
Kázání na text Ab 3,17-18
I  kdyby  fíkovník  nevypučel,  réva  nedala  výnos,  selhala  plodnost  olivy,  pole  nevydala  pokrm,  z  
ohrady zmizel  brav,  ve chlévech dobytek nebyl,  já  budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke  
chvále Boha, který je má spása.

Milí bratři a milé sestry, milí přátelé,

dnes  máme  první  neděli  v roce  2016.  Snad  všichni  lidé,  nás  křesťany  nevyjímaje,  hledíme do 
budoucna  s očekáváním.  Ať  již  kladným,  či  záporným.  Ať  již  s nadějí  či  dokonce  radostí  nebo 
s obavami či dokonce strachem. Obojí je pochopitelné. Nejdříve něco o tom záporném očekávání – 
o obavách, strachách… Jak tomu bude ve světě v tomto roce mne „informoval“ můj manžel Standa 
– prognostik: Očekává se vypuknutí 3. světové války, teroristické útoky v Evropě, obrovská migrace 
-  cca milion uprchlíků přijde do Evropy,  návrat ekonomické krize,  katastrofické sucho,  případně 
ještě pád meteoritu a výbuch supervulkánu. Nu, žádné pěkné vyhlídky… Reakcí na tyto předpovědi 
může být strach, úzkost a beznaděj. I křesťan může – a je to logické, tyto pocity zakusit. A to nejen 
při očekávání světových událostí. Jsou tu i  osobní obavy, strachy… Obavy o zdraví či  dokonce o  
život. I já mám obavu, jak to bude vypadat tento rok s mou únavou. A předpokládám, že každý 
z nás, sboru „lazarů“, má podobné obavy o své zdraví.  A co teprve náš bratr Michal, který trpí 
nevyléčitelnou rakovinou – ten má obavu, že tento rok je jeho posledním… Standa má strach, aby 
jejich škola dostala znovu akreditaci a on nepřišel o práci… Anebo Jarda – domnívám se, že ani  
jemu není příliš vzdálená obava z nezaměstnanosti… Obava z finančních problémů, ještě větších 
nežli v roce předcházejícím, obava o to, zda budu mít na jídlo či na nájem, ta opět, jak vím, není jen  
obavou mojí…  To všechno jsou naše obavy, strachy… Ovšem – máme jakožto křesťané vůbec na 
obavy a strachy nárok? Smíme si něco takového vůbec připustit? Není to v rozporu s křesťanskou 
nadějí? Jak to měl se strachem Pán Ježíš? Zažil ho někdy? Bratři a sestry, pojďme s Pánem Ježíšem 
do Getsemanské zahrady. Když tam vešel, přepadla ho hrůza a úzkost. (Mk 14,33) Vidíte? A když se  
bál sám Boží Syn, jak by Bůh neměl pochopení pro naše strachy a obavy… Pán Ježíš má strach, prosí  
Otce, aby od Něj odňal hořký kalich nadcházející smrti, ovšem – a to je to zásadní, na co nesmíme  
nikdy zapomínat, přepadne-li nás strach, dodává: „ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ A tento 
postoj, postoj odevzdanosti do Boží vůle, máme mít i my. Přes všechny obavy, přes všechen strach,  
důvěřovat Bohu a nade vše jej milovat. Ať se stane cokoli… 

A to už se dostáváme přímo k dnešnímu textu:  I  kdyby fíkovník  nevypučel,  réva nedala výnos, 
selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,  já 
budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Každý si za to „i kdyby“ 
doplňte své. To, čeho se obáváte, to, co by se vám nemělo nikdy stát… Ovšem i kdyby – Bůh bude 
stále můj Pán, v Něj budu věřit, v Něj budu doufat, Jej budu milovat, Jej budu chválit, Jemu sloužit, 
za Jeho milost děkovat a Jeho království vyhlížet… V podobném duchu jako náš dnešní text – a jde 
to  ještě  víc  na  tělo  –  se  nese text  následující  (Daniel  3,  16-18):  „Šadrak,  Méšak a  Abed-nego 
odpověděli králi: "Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my 
uctíváme,  nás  bude chtít  vysvobodit  z  rozpálené ohnivé  pece i  z  tvých rukou,  králi,  vysvobodí 
nás. Ale  i  kdyby ne,  věz,  králi,  že  tvé bohy uctívat  nebudeme a před zlatou sochou,  kterou jsi  
postavil, se nepokloníme." Ano, i kdyby nás Bůh nevysvobodil od smrtelné nemoci a my museli 
v tomto  roce  umřít  –  ó  kéž  se  tak  nikomu  z nás  nestane,  přece  se  Ho  nepustíme,  přeci  Mu 
nebudeme lát, přeci Ho nepřestaneme milovat. To už chce velikou oddanost! Ale jak čteme v Žalmu 
116, verš 15: „Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.“…  Ale  
vrcholem oddanosti až za smrt je pro mne text Job 13, 15-16: „I kdyby mě zabil a já už neměl co  
očekávat, přece bych chtěl před ním obhájit své cesty. Vždyť on je má spása.“ Bratři a sestry, toto 
Jobovo prohlášení  je  extrémní  a  absurdní,  Bůh nezabíjí.  Přesto je  to vrchol.  Kdo z nás  by toto 
dokázal – poctivě – říci. Kdo z nás miluje Boha natolik, že by Ho nepřestal jmenovat svou spásou 



přesto, že by jej Bůh zabil… 

Bratři a sestry, drazí přátelé, každý z nás má nějaké obavy z budoucnosti. Každý z nás Boha prosí, 
aby se to či ono stalo či naopak nestalo. Bůh naše obavy vidí a bere je na vědomí. A tak jako vloni, i  
letos nám bude pomáhat a žehnat. Ale je možné, protože tu není, žel, ve hře jen Bůh, že se i přesto 
stane něco, co nás zarmoutí, zabolí či dokonce dostane na kolena. Není to sice pravděpodobné, ale 
je to možné, že vypukne 3. světová válka. Že vyschne studna. Že se tvé zdraví zhorší. Je možné, že  
přijdeš o práci. O bydlení. Ale,  bratře a sestro, prosím tě, pro Boží bezpodmínečnou lásku, pamatuj  
na Abakukovo „i kdyby“. Pamatuj na Ježíšovo: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne  
má nýbrž tvá vůle se staň." Amen.
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