
Strach, odvaha, svoboda
Čtení: 1. Samuelova, kapitola 17   (březen 2020)

Zeptám se, možná zbytečně: Měli jste z něčeho strach; nebo z někoho? Strach třeba ze tmy, někam
potmě jít, třeba do sklepa, nebo v noci lesem. Moc nevěřím hrdinům, kteří nikdy a z ničeho strach neměli
a nebudou mít. Vzpomínám si na své dětství – to už bylo dávno – měl jsem sen, že jsem šel na půdu
domu,  kde jsme bydleli  a tam se najednou objevil  ošklivý pes a vyštěkl  na mne.  Musím přiznat,  že
minimálně půl roku jsem nebyl schopný na tu půdu jít. Prostě to nešlo. Strach – ten ochromuje. Člověk by
chtěl něco udělat a ono to nejde. To jistě zažíváme všichni.

Už pánové Voskovec a Werich v jedné své písni zpívali: „Seďme klidně  na židli, čtěme Bibli, tam
to všechno je...“. A pak v této písni zpívají o Davidovi a Goliášovi. A tak poslechněme i této výzvy a
přečtěme si z Bible, z 2. knihy Samuelovy, tento příběh.  I vycházíval z pelištejských šiků soubojový
zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl
oděn do šupinatého pancíře. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp.  Násada
jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa.  Goliáš byl veliký
muž, veliký chlap. Oněch šest loket a jednu píď, jak byl vysoký, bylo asi 3,4 metru. Goliáš tam nejen
stojí, ale také křičí. Hlas měl určitě hromový. Ale zkusme si představit, kam bychom asi vzhledem k jeho
postavě sahali. Někdo po kolena, někdo možná do pasu, nejvyšší z nás o něco výš. A to ještě ten člověk
nekřičí. Tak to bylo na pláni mezi izraelským a filistinským vojskem. Divíte se, že nikdo neměl odvahu se
Goliášovi  postavit?  Měl  to  být  tehdejší  izraelský král  Saul,  ale  nebyl.  A tak  přichází  David.  Byl  to
mládeneček, nijak urostlý a ten se dal do boje s tímto obrem. Řekli byste – to je hlupák! - proti takovému
velkému a navíc dobře vycvičenému zápasníkovi se postavit! Taková neuváženost! Ale proč David šel do
boje proti Goliášovi?  Protože věděl, že Pán Bůh je s ním. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral pět
oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. A
Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem,
kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi
potupil.  Celý  svět  pozná,  že  při  Izraeli  stojí  Bůh.  Celé  toto  shromáždění  pozná,  že  Hospodin
nezachraňuje  mečem a kopím. Vždyť boj  je  Hospodinův.  David sáhl  rukou do mošny,  vzal  odtud
kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k
zemi. Tak zdolal David Pelištejce, prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce
meč.   

David měl  odvahu jít  proti  Goliášovi,  přestože to  byl,  lidsky viděno,  holý nesmysl.  Nebyl  to
nějaký papírový hrdina, který všechno snadno zvládne. Jeho odvaha pramenila z toho, že věděl, že Bůh je
na jeho straně, že jde s ním. Opět malý příběh. Malý hoch říká svému kmotrovi: „Kmocháčku, mohl bys
pro mne něco udělat? A co? Šel bys se mnou do sklepa?“  Rozumíte? Sám by tam asi nešel, ale s někým o
kom věděl, že mu pomůže, to šlo. Odvaha, se kterou můžeme jít vstříc tomu, co je před námi, nemusí být
založena na nás, našich schopnostech nebo pocitech. A o tuto odvahu nás Boží a náš nepřítel ďábel chce
připravit. Další příběh. Ke knížeti pekel přišli jeho podřízení se zprávami o své činnosti. Jeden říká: Jel
autobus plný křesťanů a tak jsem u něj způsobil poruchu, autobus spadl ze srázu do řeky a všichni se
utopili. Blázne – říká mu jeho šéf – jsou teď u svého Pána. Druhý přichází a říká: Do plného kostela jsem
poslal pár teroristů, naházeli jim tam bomby a pak to tam ještě vystříleli. Pošetilče, říká opět jeho šéf.
Poslal jsi je tam, kam stejně směřovali, k jejich Bohu. Pak přišel ještě jeden a říká: Přiměl jsem jednoho
křesťana, aby ztratil odvahu číst Bibli, modlit se a důvěřovat. Tu pekelný kníže zajásal – ten člověk je náš.
A to je skutečně ďábelské mámení – přimět nás k tomu, abychom ztratili odvahu Bohu naslouchat a s ním
mluvit a důvěřovat mu. Abychom ztratili odvahu třeba proto, že se cítíme být nehodnými k němu přijít
například proto, že jsme neudělali to nebo ono, či se nějak provinili. Prostě, abychom neměli odvahu jít
dál. Snadno se to možná říká, když člověku téměř nic nechybí. Když je však v těžkostech, pak je to o
něčem jiném. Proto máme také společenství církve, abychom se podpírali, povzbuzovali se navzájem a
jeden za druhého se modlili. Také Izrael si měl připomínat všechno to, čím jej Hospodin vedl a provedl,
aby na to nezapomněli a ve svém životě se touto Boží věrností povzbuzovali. I pro nás to platí. Tedy
odvaha, založená na Boží přítomnosti a pomoci jak to bylo u Davida a jak toho může být příkladem onen
malý chlapec. 



