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Vstup 276
Introit: Když Pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník
je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. ¨
Píseň 269
(Mt 24,45-46)
Modlitba
Čtení: 2. list Petrův 3, 1-15
Píseň 651
Text kázání: 2.Královská 20, 1-11
Bratři a sestry,
máme dnes před sebou starozákonní příběh krále Chizkijáše. Možná trochu opomenutá postava.
V Bibli je však o něm napsáno, že doufal v Hospodina. A že po něm už nebyl mezi všemi judskými
králi žádný jemu podobný, ani mezi těmi, kteří byli před ním. (2.Kr 18,5) To je krásné
vyznamenání. Ve výčtu jeho činů bychom se dočetli, že činil, co je správné v Hospodinových očích.
Odstranil modly, na kusy dokonce roztloukl bronzového hada, kterého udělal na poušti Mojžíš.
Bronzový had, jak víme, za Mojžíše sloužil na poušti k uzdravení těch, kteří hynuli po hadím uštknutí.
Jenže pak se stal Izraelcům modlou, které obětovali. S Chizkijášem byl Hospodin a vše co podnikl,
se mu zdařilo. Dokonce dokázal zvítězit při bezvýchodném obležení Jeruzaléma nad Asyrskými
vojsky. Nad nejkrutější armádou starověku.
A jak to Chizkijáš dokázal? Dělal jediné. Povzbuzoval lid ke spoléhání na Hospodina a sám se
modlil, roztrhl své roucho v Hospodinově chrámě a dotazoval se Hospodina skrze proroka Izajáše.
Hospodin na jeho víru odpověděl tím, že Hospodinův anděl část nepřátelského vojska pobil. Asyrský
král pak odtáhl domů. Nicméně během tohoto obležení dolehla na Chizkijáše ještě mnohem těžší
zkouška. Smrtelně onemocněl a prorok Izajáš mu vyřídil od Hospodina: „Toto praví Hospodin: Udělej
pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Krutá, natvrdo řečená, pravda. Kolik lidí i dnes
slyší od lékařů verdikt, typu např. zbývá vám už jen pár měsíců života. Jaké pak jsou reakce těchto lidí?
A co bys dělal ty se svým časem, když bys věděl, že ti ho už moc nezbývá? Jak by jsi s ním naložil?
Chizkijášovi tehdy nebylo do zpěvu. Má zodpovědnost za obléhaný Jeruzalém a teď ještě tohle. Prostě
když se to sype, tak se to sype. On však i „v hodině“ své smrti dělá to, co se mu v životě osvědčilo.
Začne se opravdově modlit: „Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou
opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.“ Kdo z nás, bratři
a sestry, může upřímně vyznat podobnou věc? Chodil jsem před tebou opravdově a se srdcem
nerozděleným. Tzn., že miluje Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, celou svou
myslí? Chizkijáš se v těžké chvíli neobrací nikam jinam, nežli k Bohu. V Něho pevně doufá. Před
Hospodinem se i rozpláče.
Na tomto příběhu, bratři a sestry, můžeme vidět, jak opravdová modlitba může být účinná. Chizkijáš
se začne ihned po té zlé zprávě modlit. A prorok Izajáš, ještě neodešel z královského paláce a už ho Bůh
posílá zpět ke králi s úplně jiným slovem: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle,
uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do Hospodinova domu. Přidám k tvým dnům patnáct let.
Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu štítem tomuto městu kvůli sobě a kvůli
Davidovi, svému služebníku…. Znamením ti bude, že stín posunu o deset stupňů zpět.“ Tento
příběh je důkazem toho, že když Bůh řekne, tak se stane. Bůh dokázal nejen vysvobodit Judejce
z bezvýchodné situace, uzdravit na smrt nemocného člověka, On dokázal zastavit i planetu zemi, ale
také posunout stín o deset stupňů zpět! Zdá se nám to nemožné? Vždyť On je přece Pánem času. I
astronomové dle svých propočtů hlásí, že tato anomálie se opravdu vyskytla. I my sami bychom si přáli
vrátit čas a napravit svá špatná rozhodnutí, ale nejde to. Ovšem náš Bůh, bratři a sestry, to dovede. On
je Bohem zvratů. On má moc změnit velice nepříznivou situaci, ve které se nacházíme. Jen je potřeba
se na Něj spoléhat, důvěřovat Mu a vroucně se modlit.

