, každý doplňte podle sebe. Z nemoci? Ztráty
práce? Ztráty blízkého člověka? Máme strach být křesťany ve vším radikálním nároku, které
na nás Kristus má? Máme strach věřit, protože se bojíme, že Bůh neexistuje? Máme strach
milovat, protože se bojíme zranění?
Buďme udatní a rozhodní v boji s hříchem v nás, protože Hospodin je s námi.
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