Zbabělost, blbost, víra
Pozdrav:
Milé sestry a milí bratři, vítám Vás na těchto nedělních bohoslužbách, a to ve jménu BOHA
našeho Otce i Syna Ježíše Krista i Ducha Svatého.
Introit:
2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3 Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4 Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou!
5 Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6 Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
12 Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. (Žalm 46, 2-6; 12)
Píseň: 47
Modlitba:
Pane, děkujeme za veliké věci. Za ty, na které se denně dívám. A v hloubce srdce a
potichoučku si říkáme:
- kolikrát jsi nám, Pane, v životě odpustil,
- kolikrát jsi nás, Pane, zvedl z popela,
- kolik trápení jsi nám pomohl ukončit,
- mnohokrát jsi nás vyvedl ze zajetí samých sebe,
- tolikrát jsi nám dal zažit svého Ducha,
- tolik našich nářku a výčitek jsi vyslechl…
Tobě patří dík za veliké věci. Za všechna rána, do kterých se probouzíme. Za všechna
setkání, do kterých přicházíme. Za všechny dni, o kterých říkáme, že byly požehnáním.
Prosíme i za ten dnešní, aby byl naplněn Tvou přítomnosti. Amen
I. Čteni:
Milí bratři a milé sestry v PJK, vyslechněte si slova z Písma Svatého, jak je nacházíme
zapsané v knize Jozue v kapitole 6, od 1-20 verš. (můžete se posadit).
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen
Píseň: 607
Slůvko dětem:
Víte, co je to pověra? Zkuste říct nějaký příklad pověry (černá kočka, třináctka). Pověry jsou
silné, v letadlech např. chybí sedadla s číslem 13 a v hotelech často nemají 13. patro.
Pověra — v tom slyšíme slovo víra. Víra — věřit — pověra. Pověrám lidé také věří a spoléhají
se na ně, v něčem je to blízké tomu, jak věří křesťané. Ale všimněte si — černá kočka,
třináctka — ty pověry mají něco společného. Vzbuzují strach, děsí člověka. A ten, kdo se
bojí, ten může udělat něco nebezpečného. Víra je jiná. Člověka od strachu osvobozuje.
Předmět — kámen
Co se dá udělat z kamene? Něco dobrého: Postavit dům nebo zídku. Postavit hráz na řece
nebo na rybníku. Vybudovat cestu. Ale kámen může být také nebezpečný, může být také
zbraní. Někdo kámen vezme a hodí po někom druhém. A další se přidá. A další.
Dnes uslyšíte další napínavý příběh apoštola Pavla. Lidé se budou rozhodovat mezi dobrým
a zlým. A dojde i na kameny.
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“

Kázání:
Slova Písma Svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, jsou zapsaná v listě Židům v 11
kapitole, v 30 verši. Tam čteme:
Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.
Milí bratři a milé sestry v PJK!
Dobyti Jericha. – Slavný a neobyčejný příběh o zázračném vítězství nad nejstarším a
nejmocnějším městem tehdejšího světa.
Nacházíme se v 6. kapitole knihy Jozue a dostáváme se tak k určitému předělu v této
starozákonní knize. V prvých pěti kapitolách sledujeme přípravu Izraelců na důležitý den
v jejich životech. Jeden takový již nastal, když byli vyvedení z Egypta, z domu otroctví. Nyní
se chystají na boj proti pronárodům země. Jako to bylo v Egyptě i na poušti, také tady před
vstupem do zaslíbené země je Hospodin ujišťuje, posilňuje a zaslibuje jim, že On bude
stát při nich. On bude za ně bojovat.
A je tu šestá kapitola, kde dochází k pořádné akci, ke které doposud všechno
směrovalo – Izraelci útočí na město Jericho. Každý z nás by určitě očekával pořádnou akční
scénu, kde to jenom vybuchuje a dělá to bum-bum, jak to známe z mnoha filmu (já např.
z filmu Rambo). Ale tenhle ten příběh je o něčem jiném.
