3. neděle adventní: 17.12.17
Milost vám a pokoj toho, který je, který byl a který přijíti má.
 102,26-29 + uvítání: protože jsme složili své naděje v Boží stálost
a věrnost, společně jej chceme oslavovat, a to především za dílo
vykonané pro tento svět v Ježíši Kristu, našem Pánu, neboť to je dílo,
které přetrvá věky; dnes bohoslužby křestní
♫ 261,1-4
Modleme se:
Děkujeme, náš Bože, že je nám nablízku tvé slovo,
které má moc a sílu potěšit, povzbudit a správně nasměrovat.
Děkujeme, že je nám nablízku tvá milost darovaná nám v Ježíši
Kristu, milost, která nám otevírá zcela nové možnosti už tady v tomto
našem pozemském životě a která nám také otevírá naději věčné spásy.
Děkujeme, že jsi se nám dal poznat jako věrný svým zaslíbením,
která jsi naplnil ve svém Synu. Kéž to pochopíme a přijmeme
navzdory našim pochybám a nejistotám, k nimž nás svádí to, že se ve
světě kolem nás a nám samotným děje ještě mnoho zlého. Prostup nás
svým Duchem tak, abychom dokázali věci těžké nést, nedali se jimi
zviklat, ale dokázali jsme jejich rozuzlení svěřit právě tvé milosti
a dobrotě. V této důvěře ať tě vždy a za všech okolností chválíme:
Sláva Otci … Amen
křest JH
♫ kmotři
 Iz 42,1-9
♫ 273
„Duše má velebí Pána. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv
svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho
potomkům na věky.‟ (L 1,46.54n) Kéž i my poznáváme, že plníš své
sliby, kéž nám otevíráš oči pro skutečnost, že jsi stále pamětliv svého
milosrdenství, náš Pane.
 2K 1,18-22
Jsem rád, když vím, na čem jsem. Mám rád ve věcech jasno. Asi

nejsem sám, sestry a bratři. Předpokládám, že tohle nějak oblibujeme
všichni. Když je „ano“ skutečně „ano“ a „ne“ znamená doopravdy
„ne,“ to se nám pak v životě lépe orientuje.
Jakkoli to nedělám často, dovolím si připomenout jeden vtip na
toto téma. Možná jej znáte. Víte jaký je rozdíl mezi diplomatem
a dámou? Když diplomat řekne: „Ano,“ myslí možná. Když řekne:
„Možná,“ myslí ne. Když řekne: „Ne,“ není to diplomat. Když dáma
řekne: „Ne,“ myslí možná. Když řekne: „Možná,“ myslí ano. A když
řekne: „Ano,“ pak to není dáma.
A právě takové zmatení pojmů a významů už i u tak jednoduchých
slovíček jako „ano“ a „ne“ je prostě problém. Člověk aby se pídil
a složitě pátral, co ten druhý vlastně myslí, co má za lubem, zda
neříká něco jiného, než co nakonec chce, abychom z jeho řeči slyšeli
a vyrozuměli. Oč jednodušší je, když „ano“ značí „ano“ a „ne“
opravdu rovná se „ne.“
Je to důležité v těch běžných otázkách praktického života,
abychom si mohli navzájem důvěřovat. A jistě chápeme, o co
důležitější je to v otázkách smyslu života, duchovního rozměru,
v otázkách celoživotního nasměrování a naší víry. Pokud bychom tady
naletěli na nějaké slovíčkaření, pak je v sázce úplně všechno.
Proto apoštol Pavel své čtenáře, kdysi ty v Korintě a dnes tady nás,
ujišťuje o přímosti a jednoznačnosti své řeči. „Ano“ je „ano,“ „ne“ je
„ne.“ A nic nad to není.
On se musel takto vymezit a ohradit, protože se po jeho odchodu
z města našli nějací jiní učitelé, kteří ho očernili a obvinili právě
z překrucování významu slov, z ohýbání pravdy apod. I s tím se dnes
ledaskde setkáváme. Třeba když někteří nově se u nás objevivší
politici na vysokých postech takto umravňují, ba přímo zastrašují už
po pár týdnech od voleb jim nepohodlné novináře. Toho je moc
důležité si všímat, protože jde o mnoho.
Ale v případě Pavlově šlo o všechno, o víru, o celý život lidí, kteří
přijali jeho evangelium. To evangelium zní: „Bůh nás postavil na
pevný základ v Kristu a posvětil si nás, on nám vtiskl svou pečeť a do
srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.“
Pavel hájí neochvějně to, že vždy a za všech okolností je na prvním

