Blanka Novotná: „Nebuďme hloupější než osli“

přepis kázání z 28.1.2017

Nebe bylo bez mráčku, byl nádherný slunečný den. Ale Bileám nebyl šťastný. Právě prošvihnul možná
nejlepší nabídku svého života. Měl být už dávno u krále zahrnut bohatstvím. Ale místo cesty zůstal v Aramu
v Mezopotámii. Proč měl depresi? Co to bylo za skvělou příležitost?
4 Moj 22
Před 40lety odešli potomci Jákoba z Egypta. Šli do Kanánu. Pro svou nevěru do země zaslíbené napoprvé
nevstoupili, putovali dalších 40let. Doputovali do moábských plání naproti Jerichu. Moábci se Izraelců báli.
4 Moj 22,3.
Moáb se velmi obával toho lidu, že je ho tak mnoho, Moáb měl z Izraelců hrůzu.
Izraelci nebyli vojácí, ale Moábský král se jich stejně bál. Věděl, co se stalo v Egyptě, co se stalo Emorejcům
a Bášanům, když je chtěli napadnout. Věděl, že nelze bojovat proti lidu, který má při sobě nadpřirozené
síly. Balák hledal pomoc u Mediánců. S nadpřirozenými silami se přece musí bojovat nadpřirozenými
silami. Balák chce Izraelce proklít. Moábští a Mediánští starší šli k Bileámovi a vyřídili mu vzkaz od krále, aby
proklel Izraelce. Právě on, protože má vztah s Bohem. Když králi pomůže, bude hrdina, bude nejbohatší,
bude mužem č.1, bude oslavován. Od starších dostal řadu darů.
„Tuto noc přenocujte zde, dám vám odpověď, až ke mně promluví Bůh. To řekl Bileám poslům. Bůh mu
potom sdělil, že nesmí Izrael proklít, protože je to lid požehnaný. Proto byl Bileám smutný. Mohl se mít
dobře. Udělal správnou věc, ale cítil se špatně. Pokušení přišlo znovu.
Balák znovu poslal posly s většími dary a větší nabídkou. Bileám odmítl přestoupit Boží slovo, ale přesto je
opět nechal přenocovat. Chtěl se znovu Boha zeptat. Moc by s nimi chtěl jít, lákalo by ho bohatství. Chtěl
zkusit Boha přemluvit. Nebyl s jeho vůlí spokojen.
4 Moj 22, 20.
20 V noci přišel Bůh k Bileámovi a řekl mu: "Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi. Ale budeš dělat
jenom to, co ti poručím."
Bůh mu odjezd povolil, ale v následujících verších čteme, že vzplanul hněvem. Proč mu Bůh nejprve cestu
zakázal, potom povolil a nakonec se rozhněval?
V anglickém překladu Bible je psáno: „pokud ti muži PŘIJDOU, jdi s nimi ale řekneš jen to, co ti řeknu já“.
Bileám však nečekal na příjezd. Tolik se těšil na bohatství. Šel sám. Je psáno, že jede na oslici, o poslech
není psáno nic. Chtěl je možná dohonit, ale oslice se začala bránit, protože viděla Božího posla s mečem.
Bileám jí začal bít. Oslice uhnula na pole. Boží posel se objevil znovu mezi dvěma stěnami. Oslice se přitiskla
ke zdi a přitiskla i Bileáma. Ten jí začal znovu bít. Potřetí se Boží posel objevil v úzké soutěsce. A opět
dostala od Bileáma. Bůh otevřel oslici ústa a ta mu řekla, že mu nikdy nechtěla ublížit. Bileám si ale myslel,
že znevážila jeho prorocké slovo. V tu chvíli by ji nejraději zabil. Bileám se s oslicí dohadoval a ani si
nevšiml, že zvíře mluví. Nepřišlo mu to vůbec divné, tak byl rozzlobený. Cítil se být potupen.Bůh sňal clonu
z jeho očí a on uviděl to, co oslice – Božího posla s mečem. Bileám padl na zem. Kdyby Bileám nepposlechl
a chtěl za každou cenu ke králi, anděl by ho raději zabil.

Naším cílem by mělo být – být chytřejší než osel. To není tak těžký úkol, přesto často jsme hloupější. Jak
mohl být hloupější Bileám – prorok Boží? Vždyť byl ve spojení s Bohem.Ani moudrost, ani poznání, ani
spojení s Bohem nás neochrání před pádem, když se vzdálíme Bohu, když ho neposlechneme.
2 Petr – zde jsou popisováni lživí učitelé, kteří jsou přirovnáváni k Bileámovi.
Láska k penězům nepřináší nic dobrého. Původcem hříchu je sobectví, pýcha a chamtivost. To vytváří
v našich životech problémy. Když dáme ve svém životě přednost sobectví, svévoli, penězům, budeme
hloupější než volové. Pro Bileáma byly na prvním místě jeho zájmy, pak teprve Boží.
Jer 29,13.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
Bileám se neptal celým srdcem. To, co vypadalo jako poslušnost, byla snaha o prosazení své vůle. Chtěl, aby
Bůh souhlasil s ním. To se může stát i nám. Hledáme mnohdy takové odpovědi, které odpovídají naší vůli,
našemu pohledu na věc.
Bůh nakonec Bileámovi dovolil jít, ale celou záležitost řídil, dal si podmínku.
Když dorazil ke králi, král se zlobil, že tak dlouho nešel. Bileám mu oznámil, že bude konat jen Boží vůli.
Neproklel Izrael, ale požehnal.
Na Boží cestě nás nedokáže nic zastavit. Bůh má situaci pevně v rukou. On vládne, On vede. Podvolme se
Jeho vůli, ať nejsme hloupější než osel.
Jer 29, 11.
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu:
chci vám dát naději do budoucnosti.