To nejdůležitější, co bychom měli pochopit z tohoto příběhu, se týká především
povahy, jak ten boj vlastně probíhá. Určitě to není běžná a obyčejná situace, protože
v našem příběhu totiž nerozhoduje lidská síla, zbraně ani taktika. To, co se tady dočteme a
slyšíme - je boj duchovní. Zápas, kde generálem je sám Hospodin a ve kterém Izraelci
zvítězí jenom proto, že věří a poslouchají svého velitele - Boha. Tohle je pro nás důležitým
poučení a vzorem poslušnosti a oddaností.
Jenže ani toto vítězství nepřichází jenom tak, z ničeho nič. Když chceme něčeho
dosáhnout, musíme vydat veliké úsilí. Když se podíváme podrobně na přípravu Izraelců,
nemůžeme si nevšimnout, že při přípravách nešlo o žádné broušení mečů a trénovaní boje.
Šlo především o přípravu ve víře, poslušnosti a důvěře v Boží moc.
V tomto prvotním boji o zaslíbenou zemi, se má zřetelně ukázat, kdo působí a dává
vítězství. Není to lidská síla, ale je to sám Hospodin. On je ten, který vítezství zaslibuje
a též ho i dává. ON je ten, který bojuje za Izraelce. Jenže i Izraelci mají v celé této situaci
významný úkol. Zúčastnit se a věřit. Nestrhnou hradby Jericha a nedobiji ho konvenčními
prostředky. Nepomůžou si silou zbraní a armádou. Ale hradby Jericha padají díky jejích
aktívní víře.
Mise, která se nám zdá na první pohled jako vojenská, se ukazuje být misí
bohoslužebnou, misi, která je aktem víry. A to přivádí dávné Izraelce – blízko k nám.
V mnohém můžou být pro nás příkladem. Vždyť my nemáme bojovat v prvé řadě
fyzickými prostředky, i když by se nám to mnohokrát hodilo. Naši silou má být víra v
Boha. V dobývání Jericha – jde o duchovní boj, o zápas, ve kterém vítězí Hospodin skrze
víru člověka.
Ale, co když se zrovna na naší cestě ocitne problém zvaní – Jericho. Jericho jako
zkouška víry! Jericho jako bolest! Jericho jako důležité rozhodnutí! Co pak uděláme? Jak se
k tomu postavíme? Možnosti není moc. Vlastně znám jenom tři:
1. otočit se a utéct – možnost zvaná: zbabělost
2. spolehnout se, že to zvládnu já sám, bez pomoci – možnost zvaná: blbost
3. důvěřovat někomu bez koho to nejde zvládnout – možnost zvaná: víra v Boha

V prvním verši 6. kapitoly knihy Jozue čteme, že: Jericho bylo důkladně uzavřené před
Izraelci. Nikdo nevycházel ani nevcházel. (Joz. 6,1)
Na tomhle tom příběhu si můžeme všimnout důležité skutečnosti - víra se dokazuje
za nepříznivých okolností. Víra se projevuje, tváří v tvář opevněným městům, které jsou
nedobytné a mocné. Víra stojí na důvěře v Hospodina.
Představte si kompaktní pevnost s dvojitými hradbami vysokými 5 metrů, zásobami
jídla a zdrojem vody. Pevnost, které bychom se raději vyhnuli a obešli ji zdaleka. Město,
které se nevzdá jen tak bez boje. To je ten čas víry a ne zbabělosti a blbosti. To jsou chvíle,
kdy je nevyhnutné se postavit takovým hradbám. To je čas, kdy se ukáže naše víra.
Takových měst je v našich životech mnoho. Možná to nejsou a nebudou skutečné
hradby z kamení a cihel, ale narazíme na opevněná srdce lidí. Silných ve své vlastní síle a
mocných ve své pýše. Opevněných a nepřestupných jako samotné Jericho. Můžeme se
přistihnout, že i my sami častokrát stavíme takové zdi, vysoké a pevné. Jsme přesvědčení, že
za nimi budeme v bezpečí, a že se dá za nimi skrýt i před Bohem. Vyhýbáme se konfrontaci s
vlastní hříšností. Skrýváme se tak, jako se skrýval Adam s Evou. Utíkáme tak, jako utíkal
Jonáš. Zapíráme tak, jako zapíral Petr. Nad hradbami, které si postavíme, zvítězíme jedině
vírou. Protože „vítezství, které přemohlo svět, je naše víra.“ (1J 5,4)
Jozue a spol. na vlastní oči viděli neporazitelné hradby před sebou, ale srdcem věřili
v sílu svého Boha. Víra v Hospodina byla jejich zbraní. Protože jejích víra byla taková,
že se nejprve podívali na Hospodina a ne na hradby.
