
Znamení Boží pomoci
Kázání na 10.7.2016

Hlavní text ze kterého vychází kázání je z I.S 7,2-17

Průvodce životem
Příběhy Bible jsou bohatou studnicí moudrosti a průvodcem života. Učí nás poznávat Hospodina i člověka.
Většinou to bývá tak, že na delším příběhu se odehrává několik menších dějů, nikoliv však nepodstatných.
Dohromady příběhy tvoří dějiny Božího lidu. Jednotlivé děje se však nesmějí odtrhovat od celku. Proto i
dnes si musíme připomenout širší kontext příběhu. V minulém kázání jsem hovořil o proroku Samuelovi,
který nevyrůstal právě v ideálním prostředí víry a přeci se stal věrným Božím služebníkem. Měl čisté srdce a
proto uzřel Boha. A Hospodin za ním stál. Hovořil jsem také o Izraelcích, kteří sice věřili v Hospodina,
jediného Boha, ale jejich víra byla pohanská. Myslím tím, to že přistupovali k Bohu, jako k modle, se kterou
mohou manipulovat  sem a tam, podle svých potřeb.  Mysleli  si,  že  budou Hospodinem manipulovat  jak
potřebují a že Hospodin bude skákat, jak oni budou pískat. Jaké zděšení, když se tak nestalo. Mohli jen sedět
a lízat  si  rány.  Věřili  v magickou moc Schrány Hospodinovy smlouvy a používali  jí  svévolně ke svým
záměrům. Vytáhli do boje proti Pelištejcům a schránu si vzali sebou, jako magický předmět, který je měl
chránit.  Izraelci  si  schránu vzali  do boje, ale Hospodin s nimi v tom boji  nebyl.  Bůh se sebou nenechá
manipulovat podle potřeb lidí.  Izraelci měli pochopit,  že mezi Hospodinem a pohanskými bohy je velký
rozdíl. Pohanské bohy bylo třeba si naklonit, jak bych tak řekl „podkuřováním“. Ale Hospodin je Bůh, který
se svým lidem vstoupil  do smlouvy.  Přizval  jej  do svého obecenství,  posvětil  jej.   Dal  jim přikázání  a
pravidla pro život. Ukázal jim, co je dobré a co není dobré. Víra v Hospodina vyžaduje poslušnost přikázání,
ale také trochu toho hledání. Máme hledat Hospodinovu tvář. Život není černobílý, jednoduchý. Mnohokrát
je třeba hledat odpovědi na složité lidské otázky. Bible není manuál pro život, ale průvodce životem. A s
průvodcem je třeba komunikovat. A průvodce zase komunikuje s námi. Mezi průvodcem a vedeným vzniká
vztah. To u manuálu není. Manuál je diktát, ale Bible je průvodce. 

Probuzení 
Dnešní příběh začíná dobou temna. Když Izraelci vytáhli  do boje z vlastní vůle a ještě svévolně s Boží
schránou, utržili od Pelištejců porážku. Po porážce Izraelitů Pelištejci, nastalo 20 let temna. Izraelcům se na
kusy rozpadla  jejich víra  a  tak sáhli  po víře  svých nepřátel.  Začali  se  klanět  Baálovi  a  jeho ženskému
protějšku  Aštartě.  Baál  byl  Bohem  plodnosti,  vláhy,  růstu,  úrody.  Je  možné,  že  slovo  Aštarta  nepatří
konkrétní bohyni, ale označuje prostě bohyni, neboť v hebrejštině se slovo bohyně nenachází. 
Po 20 letech se Izrael probudil! Jak se to stalo? Nevíme. O tom se autor nezmiňuje. Snad to byla nekončící
Boží milost, která je přitahovala k sobě. To podstatné je, že izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Je to
radostná zpráva, ale je zároveň smutná, když si uvědomíme, že svévole je vedla k porážce od nepřátel a
porážka k modloslužbě. Trvalo to 20 let, čili jednu generaci, než znovu začali Izraelci toužit po Hospodinu,
svém Bohu. 
Samuel zaznamenal touhu lidu a jednal jako pravý duchovní vůdce. Vyzval lid k pokání. To však mělo mít
svůj praktický dopad. Měli odstranit ze svého středu cizí bohy a upnout se jen k Hospodinu.
1 Samuelova 7
3 Samuel vyzval celý izraelský dům: "Jestliže se chcete celým srdcem obrátit  k Hospodinu, odstraňte ze
svého středu cizí bohy i aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z
rukou Pelištejců."
4 Izraelci tedy odstranili baaly a aštarty a sloužili jenom Hospodinu.

