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Kázání ze soboty 14.3.2020 – br. Michal Balcar
Prožili jsme matoucí týden. Byl matoucí zvnějšněně – neustále se měnila situace ohledně
opatření vlády. Co platilo ve středu, nebyla pravda v pátek. Sociální sítě byly plné spekulací o
tom, co se bude dít, co zase ne. Lidé řešili, co je správné dělat, a co ne. Matoucí byl i
vnitřně. Mám se bát nebo ne? Nastal čas na paniku? A ano, nemyslím si, že strach je
projevem nedostatečně kvalitní víry. Strach je zdravou reakcí na to, že čelíme nepříteli, se
kterým si úplně nevíme rady. A věřte mi, v takové situaci se těžko píše kázání. V takové
situaci se člověk jen obtížně ztišuje před Hospodinem a promýšlí jeho slovo.
O čem jsem přemýšlel, když jsem zvažoval o čem kázat, a neprošlo to. Co z Bible může
promlouvat k dnešku? Bible například zmiňuje mytí rukou – ale nevím, jestli nám byl Pilát
zrovna pozitivním příkladem Bible zmiňuje, že lidé porušovali doporučené epidemiologické
vzdálenosti vůči Ježíši. Dotýkali se ho např. malomocní. Ale to nám asi taky není příkladem.
Tohle ale nutně nechce být kázání o tom, o čem kazatel nechce kázat. Protože mé vnitřní
nastavení nebylo sto vnitřně se ztišit u nějakého biblického textu, rozhodl jsem se použít
myšlenku, kterou jsem již promyslel a využil v jednom svém dřívějším kázání.
Přemýšlel jsem takhle: neměl bych kázat jako by epidemie nebyla? Neměli bychom žít
jako by epidemie nebyla?
V něčem rozhodně ano!

Textem k mému kázání je Jeremjáš 32.
Jeremjáš řekl: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Hle, přijde k tobě Chanameel, syn tvého
strýce Šalúma, s nabídkou: ‚Kup si mé pole v Anatótu, protože máš výkupní právo.‘ Když ke mně
podle Hospodinova slova přišel Chanameel, syn mého strýce, na nádvoří stráží, řekl mi: ‚Kup,
prosím, mé pole, které je v Anatótu v zemi Benjamínově, neboť máš právo získat je do vlastnictví;
máš totiž výkupní právo, kup si je.‘ I poznal jsem, že to je slovo Hospodinovo. Koupil jsem tedy od
Chanameela, syna svého strýce, pole, které je v Anatótu, a odvážil jsem mu stříbro, sedmnáct
šekelů stříbra. Napsal jsem listinu, zapečetil, povolal jsem svědky a odvážil na vahách stříbro. Pak
jsem vzal kupní listinu, jak zapečetěnou podle nařízených směrnic, tak otevřenou, a dal jsem tu
kupní listinu Bárukovi, synu Nerijáše, syna Machsejášova, v přítomnosti Chanameela, syna svého
strýce, a v přítomnosti svědků, kteří podepsali kupní listinu, v přítomnosti všech Judejců, kteří se
usadili na nádvoří stráží. Bárukovi jsem v jejich přítomnosti přikázal:
Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vezmi tyto listiny, tu kupní listinu zapečetěnou i listinu
otevřenou, a vlož je do hliněné nádoby, aby se uchovaly po mnoho dní.

O Jeremjášovi a jeho poselství
Jeremjáš byl jednou z nejtragičtějších postav Starého zákona. Ne ani tak pro svůj osud,
ale hlavně pro poselství, které zvěstoval. On totiž nebyl prorokem naděje, nýbrž beznaděje.
V době hrozby obležení novo-babylónským vojskem krále Nabúkadnesara nezvěstoval Judsku
naději na vítězství. Zvěstoval nevyhnutelnou porážku, která je Božím trestem, který má na
judský lid dopadnout.
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V dvacáté deváté kapitole své knihy přesvědčoval přesídlence, že všechno je nadlouho,
ať nakupují domy v zemi, kam přijdou. O tři kapitoly dále navzdory tomu, on sám koupil
pole v zemi, kterou brzy všichni opustili.

Proč Jeremjáš kupuje pole a co to znamená
V období všeobecné paniky a přeměňování aktiv na mobilní a snadné přenositelná
kupuje Jeremjáš bezcenné pole. Dostane nabídku, která je velmi nevýhodná. Může si koupit
pole, na které má předkupní právo, ale za plnou cenu. Celá transakce má dva
nepochopitelné momenty:
- Jeremjáš pole vůbec nepotřebuje
- platí za něj plnou cenu, když stačilo počkat a mohl si zabrat jakékoli pole, které by se
mu líbilo
To, že Jeremjáš kupuje pole za plnou cenu, má zásadní význam. Jednat čestně a správně
je třeba za jakýchkoli okolností. V době, kdy dochází k zásadní devalvaci morálních hodnot
ve společnosti se ukazuje, jestli je naše jednání správné, protože je uvnitř nás (řečeno
jeremjášovsky, je-li v našem 'srdci'). Biblický popis celé transakce lpí na přesnosti, což
naznačuje, že určité věci se nemohou a nemají pohnout a že my bychom z nich neměli
couvnout, i když většina kolem nás z nich couvá.
Kvůli Hospodinu je ochoten jít proti většině, jít proti proudu, být jiný. Chce to odvahu,
chce to pevnou víru. Jeremjášovo pole ale v sobě skrývá ještě jednu důležitou věc. V verši
15 totiž Hospodin vysvětluje, proč Jeremjáš má pole koupit.
„Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Opět se v této zemi budou kupovat domy,
pole i vinice.“
Co nám Jeremjášův postoj říká k dnešku? Co říká nám, kteří žijí v době, která je
nenormální? Nezneužívat ji, nevyužívat ji ve svůj prospěch. Využívat tuhle chvíli máme
k laskavosti a vzájemné pomoci.

Co je pro mne ta koupě pole dnes?
Třeba když Vendulka napíše na Facebook, že ráda pohlídá někomu děti. Nebo když mi
Linhartovi řeknou, že pomoc nepotřebují, protože k nim pravidelně jezdí Jarmila. A takových
případů bych mohl uvést několik o mnohých z vás. Pokud ta opatření budou trvat dlouho,
tak to bude těžší a těžší a zároveň potřebnější a potřebnější.
Dovolte mi rozloučit se s vámi veršem z Žalmu 24.
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá
lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
Máme mít čisté ruce, doslova i metaforicky. Pak dojdeme požehnání od Hospodina, naší
spásy.

2

