Co je špatná a co dobrá investice?

Ahoj kamarádi, už se vám někdy stalo, že jste moc a moc zatoužili po nějaké věci? Třeba po drahé hračce, závodním kole nebo počítači? A podařilo se rodiče přesvědčit, aby vám tu věc zakoupili? A znáte ten divný pocit, když nakonec zjistíte, že onu vytouženou věc vlastně nepotřebujete, nebo že nesplňuje to, co jste do ní očekávali? Tak přesně tomu se říká „špatná investice“.

Představte si, že jsem objevil v Bibli příběh jednoho judského krále, který udělal ve svém životě jednu opravdu hodně špatnou investici. Ten příběh je zaznamenán v 2. Paralipomenon 25:1-9:

Amasjáš shromáždil Judu a ustanovil pro celého Judu a Benjamína podle otcovských rodů velitele nad tisíci a velitele nad sty. Dvacetileté a starší sečetl a shledal, že jich je tři sta tisíc vybraných mužů, schopných vycházet do boje, zacházet s oštěpem a pavézou. Z Izraele najal sto tisíc udatných bohatýrů za sto talentů stříbra. Tu k němu přišel muž Boží a řekl: „Králi, ať s tebou netáhne vojenský zástup Izraele, poněvadž Hospodin není s Izraelem, s nikým z Efrajimovců. Ale táhni sám a pusť se rozhodně do boje, jinak Bůh přivodí před tváří nepřítele tvůj pád. Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád.“ Amasjáš řekl muži Božímu: „Co však udělat s tím stem talentů, které jsem dal houfu z Izraele?“ Muž Boží odpověděl: „Hospodin ti může dát mnohokrát víc než tohle.“

Amasjáš (jeho jméno znamená Jahve je mocný) byl synem krále Jóaše, který obnovil Jeruzalémský chrám a jako jeden z těch lepších králů vládl v Judsku 40 let. Amasjáš se snažil jít cestou spravedlnosti ve stopách svého otce. Za jeho vlády povstali proti Judsku jižní sousedé Edomci a král situaci musel řešit. Měl dost bojovníků, přesto se rozhodl pro investici, kterou viděl jako důležitou a dobrou. Za velké peníze si pronajal ze sousedního Izraelského království vojáky. Snadno si můžeme spočítat, jak obrovská investice to byla, a kolik král zaplatil, když ho to stálo sto talentů stříbra. Talent byl v té době něco kolem 30kg!
Král se určitě radoval, že udělal nejlepší obchod svého života: právě si zaplatil armádu profesionálních válečníků a konečně to spočítá těm nepříjemným, odbojným sousedům z jihu!
Jenže Amasjáš měl naštěstí vedle sebe proroka, tedy muže, který naslouchal a rozuměl Božímu hlasu. Sotva je obchodu uzavřen, přispěchá prorok s dost nepopulárním oznámením: „Neber si s sebou ty nakoupené vojáky do boje!“ A důvod? Hospodin není se sousedním Izraelským královstvím!
Na králi je úctyhodné, že proroku důvěřoval a vyslechl ho. Přesto hořce litoval své velké investice do severoizraelských vojáků. Prorok mu na jeho otázku, co s vyhozenými penězi udělat, odpovídá: „Hospodin ti může dát mnohem víc, než tohle…“
Protože král uvěřil slovu, které přišlo skrze proroka, najaté vojáky propustil. A zvítězil nad nepoddajnými sousedy. Nicméně vojáci, kteří byli propuštěni z královských služeb, se rozhněvali a poplenili několik Judských měst v pohraničí. To, co mělo přinést Judsku užitek, nakonec znamenalo vážné problémy.

Pro nás z toho plyne jedno důležité poučení – dobře přemýšlejme nad tím, na co chceme věnovat své prostředky, čas, energii a schopnosti. Někdy to, co se nám zdá jako dobré rozhodnutí, dobrá koupě, „dobrá investice“, se nakonec může obrátit proti nám. Je určitě někdy lepší zříci se toho, po čem toužím nejen proto, abych se vyvaroval zbytečným problémům, nýbrž i proto, že Pán Bůh má pro můj život připraveno mnohem víc, než si dokážu vůbec představit a než dokážu očekávat. A také je důležité mít u sebe někoho, kdo mi může poradit, protože vidí věci mnohem jasněji, než je vidím v daný okamžik sám…

— Petr Plaňanský


