Do kapsy, psáno na druhou adventní neděli v Říčanech 9. 12. 2012

Introitus:
Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Lukášovo evangelium 21:28
Čtení ze Staré smlouvy:
10 Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči, a hle, Egypťané táhli za nimi.
Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu. 11 Říkali Mojžíšovi: Což
nebyly v Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do pustiny? Cos nám to udělal, žes nás vyvedl
z Egypta? 12 Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě: Nech nás, ať otročíme Egypťanům,
protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině. 13 Mojžíš však lidu řekl:
Nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože
Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. 14 Hospodin bude bojovat za vás a vy
budete mlčet.
Exodus 14:10-14
Čtení z epištol:
17 Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků,
prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. 18 Víte, že ze svého marného způsobu
života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo
zlatem, 19 nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. 20 On byl
předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás, 21 kteří skrze
něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se
upíná k Bohu.
1. dopis Petrův 1:17-21

Identita křesťanů aneb Jak vidět sebe a svou budoucnost
Šest z deseti dotázaných tvrdí, že křesťané jsou škůdci společnosti, tři další nemají žádný
názor a jeden z deseti je vděčný za to, že křesťanství obstálo. Možná je to příliš drastický
pohled, hodil by se jiný výsledek ze sociologických průzkumů.1 Opakovala by se v něm
odpověď: “Křesťanství ano, ale církev ne!”
Není divu, že sebevědomí křesťanů klesá. Děti se nově stydí za to, že chodí do kostela a
pokud nenajdou v kostele partu - a to ne vždy najít mohou, takový je život - tak unikají a
hledají si svou cestu. Což neznamená nutně negativní pojem, naopak! Děti se statečně
perou o budoucnost a svůj názor samy.
Jsem přesvědčen, že budoucnost církve je v malých skupinách, které nevede studovaný
kněz a kazatel. Malá společenství nezávislá na kostelích (ty se stanou jen vnějším znakem
jakési minulosti křesťanství). Malé skupiny křesťanů nebudou přísně věroučně vybarveny,
budou mít různý nádech a formy, ale ponesou odpovědnost za svoje okolí, budou
povzbuzovat identitu křesťanů v obci a městě, budou stát za šetrným nakládáním s
přírodou, budou střežit křesťanský způsob nakládání se životem (někdo tomu říká lidská
práva), budou vstřícní k malé, ale srdečné pomoci v apokalyptických dějích zániku
vnějších struktur světa. A právě pro ně bude potřebí ze strany církevního managementu
velice živý zájem o existenci, informace, literaturu, vzdělávání, povzbuzení, právní pomoc i
finanční podporu takovýchto společenství.
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Co k tomu může říci apoštol Petr? A byla jeho slova účinná? Podívejte se dnes na Bythinii,
Kapadokii, kde je dnes křesťanství? Apokalypsa těch dní, kdy dopis vznikal, byla
neodvratná. Zánik kultury římských provincií byl neúprosný. Nadvláda pozdějších kultur
neměla nic společného s úctou k ostatním názorům, natož vyznáním víry. Čtený díl první
kapitoly dopisu je adresován spíše židovským křesťanům, náboženským lidem, přičemž
předcházející verše 13.-16. byly spíše pro křesťany pohanského původu.
1. Bůh není Sparťan ani Slávista
Apoštol Pavel tvrdí,2 že u Boha není přijímání osob, Bůh nerozděluje mezi “náboženským
člověkem a nenáboženským” a mezi “pánem a otrokem”. Tvrdí to už i Jób!3 a varuje svoje
rádce, aby za Pána Boha nezaskakovali se svým lidským zřetelem na člověka.
K tomuto Bohu se obracíme se svým voláním. To byl ten Bůh, který nefandil ani
Egyptským hordám ani bývalým otrokům z Izraele. Byl to svatý a nedotknutelný Bůh, který
měl svůj cíl, před kterým se musíme klanět. Je to “Otec náš...” ke kterému se modlíme s
vědomím, že bude stejně slyšet jak Palestince, tak Izraelity a úplně stejně plavovlasé
Nory. Bude stejně slyšet pravoslavné, evangelikály a římské katolíky! Jde o Jeho
království, jde o Jeho svaté jméno a jde o Jeho vůli. Musíme se přestat řadit do klubů
křesťanských denominancí proto, abychom jeden druhého zahanbovali. Ve vzájemné
soutěži musí být bratrství a láska.
