2. neděle adventní: 04.12.16
Milost vám a pokoj toho, který je, který byl a který přijíti má.
 Iz 63,17.19c + uvítání: ve spletitém světě chceme nacházet Boží
vedení, a to díky možnosti setkat se s živým Pánem přicházejícím
doprostřed společenství jeho lidu a díky jeho oslovení, jemuž se
chceme vystavit a jemuž chceme naslouchat
♫ 274
Modleme se: Náš dobrý Bože, tvůj Syn nepřišel šířit strach a hrůzu,
ale přinesl nám zvěst o tvém odpuštění a o tvé záchraně. Dej, ať jsme
si toho vždy vědomi, ať taková víra prostoupí naše srdce a naši mysl,
abychom byli schopni prokazovat ve svém okolí milosrdenství,
abychom šířili naději a žili v lásce k ostatním po vzoru Ježíše Krista.
Prosíme, dej nám svého Ducha, abychom se věrně a vytrvale
drželi evangelia, aby nás tvá moc upevňovala v dobré víře. Utvrzuj
nás v tom, že Kristu skutečně završil vítězství nad zlem a hříchem. Od
toho ať nás nic nesvede, ale kéž v tom najdeme povzbuzení ke změně
vlastního života, z níž vyrůstá i proměna celého světa. Naplň nás
radostí dnes i každého dne i vždycky: Sláva Otci … Amen
♫ 384 = Svítá 261
promluva – vyslání do NŠ
 Ef 2,1-8
♫ 77,1.5-7
„Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.‟ (Ž
80,8) Jedině ke tvé záchraně vyhlížíme, náš Bože. Utvrzuj nás v tom!
 Mt 24,3-14
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.‟ Jak aktuální věta! Zvláště
v souvislostech, ve kterých jí i nám, sestry a bratři, Ježíš říká. Vždyť
byla řeč o válkách, ryku bojů a vřavě bitev, o tom, že povstane národ
proti národu, jak to vídáme denně v televizi. Byla řeč o útisku věřících
a tlaku na církev, něco z toho i v naší společnosti zažíváme. Padlo
slovo o vychladnutí lásky mnohých, a my jako bychom tu zaslechli

zmínku o rozpadech manželství, o dětech opuštěných svými rodiči
i o starých lidech opuštěných jejich dětmi. Zazněla věta o odpadnutí
mnohých a nám se nejspíš vybaví řídnoucí řady návštěvníků našich
bohoslužeb a tenčící se sborové katrotéky. Nemluvě o tom, že mnozí
budou svedeni lživými proroky, proroky úspěchu a kariéry, vyšších
výdělků i úroků na spořících produktech, proroky rostoucí spotřeby
a zážitků, které si prý nesmíme nechat ujít. Zrada, podraz, tunel,
podfuk budou patřit k běžným praktikám. A lidé se budou nenávidět
kvůli barvě pleti, místu narození a rodné řeči, politickému názoru
a kdo ví kvůli čemu ještě. Tak tohle všechno prožívali Ježíšovi
učedníci během dějin už mnohokrát. Kdysi, tenkrát, stejně jako dnes
to na světě vůbec nevypadalo a nevypadá růžově.
I my jsme na tom podobně jako mnozí před námi. Jsme na tom
podobně jako ti, kdo se mohli Ježíše zeptat. A jsme-li kvůli stavu světa
podobně zmatení a bezradní, smíme ze slov evangelia slyšet odpověď
i pro nás samotné od samotného Pána. Co to znamená? Je to nějaké
znamení? Jak se všechno tohle zlé vztahuje ke tvému příchodu, Pane?
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.‟ To je zcela základní,
nejdůležitější část té Ježíšovy odpovědi.
Protože na všechny ty hrůzy, na tu neutěšenou situaci lidé mohou
reagovat a často reagují právě tím, že si řeknou: „Jestliže je svět
takový, nemůže být dílem dobrého Boha, nemůže jej mít žádný dobrý
a laskavý Bůh ve své péči. On nejspíš není žádný Bůh, kterému by šlo
věřit.‟ Ale když k tomu přistoupíme takhle, je teprve zle. Nedokáže-li
naše víra unést to, že svět „ve zlém leží,‟ že je poddán hříchu a že
potřebuje spásu, záchranu, vykoupení, že potřebuje zcela zásadní
obnovu, která je slíbena a která přichází, pak takovou spásu ani
nečekáme, nevyhlížíme, a těžko ji pak můžeme také užít, těžko na ní
vzít svůj podíl. Jen ten, „kdo vytrvá až do konce, bude spasen.‟ Kdo
se nedá svést, odvést, podvést. Kdo se nedá ošálit falešnou nadějí na
nějaký vylepšený svět z reklamy, která je vydávána za víru. A když
pak reklama selže či záměrně obelže, je konec i s tou rádoby vírou.
„Vy ale vydržte! Nevzdejte tu svou obyčejnou, prostou víru, že svět
bude zachráněn. Že jej spasí Bůh, nikoli svět sám sebe. Záchrana není
v nás, v lidech, ale v Bohu! Vytrvejte,‟ to říká Pán. Nic víc, nic míň.

