Kázání Malá Bystřice 8.1.2019
Introit: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Žalm 8,5
Píseň 442
Modlitba
Čtení: Lukáš 10,25-37
Píseň 256
Text kázání: Židům 12, 1-3
Bratři a sestry,
zrovna na dnešek dle rozpisu Aliančního týdne modliteb vyšlo ožehavé a velice složité téma
migrantů. Budu citovat úvod toho zamyšlení: Strach z muslimů a islámu je hlavní překážkou,
proč křesťané s muslimy nesdílí evangelium a své životy. Dle průzkumu ČEA dokonce 44%
českých evangelikálních křesťanů považuje muslimskou imigraci za hlavní hrozbu pro ČR.
Když dále shrnu další slova této úvahy, tak je přirozené, že má člověk obavu nebo strach
z terorismu, nicméně mnohé obavy pramení z nedostatečné informovanosti o této situaci.
Média říkají jedno, křesťanské misijní skupiny, které se na Balkán vypravili pomoci, se často
přesvědčili o jiných zkušenostech. Na druhou stranu, i kdyby většina těchto lidí byla
mírumilovná, přesto máme obavu, že je to veliká masa lidí, o kterou bychom nebyli schopni se
postarat.
Já na to neumím dostatečně odpovědět a je potřeba hledat moudrost u Hospodina. Nicméně
přesto jako křesťané bychom se ve svém životě neměli nechat ovládat strachem. Bůh nám dává
svého Svatého Ducha a Písmo svaté.
A to nám, mimo jiné, říká v epištole Židům, ať bratrská láska trvá. To je první, co si odsud
můžeme vzít. Téma aliančního týdne modliteb jsou modlitby v polarizované době. V současné
době je mnoho témat, která názorově rozdělují společnost. Žel rozděluje to i křesťanstvo a to
napříč církvemi. V dnešní době si může každý hájit svou pravdu, politici se navzájem sprostě
urážejí, ovšem v církvi by tomu mělo být jinak. Můžeme mít jako křesťané každý jiný pohled
na věc, měli bychom však v hledání společné pravdy zůstat v lásce. Co to znamená? Když si
s něčím nevím rady, říkám si, co by dělal na mém místě Kristus? Nevím, jak by vyřešil otázku
migrace, ale vím, že bych stejně jako On neměl přestat komunikovat s druhými, měl bych jim
stále naslouchat, v úctě a lásce brát ty druhé dokonce za přednější, než sebe. A to přesto, že
radikálně třeba nesouhlasím s jejich názory. Je to velká zkouška pro křesťany, zůstat v lásce.
Ale to je to základní. Tam, kde je láska, tam je Bůh.
To druhé z toho textu: S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž
to tušili, měli za hosty anděly. Asi si nedokážeme představit, jak bychom např. ve svém domě
uhostili a nasytili třeba 50 nebo 100 lidí. Ovšem v jakého Boha věříme? V Pána Ježíše, který
jako člověk s tím měl obrovské zkušenosti! Šly za ním zástupy, támhle nasytil 5 tisíc, tuhle 4
tisíce. Nemohl by tak činit znovu? Možná málo spoléháme na Boha. Na druhou stranu umíme
rozmnožit chleba, když dáváme do sbírky a podpoříme potřebné. Další věc, která mne u toho
napadla, že když se nám naskytne příležitost, že máme ty odjinud přijímat s láskou. Také
jsem odjinud a byl jsem zde na Valašsku přijat s láskou a jsem za to vděčný. Láska kolikrát dělá
divy. Ano, mnozí ji umí i zneužít. Na druhou stranu si položme otázku: Copak mi sami jsme
někdy nezneužili Boží dobroty a shovívavosti? Copak jsme nikdy vědomě nezhřešili? Copak
jsme znovu nekřižovali Pána Ježíše Krista? A tak my sami nikdy nevíme, koho nám Pán posílá.
Aniž to tušíme, máme mezi sebou třeba i anděly. To slovo z řeckého překladu angelos vlastně
znamená posel, rozumíme tomu tak, že je to posel, kterého nám poslal sám Bůh. Od Boha
poslaný. Na Božím soudu víme, že uslyšíme, buď pojďte ke mně, neboť jste mi dali jíst, pít,
oblékli jste mne, anebo jděte ode mne, neboť jste mi nedali pít, jíst a neoblékli jste mne. Pán

na tyto věci pamatuje! A tak si znovu položme otázku, zda mnozí z těch migrujících nejsou
právě angelos, tedy od Boha poslaní? Zda to Boží záměr, plán spasení národů a zároveň zkouška
i pro nás? Je to něco velikého, čemu nerozumíme a co nás přesahuje. Nicméně Bůh nám nedal
ducha strachu, ale Ducha svatého, ducha víry a odvahy. Nepřemýšlejme tedy pouze tak, že je
migrační vlna pro nás velká hrozba. Zamysleme se na modlitbách nad tím, zda to naopak není
obrovská výzva a příležitost ke zvěstování evangelia. To je náš úkol a o narození shůry se pak
postará Bůh. Ano, můžeme mít Evropu zaplavenou islámem, naším úkolem je však jí zaplavit
pokojným a láskyplným evangeliem tak či tak, ať tu migranti přijdou , anebo ne.
Uvědomme si, bratři a sestry, že je to obrovská Boží milost, že my máme své domovy a jiní o
ně přišli. Proto musí zaznít ještě to třetí z textu: Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni
s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Pamatujme tedy na ně,
jak umíme a jaké jsou naše možnosti, vždyť do podobné situace se může dnes dostat kdokoliv.
Jistoty tohoto světa totiž žádnými jistotami nejsou. A jsem přesvědčený o tom, že ten, který
situaci pozná blíž, tak může změnit i svůj názor. Podobně jako ti, kteří tam byli, pomáhali, sytili
a zvěstovali. Kdo je můj bližní? A co je pro mne důležitější? Vyhnout se jako kněz a levita,
anebo budu hnut soucitem jako Samařan až přijde na lámání chleba? Já se chtěl tomuto
tématu dnes vyhnout, podobně jako levita, avšak svědomí mi nakonec nedalo, Přemýšlejme
tedy nad tím zcela vážně. Amen.
Píseň 621 (482)
Slovo poslání: Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on…
Dt 8,18
Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti
milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen
Píseň 623