Nyní se ale teprve dostávám k tomu hlavnímu, o čem jsem dnes chtěl mluvit. Bůh přidal Chizkijášovi
15 let života. Chizkijáš v modlitbě přesto žádal Boha o ujištění, a On mu ho dal. Dal mu znamení, aby
tomu uvěřil a tohoto zaslíbení se držel. My někdy přeslechneme zaslíbení, která nám Bůh dává. Anebo
pochybujeme. Držme se však Boha a jeho zaslíbení, které nám dává ve svém slově. A třeba ho i prosme,
aby nás samotné ujistil a dal nám znamení. Vzpomeňte si ve svých životech, kdy k vám takto Bůh
promlouval. Kdy vás vytrhl z těžké situace, kdy vyslyšel vaše prosby. A nezapomínejme na to. Stejně
tak jako viděl Bůh Chizkijášovy slzy, tak vidí i ty naše. Znám několik případů, kdy Bůh po těžké
nemoci někomu přidal i deset let života. Sestra Zuzka, mladá maminka z oderského sboru, byla
nemocná rakovinou a už to vypadalo na konec. Mnozí se tehdy modlili, postili a Pán ji přidal deset let.
Za to se modlila, aby mohla ještě dovést své děti k dospělosti. A Bůh ji těch deset let dal. Pak se nemoc
vrátila a ona zemřela. Když si vezmu sám sebe, po dvou plicních emboliích, také mohu hovořit o čase,
který mi Bůh daroval navíc. Darovaný čas. Bůh je obrovský Dárce. Daroval nám život, daroval nám
svého Syna, tedy i věčný život, daruje nám zdraví, děti, rodinu, společenství, ale daruje nám také čas.
To jsou věci, které se nedají koupit, jsou obrovskou Boží milostí. A určitě už se vám v životě několikrát
stalo, že vám něco odpadlo a vy jste získali čas navíc. Darovaný čas. Jak jste s ním naložili? Jak jste
tento čas využili? Chizkijáši byl vyměřen čas 15 let. My to asi nepotřebujeme vědět, kolik nám je
vyměřeno. Nicméně apoštol Petr píše: Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse.
Bůh nám poskytuje čas ke spáse. Vyzbrojme se stejnou myšlenkou. Není přece samozřejmé, že se ráno
probudíme do nového dne. Bůh nám dává život a také si ho bere zpět. A kdyby se měl na nás hněvat,
tak nebude náš život prodlužovat. Nebude nás uzdravovat, nebude už přikazovat našemu srdci, aby
tlouklo. Ano, bratři a sestry, to že jsme vůbec na světě, to že žijeme, je obrovská Boží milost v Pánu
Ježíši Kristu. A dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, Pane. Dokud dýcháš, dokud je v tobě dech života,
který do tebe vdechl Bůh, pak máš vyměřený poskytnutý čas dát ve svém životě vše do pořádku. Dokud
dýcháš, máš tady svůj úkol. Předat víru dalším generacím, dát do pořádku své vztahy, udělat cokoliv,
co bude učiněno ke slávě Boží. Dokud dýcháš, můžeš chválit Pána. Dokud dýcháš, můžeš se modlit.
Dokud dýcháš, můžeš sloužit potřebným. Dokud dýcháš, můžeš podpírat a povzbuzovat. Je to úžasná
Boží milost. Pán nám daruje čas navíc, abychom ho využili k plnění Boží vůle.
Když Pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník
je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého Pán při svém příchodu nalezne, že tak činí…
Každý z nás, bratři a sestry, by měl vědět, jaký je jeho úkol, k čemu jej Bůh ustanovil, do jaké služby.
A ten, kdo to neví, ten se má ptát, dotazovat se Pána na Boží vůli do svého života, Je to důležité nejenom
vědět, ale také konat. Neměli bychom si namlouvat, že ještě je čas. Neměli bychom být jako ti
posměvači, kteří si dělají, co chtějí a přitom říkají: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té
doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“ Všechno? Ti
posměvači, o kterých tu píše Petr, jsou už dávno mrtví.
A tak, bratři a sestry, berme advent velice vážně. Pán Ježíš jednou přijde. Jestli to bude za našeho
života, nebo ne, to nevíme. Jedno je však jisté, Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří
vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni
dospěli k pokání. Organizace Wicliffova misie, která usiluje překládat Bibli do všech jazyků, hlásí, že
je ještě mnoho národů a kmenů, které neslyšeli evangelium. Usilují to napravit, avšak je to ještě na
hodně dlouho. A Bible nás učí, že Pán přijde, až všem národům bude zvěstováno evangelium. A někdo
by si mohl říct, tak radši nebudu zvěstovat, aby Pán nepřišel. Ovšem to je právě omyl! Pán si přijde pro
každého z nás. V den naší smrti. Povzbudivé na tom je, že se s Ním konečně setkáme tváří v tvář. Těšíte
se na to, že po celoživotním hledání Pána Ho konečně spatříme? Tak čiňme tak, aby nám Pán mohl říct:
Služebníku dobrý, a věrný! Amen. Modlitba
Píseň 648
Píseň 622
Slovo poslání: Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní
poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. (1. Kor 13,12)
Požehnání:
Píseň 579