V Božích očích bylo Jericho porážené ještě před začátkem boje. Všimněte si, že Bůh
řekl „vydal jsem ti do rukou Jericho“, ON hovoří v minulem čase, i když Izraelci ještě stojí
před jeho branami.
Lidé víry bojují podle Hospodinových pokynů, ať jsou jakékoliv, těžké, či
směšně, náročné, nebo proti našemu zdravému rozumu. Skrze víru můžeme přijmout
Boží strategii, přesně takou jaká je.
Udělali to i Izraelci. Bylo jim přikázané, aby šest dní chodili se schránkou okolo
hradeb Jericha, aby knězi troubili na polnice a všechen lid byl přitom ticho. Až na sedmý
den měli na signál z polnic vyrazit hlasitým pokřikem, po kterém se měli zřítit hradby
města, aby do nich mohli Izraelci vstoupit. Ale chození jenom tak kolem hradeb, to není
běžný postup při dobývání města. Šlo o nezvyklou strategii, která se rozhodně nepodobala
lidskému řešení. Pevnosti se přece dobývají úplně jinak. Boží řešení bylo dost
neočekávané, ale zároveň bylo účinné.
A hle, co se zdálo nezničitelné, nemožné překonat, to náhle leží v prachu a trosky
hradeb už nenahánějí strach. A za Jerichem…, čeká zaslíbená zem.
Po dobytí Jericha bylo jasné, že Hospodin je slavný vítěz. Boží řešeni, která ve víře
přijímáme, jsou jiná než ta naše. Bůh nás nekonečně převyšuje, není jako my. A to je jasně
vidět na vítězstvích, která On sám působí. Bez Hospodina by Izraelci u Jericha sotva něco
dokázali. Bez NĚHO bychom i my dnes sotva něco zmohli.
Ne všemu, co nás v životě víry potká, musíme hned rozumět. Někdy pochopíme
smysl Božího plánu, až když HO poslechneme. A kdo je ochotný důvěřovat Boží taktice,
přestože se nám zdá někdy nesmyslná, nebude zahanbený.
Příběh o dobytí Jericha nás učí důvěřovat Bohu tak, aby vše záviselo jen na
Něm. Učí nás trpělivosti – čekat na Hospodinovo řešení. Amen

Píseň: 367
Ohlášky:
Přímluvná modlitba:
Otče nebe i země, prosíme, dej nám sílu, abychom milovali jeden druhého. Ať jsou naše
vztahy pravdivé a čisté. Ať se na nic nehrajeme. Ať jsme při setkávaní s druhými ochotní
pomáhat. Ať bojujeme za pravdu a spravedlnost. Ať nešetříme časem, který můžeme pro
druhé obětovat. Ať se učíme stále větší trpělivosti ve svých rodinách i společenství. Ať
umíme důvěřovat Tobě a Tvým plánům. Na Tebe chceme spoléhat dnes, zítra i na věky.
Amen
Otče náš….
Píseň: S 23
Posláni:
Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás. (Joz 23,10b)
Požehnáni:
Vidoucí Bože, požehnej nám, aby tě naše oči poznaly.
Slyšící Bože, požehnej nám, aby naše uši slyšely tvůj hlas.
Provázející Bože, požehnej nám, abychom zůstali na tvých cestách.
Milující Bože, požehnej nám, aby mnozí lidé cítili tvoji lásku.
Blízký Bože, požehnej nám a daruj nám pokoj a radost.
Požehnej vám dobrý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý.
Amen.
Píseň: 621

