
„Nechceme se třásti“

Hošťálková 25. 7. 2021

Písně: 639, 182, 697, 331, 421
Čtení z Písma: Žalm 27, 7 - 14; Izajáš 38, 9 - 13. 17 - 20
Text kázání: Izajáš 38, 17. 19 - 20

     Milí bratři a sestry,

kdo vlastně byl ten Chizkijáš a je pro nás důležité to vědět? Byl to král nad Judeou,
prvním mužem uprostřed národa, který Bůh přijal za vlastní. Byl také současníkem
proroka Izaiáše. Oba žili  v době asi 700 let před Kristem. Chizkijáš však smrtelně
onemocněl;  ze  své  nemoci  ale  byl  zázračným  způsobem  zachráněn.  Mnohému
z toho,  co  ve  svém  zápase  s  nemocí  prožil  smíme  porozumět  právě  z jeho
chvalozpěvu:  „Hle,  ta  hořkost  přehořká mi  byla  ku pokoji.  Ty  sám vytrhl  jsi
z  jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy.“ 

     Náš text ale míří ještě k něčemu jinému než jen k pouhému položení důrazu na
uzdravení  z fyzické  nemoci.  Martin  Luther  k tomuto  místu  poznamenal:  „Dobře
porozumět  této  Izajášově  písni  může  jenom ten,  kdo  se  též  nacházel  v  těžkých
zkouškách a zápasech... Snad žádný jiný pisatel nezachytil smrt a vyrovnávání se s
touto skutečností, tak podrobně jako je tomu právě zde... Vidíme mnohé, kteří smrt
znevažují, smějí se jí, nebo jí pohrdají, ale Izaiáš, člověk hluboké víry, je tváří v  tvář
smrti  nanejvýš  zarmoucen.“ Luther  pak  dále  odkazuje  ke  Kristovu  modlitebnímu
zápasu v Getsemane a o samotné přípravě na smrt říká:  „To, co čteme u proroka
Izaiáše, jsou slova člověka, kterého smrt potkává zcela nenadále, nepřipraveného.
Avšak my na ni připraveni být máme. Pravou přípravou... je cvičení se ve víře, které
vede k poznání, že smrt, hřích, peklo, satan je v ukřižovaném Kristu přemoženo a
poraženo; a že my již nehledíme pouze na vlastní skutečnost smrti,  ale že na ni
hledíme jako na takovou, jaká je v Kristu.“

     Smýšlejme i my tímto způsobem o našem vlastním údělu, zahleď me se upřeně
ke Kristu, ve kterém je smrt přemožena. Nemějme před očima člověka, který plave
na  otevřeném moři,  usilovně  zápasí  s vlnami  a  přece  je  bez  naděje  a  utopí  se,
protože není nikoho, kdo by mu pomohl. Potěšením člověku nemá být ani to, že smrt
přece znamená ukončení vší lidské nouze. V tomto se nám Boží dobrodiní poznávat
nedá. Jeho největším dobrodiním je vědomí odpuštěných hříchů, to že člověk ve své
nejhlubší podstatě dochází v Kristu pravého spočinutí.

     Zmíníme-li Luthera ještě jednou, pak on tomuto Izaiášovu textu tolik nerozuměl
jako  prostým  díkům  a  chvalám  za  zázračnou  záchranu  z nemoci.  Vztahoval  jej
mnohem více k našemu živému vztahu víry vůči Bohu, k našemu spoléhání na něj i
uprostřed těžkých útrap a pochybností.  Jde mu především o to,  aby tyto útrapy i
s výhledem k naší  smrtelnosti,  nenarušily  nebo nepřerušily  naše vzhlížení  k Bohu
ve spoléhající  víře.  Jde  mu  o  zaslíbení  jisté  Boží  pomoci.  Proto  tento  text  také
navazuje  na  obraz  modlícího  se,  do  vůle  svého  Otce  odevzdaného  Krista
v Getsemane: „Ne má vůle, ale tvoje vůle se staň!“



     Přes odstup mnoha staletí  který nás od Chizkijášova času dělí,  spojuje  nás
s tímto člověkem velmi přirozeně právě onen strach, který se dostavuje ve chvílích,
kdy se náš život dostává do nebezpečného ohrožení. Jak obstojíme? Co pro nás
v této chvíli znamená spolehnutí na Boží pomoc? Náš text se skládá ze dvou částí:
První část obsahuje Chizkijášovu těžkou nouzi a jeho nářek nad tím, že musí tak brzy
zemřít. Ve druhé části následují chvály a díky za uzdravení.

     „V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš,
syn Amósův, a řekl mu: ´Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě,
protože zemřeš, nebueš žít.“ Prorok králi vskutku nepřinesl potěšující zprávu, nijak
před  ním  nezastíral  co  jej  v nejbližších  chvílích  čeká.  To,  co  mu  vyřizuje,  je
poselstvím samého Boha:  „Toto praví Hospodin“, je tedy zcela jisté, že jeho dny
jsou sečteny. „Chizkijáš se dal do velikého pláče.“ Tomu určitě dobře rozumíme,
když si představíme, že bychom se náhle v nemocnici octli v podobné situaci. V té
chvíli  se  nám  rozplývají  všechny  naše  naděje  a  všechno  naše  uvažování  do
budoucna náhle mizí.

