BENEDICTUS – ZACHARIÁŠŮV

CHVALOZPĚV

Kázání ze soboty 18.12.2021 – br. Michal Balcar
Text k mému dnešnímu kázání se v křesťanské tradici nazývá Benedictus, podle prvního
slova v latině (a když se řekne Benedictus, tak mi v hlavě zní Benedictus raz, dva, tři, čtyři
a Benedictus - pochopí pouze sboroví zpěváci). Jedná se o chvalozpěv Zachariáše, otce Jana
Křtitele.
Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil: „Pochválen buď
Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu
Davida, svého služebníka, jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna; zachránil nás od našich
nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou
svatou smlouvu, na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom
vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého
života. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil
cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha,
jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše
kroky na cestu pokoje.“ Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před
Izrael.
Když jsme přemýšleli o Simeonovi, viděli jsme ho jako muže na konci svého života.
Zachariáš (byť nevíme, kolik mu bylo let a on sám sebe charakterizuje jako starce) je pro mě
muž někde po čtyřicítce. Je dobrý ve své práci, má ženu, kterou miluje, ale jedna zásadní věc
mu v životě chybí - dítě. A kde nejsou děti, tam se ve stavení roztahuje smutek. Možná, že už
je Zachariáš ve fázi života, kdy má dojem, že mu tenhle důležitý dar bude navždy upřen.
A v té chvíli se mu zjeví anděl a otočí mu život vzhůru nohama.
Zachariáš reaguje na andělovo oznámení (já vím, že správně je to zvěstování) úplně
pochopitelně. Nevěřícností. Ale není to žádná vzpurnost. Jen mu to nejde do hlavy.
A Gabriel v reakci na to způsobí, že Zachariáš oněmí. A vlastně tím Zachariášovi dá 9 měsíců,
které nedobrovolně musí strávit sám se sebou. A s Hospodinem. Dá mu devět měsíců, ve
kterých Zachariáš vše může zpracovat a promyslet. A první jeho slova, poté, co začne znovu
mluvit, jsou právě chvalozpěv Benedictus. Z čehož vyplývá, že nám tím Zachariáš dává
nahlédnout do toho, co je pro něj důležité a čeho se drží v téhle pro něj matoucí chvíli.
Předně chvalozpěv Benedictus obsahuje obrácení do minulosti. Zachariáš zmiňuje ve své
modlitbě Abrahama, Davida i proroky. Uvědomuje si totiž, že je součástí nepřetrženého
a nepřetržitého řetězu Božích služebníků. Uvědomuje si, že on má v tom velkém Božím
příběhu hrát svojí roli. A před ním i po něm budou své role hrát další lidé. A ten řetěz sahá až
k nám.
Pak se obrací ke svému synu. Trochu mi to připomíná ty chvíle, kdy každý rodič drží své
dítě v náručí (nebo na něj kouká, když si kolem něj hraje) a oddává se dennímu snění o tom,
jaké to dítě bude a kdo z něj vyroste. Jen Zachariáš sní v Duchu svatém a jeho slova jsou
vlastně proroctvím. Jeho syn bude prorok. Přáli byste si to pro své děti? Jako první by mě
napadlo, že proroci nežili dlouho a šťastně až do smrti. Ale jako druhé by mě napadlo, že pro
každého rodiče přece musí být důležité vědět, že jejich dítě žije život, který lidem kolem
přinese mnoho dobrého. A my víme, že Zachariášův syn takový život prožil.
A nakonec se v modlitbě obrací k tomu, který přichází po Janovi. K Pánu vycházejícímu
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z výsosti. A v něm se vlastně obrací i k nám. My jsme totiž v té modlitbě taky. To o nás
Zachariáš mluví, když zmiňuje ty, kdo jsou ve tmě a stínu smrti. A právě nám zní ta radostná
zvěst. Protože ten, který přichází, uvede naše kroky na cestu pokoje. V dítěti, které přichází,
zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí.
(kázáno 18.12.2021 v den 10.výročí úmrtí VH)
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