A potom sděluje ještě jednu důležitou věc. Takové upozornění,
varování: „Nedejte se pobláznit!‟ Protože v reakci na to, jak to na
světě chodí, chodilo a chodit bude, co je svět světem, se může objevit
ještě jeden lidský postoj. Postoj zdánlivě velmi zbožný. Budou se
vždycky objevovat lidé, kteří budou tvrdit, že to či ono je zaručené
znamení konce světa, příchodu Páně. Nemluvě o tom, že někteří se
budou za spasitele dokonce prohlašovat, budou pro své myšlenky
a smyšlenky strhávat davy nadšených příznivců. „Mějte se na pozoru,
aby vás někdo (takový) nesvedl.‟ Nedejte se pobláznit tím, že snad to
či ono je znamením konce. Třeba války, nadmíru narostlé a přebujelé
lidské sobectví a individualismus, nebo bezbožnost a bezvěrectví ve
společnosti. Kde kdo vám poví, že je to jasné, že svět spěje ke konci,
protože takhle to už dál nejde a na tohle už se Pán Bůh zaručeně
nemůže déle koukat. Že je nad slunce jasnější, že to s námi pro naši
špatnost rychle skoncuje. „Nedejte se svést,‟ takovými lidskými
soudy. To nejsou znamení konce. To jsme stále jen na začátku, totiž
uprostřed hříšného stvoření. Nic víc z toho dalekosáhle mylně
nevyvozujte.
Ale „kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium
o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec.‟ Evangelium o království přece hlásá, že
Bůh pro špatnost neskoncuje s námi, ale skoncuje se špatností, aby nás
z jejích spárů vysvobodil. Evangelium je o záchraně. Jistě o záchraně
skrze soud, ale tím skutečným koncem, tím vlastním Božím cílem je
záchrana. „Kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu
a skonání tohoto věku?‟ Soud nad hříchem již nastal v Ježíši Kristu
ukřižovaném. Znamením Ježíšova příchodu je hlásání a kázání
evangelia království po celém světě. A skonání tohoto věku nastává
vždy, když je toto evangelium přijato, když je konec s člověkem
náležejícím tomuto starému věku a povstává nový člověk k novému
životu spolu s Kristem.
A tak se nenechte vyplašit ani strhnout k nějakému jančení,
blouznění a třeštění o konci světa, ale setrvejte v té obyčejné, a při
tom tak mocné víře, že prostředkem záchrany tady a teď je
evangelium o spasení nám darovaném v Ježíši Kristu, evangelium

o jeho přicházející vládě, která není z tohoto světa. „Kdo (v tomto)
vytrvá až do konce, bude spasen.‟ To také kolem sebe hlásejte. Amen
♫ 446
Kde prodléváš, útěcho světa, náš Pane Ježíši Kriste? Přijď, vždyť my
tě čekáme. Přijď, neboť mnoho věcí tak jak je, nemůže zůstat.
V Sýrii denně lidé trpí, Aleppo je město ruin, ti, kteří v něm dosud
přežili, mají hlad a jsou blízko smrti. A diktátoři se dál perou o svět
jako o svou kořist. Přijď, vždyť lidé v Aleppu už nemohou dál čekat.
Přijď, vždyť takto to nemůže dál zůstat! Neprodlévej již, Pane!
Stvoření trpí. Lesy a řeky, vzduch i oceány jsou ohroženy.
Domorodé obyvatelstvo ztrácí půdu, mnohé živočišné druhy ztrácejí
své přirozené životní prostředí. Naše vlastní chamtivost ničí náš
domov. Přijď, vždyť takto to nemůže dál zůstat! Neotálej již, Pane!
Nenávist a strach se šíří, milosrdenství a dobro jsou vysmívány.
Namísto práva platí síla. Kdo křičí, dosáhne větší pozornosti a prosadí
se spíše než ten, kdo mluví pravdu. Prosíme už dost! Přijď, vždyť
takto to nemůže dál zůstat! Neotálej již, Pane!
Nemoci a smrt zasazují bolestivé rány. Slzy se derou do očí
příbuzných a pozůstalých, když se ztrácí naděje. Smutní, unavení
a vysílení čekají tvou pomoc. Přijď, vždyť takto to nemůže dál zůstat!
Neotálej již, Pane!
Tvá církev slábne. Někde kvůli krutému pronásledování. U nás
v důsledku lhostejnosti, nezájmu a srdcí obrostlých tukem blahobytu.
Ale také díky naší vlastní neschopnosti oslovovat druhé. Začni změnu
u nás, tvůj lid tě čeká. Přijď, vždyť takto to nemůže dál zůstat!
Neotálej již, Pane!
Ve tvém jménu a tvými slovy společně k Bohu voláme: Otče náš
… Amen
♫ 213,1.4-7
ohlášky
 Jk 5,7n
 1Te 5,23n
♫ 259