Žijeme totiž v cizině. A to nebyla jen skutečnost křesťanů v diaspoře, ale to je úděl nás
všech. Tady nejsme doma! Tady jsme v cizině! Pisatel dopisu Židům říká: “Neboť zde
nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí.” (13:14)
2. Marné náboženství stříbra i zlata proti Drahé krvi beránkově
Těžko se nám tradičním křesťanům přijímá skutečnost, že staré dobré náboženství je
marné. Stejně jako se to bude těžko přijímat Izraelitům shromážděným kolem archy
úmluvy či chrámu - že by byl tento způsob uctívání a celý bohoslužebný zákon nazván marným náboženstvím.
Vykoupeni by měli být lidé z otroctví pohanských kultů, ale my ze své pravidelné a
důsledné bohoslužby ze svých moderních pop-spirituálů nebo Bachových chorálů a
zbožných procesí s klečením na kolenou a líbání ikon? To že je marné?
Není jen Petr naštvaný na to, že jej taky začali chrámoví sluhové zatýkat pro pomoc
chromému či pro kázání na chrámovém nádvoří? Není v tom pelyněk hořkosti?
Není. Kristus je nade vše! Jeho oběť a Jeho krev přeplácí všechny hodnoty. Je vrcholem
všech rituálních obětí. K Němu to všechno směřovalo a jestliže se náboženství s Kristem
mine, mine se se svým cílem.
3. Skrze Krista k Bohu
Petr se chová jako Pavel, když mluví o tajemstvích. Tajemstvích Božích plánů, ve kterých
měl Tvůrce záměr už před založením světa poslat nám svého Syna.4 Advent a posléz
Vánoce nejsou tklivou epizodou, paradoxním divadlem s anděly, disidentskými pastýři,
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Dopis do Říma 2:11n ”U Boha není přijímání osob. Ti, kdo bez Zákona zhřešili, bez Zákona také zahynou;
a ti, kdo zhřešili pod Zákonem, skrze Zákon budou souzeni.” (ale také dopisy do Kolosis (3:25) a Efezu (6:9)
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“Cožpak budete kvůli Bohu prohlašovat zvrácenost, budete kvůli němu prohlašovat záludnost? Budete mu
snad nadržovat, pokud za Boha povedete při? Bude to snad dobré, až vás prověří, jestliže ho chcete
podvádět, jako se podvádí člověk? Přísně vás pokárá, pokud budete tajně nadržovat. Což vás neohromí
jeho vznešenost a nepadne na vás strach z něj?” (Jób 13:7-11)
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Dopis Židům 13:8! Včera i dnes! Navěky!
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popleteným tyranem Herodem a tajemnými mágy. Příchod Syna člověka je koncem věků,
momentem zvratu 5 a okamžikem předělu epoch. S ním začíná nový čas. Čas spásy.6 A s
novým příchodem nastane zase nový čas, zase zlom věků.
A skrze Krista, který umřel i z mrtvých vstal, se naše identita může odvíjet od Boha. Naše
Bohavědomí, náš smysl existence, současnost i budoucnost, naše důvody pro finanční
investice do dobrých věcí, naše bolavá touha po změně poměrů, oběti času a nervů.
Únava, úspěchy a zdary. Také naše chvíle pokoření, pokání, naše momenty na dně - to
vše dostává smysl s Kristem v Bohu.
Slovo na cestu:
35 Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad,
nahota, nebezpečí nebo meč? 36 Jak je napsáno: ,Celý den jsme pro tebe vydáváni na
smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku.‘ 37 Ale v tomto všem dokonale vítězíme
skrze toho, který si nás zamiloval. 38 Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé
ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, 39 ani výšina ani hlubina, ani žádné
jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
(Dopis Římanům 8:35-39)
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řecky kairos, tedy momentem, časem, na kterém záleží
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Dopis Židům 3:7 a 13! Lukášovo evangelium 13:32!
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