Ten výraz 'odstranit ze svého středu' – je velmi výstižný. Buď je v našem středu Hospodin, nebo něco jiného,
nebo někdo jiný. Obojí nejde dohromady. To nás vede k tomu, abychom si položili otázku: „Kdo je v mém
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středu pánem? Komu se celým srdcem klaním?“
Samulel také dal lidem naději,  že pokud se opravdu celým srdcem chtějí obrátit a patřit cele Hospodinu,
vysvobodí je z rukou Pelištejců. A tak se také stalo. Ještě před tím, svolal Samuel  shromáždění pokání do
Mispy. Mispa byla v té době náboženským centrem Izraele. Izraelci se tam postili a vyznávali přitom své
hříchy: „Zhřešili jsme proti Hospodinu.“ Vylévali přitom vodu na zem před Hospodinem. To pravděpodobně
symbolizovalo pokání – vylévání srdce před Bohem. Vzhledem k tomu, že odložili víru v Baála, který je
Bohem dešťodárcem, mohli  tím také vyjadřovat  závislost  na Bohu,  který jako jediný dává déšť z nebe,
nikoliv Baál. 

Strach a záchrana
Když se o Izraelském shromáždění v Mispě dozvěděli Pelištejci, považovali ho za přípravu na útok. Proto
vytáhla Pelištejská knížata do boje proti Izraeli. Izraelci měli strach, velmi se báli nepřítele, který je nejednou
porazil. Prosili Samuela, aby vyprosil u Hospodina pomoc. Samuel obětoval Hospodinu velmi mladé jehně a
Hospodin mu odpověděl. V tu chvíli vytáhli proti Izraeli Pelištejci, právě v čase bohoslužby zaútočili. Ale
Hospodin bojoval za Izrael – způsobil zmatek v jejich řadách a oni byli před Izraelem poraženi. Izraelci se
nevyhnuli boji, ale byl to boj vítězný. Byl to jeden z těch bojů, kdy Hospodin bojoval s Izraelem a dal jim
vítězství,  které  přineslo mír  na  mnoho let.  Izraelci  dokonce pronásledovali  Pelištejce  hluboko do jejich
území.  

Duchovní význam kamenů
A tam se stalo něco důležitého, něco, co bylo dobovým zvykem. Když skončila bitva,  vzal Samuel kámen a
položil ho mezi Mispu a Šén. Kámen pak nazval Eben-ezer, což znamená Kámen pomoci. A prohlásil: „Až
potud  nám  Hospodin  pomáhal.“  Takové  kameny  měly  lidem  připomínat  nejen  historické  události,  ale
především vydávaly duchovní svědectví o Boží pomoci - „Až potud nám Hospodin pomáhal.“ Tyto kameny
byly symboly Boží pomoci. Každý, kdo se na kámen podíval, připomněl si, že Hospodin je milosrdný a
slitovává se nad těmi, kdo ho prosí o pomoc. 
I pro nás, církev, boží lid, je tento kámen symbolem Boží pomoci. Vzbuzuje víru, že když Hospodin pomohl
svému lidu tehdy, může pomoci i dnes, nám, budeme-li jeho pomoc potřebovat. Na Hospodinu si nemůžeme
nic vynutit, ale smíme v něho doufat, složit v něho svou naději a věřit v jeho pomoc. Vždyť Bůh je blízko,
blíž než vzduch,  který dýcháme.  Bůh není  hluchý ke svým dětem,  není  slepý,  k  jejich potřebám. Není
bezmocný, ale má veškerou moc v rukách. 
Kameny, připomínající Boží pomoc stavěl již Abraham v podobě oltářů Hospodinu, Jákob – když se setkal s
Hospodinem na útěku před bratrem, nebo např. Jozue. Tyto kameny se stávaly poutními místy, kam se lidé
navraceli, aby se znovu setkali s Hospodinem, aby Bohu poděkovali a aby načerpali naději ze svědectví o
Hospodinově pomoci. 
I my bychom mohli jistě vztyčit nejeden takový kámen, který by vypovídal o Boží pomoci v našich životech.
Nemám na mysli skutečné kameny v krajině, ale v krajině našeho srdce. K těmto kamenům bychom se měli
občas vracet, abychom vzdali Hospodinu chválu anebo načerpali naději ve zlém čase. Ať je nám tedy i dnes
kámen Eben-ezer, připomínkou, že Bůh na nás nezapomíná a pomáhá nám na cestě životem. Tím největším
symbolem je  kříž  Pána Ježíše,  který nás  vykoupil  z  našich vin.  „Až potud  nám Ježíš  pomáhal.  Až  do
krajnosti kříže nám pomáhal, aby nás vysvobodil z moci hříchu a postavil před Hospodina svaté a obmyté
jeho krví.“ AMEN.
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