Brzy budou Velikonoce.  Vraťme se k druhému největšímu křesťanskému svátku,  k Vánocům.
Tehdy jsme zpívali jednu z velmi známých  písní „Narodil se Kristus Pán“. Tam se ve čtvrté sloce zpívá:
„Goliáš oloupen, veselme se; člověk je vykoupen, radujme se“. Zase tu máme Goliáše. Slova o loupeži
nám nezní moc morálně, ale uvědomme si jejich význam v této písni. Je tu někdo, kdo nás vysvobodil z
moci tohoto Goliáše a ten někdo je víc než David, který nad filistinským Goliášem vyhrál. Je tu náš Pán
Ježíš Kristus, který toho nejhroznějšího Goliáše přemohl a nás, mě, tebe osvobodil. Jak? Svou obětí na
kříži, kde nám ukázal, jak nás má rád a kde nám ukázal, co je to láska. A láska, tedy když máme rádi, nás
vysvobozuje ze strachu. Střední a starší generaci známý bývalý vsetínský farář Bláža Šourek vyprávěl
jednou svůj příběh z vojny. Jako vystudovaný farář šel na vojnu na dva roky a důstojníci, zvlášť politruci,
byli  na faráře docela vysazení.  Jeden takový důstojník mu způsoboval nemalé potíže.  Pochopíme, že
Bláža Šourek ho neměl rád. Zjistil ale, že se ho bojí. Připomněl si pak verš z Janova dopisu: „Láska nezná
strach; dokonalá láska strach zahání“ a viděl v tom klíč ke změně. Tak zkoušel tohoto nepříjemného
člověka mít rád a najednou zjistil, že se ho už nebojí. Řekl bych, že toto je přímo recept na to, jak se
zbavovat strachu. Není potřeba nějaké zaříkávání, ale prostě mít rád. Zní to jednoduše, je to jednoduché,
ale není to vůbec snadné; smíme však prosit a důvěřovat, že nám Pán Ježíš pomůže. Myslím si, že stojí za
to dělat to, nebo to aspoň zkoušet dělat, i když nám to někdy jde těžko. Jan Amos Komenský ve své knize
Praxis pietatis (Cvičení se v pobožnosti) píše asi toto:  „Ač dokonalosti zde dosáhnouti nemožné, přec
usilovati o ni povinné. Neboť Bůh snahu tvou nahlédaje, již za skutek ji pokládá. Pakli ani té není, souditi
tě bude tak, jak vidí.“

Znovu si  připomeňme,  že v našich problémech, našich otázkách a  provinění,  v naší  současné
situaci nejsme sami. Znovu si připomeňme Davida a připomeňme si Ježíšova slova zapsané v Janově
evangeliu: Jestliže vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodní.  To je to podstatné a základní a mohli
bychom říci, že je to všechno. Na nás je, abychom se k tomu přidali, abychom tuto odvahu a svobodu
přijali, abychom Ježíši Kristu docela prostě věřili. Karel Havlíček Borovský v době národního probuzení
a vlastenectví, kdy žil, řekl: „Kéž by nám Pán Bůh to naše vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil.“  A
tak bych si dovolil i pro naši situaci parafrázovat tato slova.  „Aby nám Pán Bůh tu naši víru, to naše
křesťanství z huby do rukou vraziti ráčil.“ Aby to, že věříme, přestávalo být pouhou teorií a stávalo se při
nás životem; v našich všedních dnech i v naší současné situaci.

Modlitba:
Náš Bože,  náš Otče vyznáváme Ti,  že si  ve svých životech často nevíme rady. Přepadají  nás obavy,
úzkosti a nejistoty a trápí nás to. Připomínáme si však, že v tom ve všem nejsme sami. Smíme mít kolem
sebe své nejbližší, své přátele, svůj sbor, či farnost, ale hlavně Tebe, Pane Ježíši. A tak Tě prosíme, abys
nám dodával odvahu a my se navzájem povzbuzovali a pomáhali si. Nedej nám podlehnout našeptávání
toho zlého, že naše situace je beznadějná, a že to už můžeme zabalit a osvoboď nás. Dej nám, prosíme,
sílu odvahu pro ty naše kroky malé, dej nám sílu mít se rádi. Děkujeme Ti, že jsi s námi.  Amen.

Požehnání:
Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci
měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a
vcházení nyní i navěky. 