     Chizkijáš na tuto zprávu zareagoval podle očekávání - velmi vášnivě a živočišně
se  proti  tomu  vzepřel.  Toto  Boží  rozhodnutí  se  mu  jeví  jako  zcela  nesmyslné:
„Uprostřed svých dnů se do bran podsvětí odeberu, je mi odečten zbytek mých
let“. Myslel si přece, že bude žít déle. Vždyť stál teprve uprostřed svého života. Šel
za  určitými  plány  a  záměry,  které  Bohu  předkládal,  „opravdově,  se  srdcem
nerozděleným“. A nyní by mělo být to všechno v jediném okamžiku pryč?! Co bylo
do této chvíle  jeho radostí  a životním smyslem, totiž  hledět  na Hospodina v jeho
chrámě spolu  s ostatními  vyznavači  jeho  jména  a  mít  podíl  na  Božím jednání  a
žehnání svému lidu, to vše se má najednou stát minulostí.  „Nikdy už nespatřím
Hospodina,  Hospodina  v zemi  živých,  člověka  už  nikdy  nezahlédnu.“  Je  to
nářek člověka k smrti zarmouceného a sklíčeného.

     A přece tento král nejedná jako člověk, který by se Bohu vzdaloval a který by
umřel ve svém vzdoru. Dobře ví, komu může svůj nářek přednést a úpěnlivě k němu
volá:  „Ach, Hospodine, rozpomeň se, prosím…“ Přes svou neradostnou situaci
setrvává  v nepřestávajícím rozhovoru  s Bohem  svých  otců.  Následující  díky
zachráněného to jen potvrzují:  „Hle ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji.  Ty
sám jsi  vytrhl  z  jámy zániku mou duši…“  A tyto  díky  pak budou znít,  v nově
darovaném životě docela prakticky: „Otec seznámí s tvou věrností  své syny.“ A
král  Chizkijáš  ve  svém  chvalozpěvu  pokračuje  dále:  „Hospodine,  buď  mou
spásou!  Budeme  hrát  na  strunné  nástroje  po  všechny  dny  svého  žití
v Hospodinově domě.“ Chizkijáš jako zachráněný a nově obdarovaný bude chválit
Boha  také  v bohoslužbě,  bude  mu zpívat  oslavné  písně  spolu  s ostatním  Božím
lidem.

     Chizkiáš se spontánně raduje ze záchrany, ví co to je být smrtelně nemocen, i to
co znamená být opět zdráv. Ví také komu za své zdraví vděčí. Je mu jasné, že život
byl člověku darován ne proto, aby si žil, jak se mu zlíbí, ale aby zde byl pro Boha,
dával mu nejrozmanitější službou najevo, že si tohoto vztahu nade vše váží, protože
právě v něm smí zakoušet pravou radost a svobodu, svého Pána spolu s ostatním
Božím  lidem  vděčně  chválil  a  po  všechny  dny  radostně  dosvědčoval  Jeho
milosrdenství:  „Dobrořeč  duše  má  Hospodinu  a  nezapomínej  se  na  všecka
dobrodiní jeho!“ (Ž 103,2).

     V souvislosti našeho textu použijí kraličtí ještě jedno slovíčko, které bychom mohli
lehce přehlédnout, které ale často ukáže k rozhodující výpovědi a zásadní proměně
situace. Je jím slovíčko: „ale“.  „Ale tobě se zalíbilo vytrhnout duši mou…“ Toto



slovo velmi často zazní v okamžicích nejvyšší nouze. V tomto  „ale“ triumfuje Boží
věrnost  nade všemi  katastrofálními  i  katastrofickými  situacemi.  Tak se stává toto
slůvko nástrojem k vyjádření povstání z prachu nové jistotě a naději; ano, nástrojem
k vyjádření  zmrtvýchvstání,  vzkříšení  ze  smrti,  stojí  jako  hráz  proti  vší  nervozitě,
strachu a zoufalství:  „Není  zde,  ale vstal“,  slyší  ženy nad otevřeným Kristovým
hrobem (Lk 24,6).

     Bůh podivuhodně zachraňuje. Také náš text je svědectvím jednoho člověka,
kterého Bůh - proti všem předpokladům, pochybnostem a skepsi víry - postavil nově
do života. My, jako ti,  kteří víme o  svých nouzích, nejistotách i potřebách, máme
tomuto textu velmi soustředěně naslouchat. Jistěže každý z nás ve svém životě zažil
a  zažije  okamžiky  strachu  a  zoufalství,  to  poslední  před  čím se  člověk  nakonec
zachvěje je skutečnost vlastní smrti. Rozhodující přitom však zůstává pevné spojení
s Bohem,  naším  Pánem.  Žalmista  volá:  „Já  však  chci  být  ustavičně  s tebou,
uchopils mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě
přijmeš“ (Ž 73,23).  Třebaže se Chizkijáš po sdělení  tvrdé skutečnosti,  která má
udělat  konec  všem  jeho  nadějím  „dá  do  velikého  pláče“,  nevzdává  se.  Do
posledního dechu chce se svým Bohem zůstat v rozhovoru.  „Hospodin je světlo
mé a moje spása,… Hospodin je záštita mého života“ (Ž 27,1).

     Nám křesťanům je darována možnost žít a zůstávat v pevném spojení s Bohem v
Ježíši Kristu. V Něm smíme svému životu a svým dnům rozumět jako každodennímu
novému Božímu obdarovávání. Dietrich Bonhoeffer napsal v koncentračním táboře,
několik týdnů před svou popravou, onu známou báseň o předivné, tiché noci:

                 „Máš-li však pro nás hořký kalich strastí,
                 jež trpce přetékají přes kraje,
                 my přijmeme jej, nechceme se třásti,
                 vždyť s námi vždy Tvá dobrá ruka je.

                 A kdybys dopřál, Bože milostivý,
                 na světě radost v jasu slunečním,
                 pak prožitého dobře pamětlivi
                 svůj život celý dáme k službám tvým.“ 
                                                                              

                                                                                            Amen.