místě Boží jednání a aktivita, bez výjimky tvrdí, že od Boha všechno
vychází, všechno dobré a nám prospěšné. Bůh se k nám v Kristu
přiznal, řekl k nám své zásadní a nezpochybnitelné „ano,“ které
znamená skutečné „ano.“ Tohle Pavel zvěstoval, za tím si stojí. A na
tom máme stavět i my, je to pro nás neochvějný a ten nejlepší základ.
Všechna Boží zaslíbení o spáse a záchraně, a to nejen nějaké
chvilkové, dočasné, příležitostné, ale o spáse platné na věky, všechna
zaslíbení o obnovení Božího lidu skrze posvěcení Duchem svatým
a o rozšíření tohoto svatého lidu mezi všechny národy světa, to vše
došlo svého naplnění díky Ježíši Kristu, právě v Kristu a skrze jeho
životní příběh. Proto přišel na svět, aby toto naplnil, aby řekl konečné
a po všechny věky platné „ano,“ které Bůh už nevezme zpátky.
Na této jistotě lze stavět, to je ten základ. Jasné ano. Ukazuje se to
na posvěcení, tedy na tom, že lidský život orientovaný na Krista je
nový, jiný, než jak je to běžně v světě obvyklé. Ukazuje se to na
pečeti, která je nám vtisknuta ve křtu. Dnes jsme této události byli
očitými svědky. Ukazuje se to na daru Ducha, kdy je nám každému,
a to bych zdůraznil, každému dáno něco ke společnému prospěchu
našeho společenství. A to je ta záloha, předem daný důkaz toho, že to,
co je slíbeno, bude naplněno zcela a beze zbytku. Ve společenství,
které je tvořeno a neseno Duchem, tedy v církvi, to smíme už dnes
zažívat, té zálohy si užívat. Na základě Božího „ano,“ proneseného
nezvratně v Kristu.
Jsem rád, když vím, na čem jsem. Mám rád ve věcech jasno.
A díky Božímu jednání v Kristu a apoštolskému svědectví o něm
můžeme vědět, na čem jsme, můžeme mít jasno, můžeme mít jistotu
všichni. „Proto skrze něho,“ totiž skrze Krista, jehož příchod se
chystáme za pár dní oslavit „zní i naše ,Amenʻ k slávě Boží.“ Amen
♫ 275

Náš Pane Ježíši Kriste, ty se ujímáš slabých, osamocený, obtížených
neduhy a bolestmi, ty osvobozuješ vězně a zajatce hříchu. To je tvé
poslání, které věrně naplňuješ. Proto se i dnes u tebe přimlouváme:
Buď nablízku mučeným, uneseným, těm, s nimiž druzí obchodují,
zotročeným, šikanovaným zvůlí úřadů a státního aparátu. Přijď, přines
jim svobodu, dej jim možnost volně se nadýchnout a dosáhnout svých
práv.
Buď nablízku těm, kdo jsou zamotáni v sítích sebeklamu, hledání
pouze svých vlastních výhod, kdo jsou nuceni ospravedlňovat si své
činy, protože nemají čisté svědomí. Přijď, přines jim osvobozující
pravdu, dej jim možnost zažít pokoj na duši.
Buď nablízku všude tam, kde se lidé snaží o uzdravení. Ať jde
o uzdravení tělesné, psychické, o uzdravení vztahů, uzdravení
poškozené přírody. Přijď, přines svou hojivou moc a dej prožít zázrak
obnovení.
Buď nablízku všude tam, kde mají slovo hrubost, zbraně, násilí.
Tys vstoupil do tohoto našeho světa, který je těchto jevů plný, a svým
zcela jedinečným způsobem jsi proti tomu bojoval. A zvítězil. Přijď
i dnes, přines svou lásku a její mocí dej zvítězit míru a spravedlnosti.
Buď nablízku všude tam, kde vládnou jen neúprosné ekonomické
zájmy, kde se vše řídí jen mocí peněz, kde se rozdělují sféry vlivu bez
ohledu dopadu na obyčejné lidi. Přijď a přines své království, dej zažít
solidaritu, vzájemnou pomoc a lidskost.
Buď nablízku nám, své církvi. Ukazuj nám cestu, po níž máme jít,
cestu následování, abychom po ní kráčeli jistě a věrně. Přijď a vnes
mezi nás svého Ducha, dej zažít již dnes tvou přicházející budoucnost,
nový věk slávy, který nám Bůh připravil.
Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen
♫ 276
ohlášky
 Mt 5,37
 1Te 5,23n
♫ 488

