Do kapsy na třetí neděli adventní v Říčanech 16.12.2012

Introitus:
Připravte na poušti cestu Hospodinu, jenž přichází s mocí. Izaiáš 40:3 a 10
Čtení ze Staré smlouvy:
17 On jej požádal: Jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, učiň pro mě znamení,
že se mnou mluvíš ty.
Kniha Soudců 6:11 a následující, zvl.: 17. verš
Čtení z epištol:
21 Neboť když svět v Boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu
skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. 22 Neboť Židé žádají znamení a Řekové
hledají moudrost, 23 my však hlásáme Krista ukřižovaného: Židům pohoršení, pohanům
bláznovství, 24 ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží
moudrost. 25 Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé, a co je u Boha slabé, to
je silnější než lidé.
1. dopis Pavlův do Korintu 1:21-25
Čtení z evangelia:
10 [Jeho] učedníci se ho zeptali: „Jak to, že učitelé Zákona říkají, že nejprve musí přijít
Eliáš? “ 11 On odpověděl: „Eliáš opravdu přichází a všechno obnoví. 12 Avšak pravím vám:
Eliáš již přišel, a nepoznali ho, ale udělali s ním, co chtěli; tak bude od nich trpět i Syn
člověka.“ 13 Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
Matoušovo evangelium 17:1-13

Znamení
Slovo se zdá slabé. Na stěně Broumovských skal zůstal viset mladý muž, lana se zasekla
a bylo třeba, aby je někdo nahoře uvolnil. Mladý muž volal o pomoc. A teď začíná ten vtip:
Ozval se mu jasný hlas: “Jo, jsem tady, dělám na tom...” - “A kdo je to! Kdo je tam!?”
zkoumal lezec neznámý hlas shůry, od vrcholové skoby. “No, kdo... To jsem já, Bůh!” a
chvíli bylo ticho. Lezec se pak napůl zoufale nahoru zeptal: “A je tam ještě někdo?”
Potřebujeme více, než slovo, zdá se. Hledači lásky se rychle mění v hledače znamení,
jistoty. Není divu. Doba, kdy nic moc neplatí, je tady. Nejsme si jisti. A to ani sebou
samými.
1. Slovo nám nestačí
Gedeon mlátil pšenici ve vinném lisu namísto humna, které bylo spíše otevřeno do kraje.
Skrytě a ze strachu se uzavíral. Pod posvátným stromem jej oslovil anděl. Gedeon se od
té chvíle měl stát vysvoboditel Izraele od Midjánců. Gedeon je ale naprosto nejistý člověk.
Připadá si malý a neschopný. Žádá si znamení za znamením, aby mohl uvěřit slovu:
“Hospodin se k němu obrátil a řekl: Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midjánců.
Což jsem tě neposlal?” (Kniha Soudců 6:14)
Čím je svět rozvinutější, má více podob a mnoho tradic, skoro jako ve starověké metropoli
Korintě, tím více každý hledá nějakou oporu. Jeden hledá velkou filozofii a jiný hledá
znamení a zázraky. Jenže problém není v Boží neurčitosti a v Božím skrývání, problém je
v tom, že podobně jako v situaci Gedeonově a korintských otroků nejsme spokojeni se
svou obyčejností, potřebovali bychom něco zvláštního. Neumíme věřit slovu, naše nouze
je tak veliká.

1

Do kapsy na třetí neděli adventní v Říčanech 16.12.2012

Pak jsou lidé, kteří jsou spokojeni se svou velikostí či malostí. Zároveň nechtějí nic vidět
ani slyšet. Mohlo by je to znepokojit! Jejich touhu lze popsat krátce: “Chceme, aby bylo
všechno tak, jak to bylo vždycky!” Takoví lidé umí číst znamení na nebi a živelné úkazy,
ale to podstatné si nepřečtou. Skoro jako v řeči Pána Ježíše, když: “Říkal také zástupům:
„Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte: ,Přijde prudký déšť.‘ A bývá to tak.
A když vane jižní vítr, říkáte: ,Bude horko.‘ A bývá. Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte
rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte?“ Lukášovo evangelium 12:54-56)
A nešlo o rozpoznání poledne či večera, ale šlo o poznání času Božího, o poznání
přítomnosti živého Pána a přicházejícího Království Božího.
2. Boží znamení patří k životu
Patří to k novověku, že jsme se zklamali v těch, kteří měli znamení znát a vysvětlovat.
Jsme zhrzení a nevěříme proroctvím. A oprávněně. Komenský ve své velikosti podlehl
blábolům Kristiny Poniatowské a Mikuláše Drabíka. Dva domnělí proroci, možná psychicky
nemocná žena a alkoholik, zavedli k bludům takového velikána! Lehko to pak vytýkat
našim otcům, že se raději začetli do řeckých a hebrejských originálů Písma, provedli
nesčetné jazykové a textové analýzy - a odmítli znamení a zázraky.
Ale znamení a zázraky patří k Božímu slovu tak, jak si to usmyslí dárce toho slova. Zahrne
to do svého svrchovaného scénáře a osobně režíruje. Takový je náš Bůh. Někdy je
znamení a zázraků jako v Betlémě a okolí, někdy méně. To, co je na naší straně, je
otevřenost Božímu dílu a poslušnost snad nejlépe vyjádřená apoštoly Petrem, Janem a
staršími sboru v Jeruzalémě takto: “A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým
otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení,
znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“ Když se pomodlili, zatřáslo
se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili
Boží slovo.” (Skutky apoštolů 4:29-31) Zda a kdy a jak se to bude tak dít - je na Bohu.
3. Naučit se Boží znamení číst
Přišel Jan Křtitel, kázal pokání a nadzvednul tím pořádně veřejné mínění. Mnozí se k
němu přicházeli nechat pokřtít. Byl Jan Křtitel Mesiášem? Za koho se vlastně považoval?1
K textu evangelia ze záhlaví, kterým Pán Ježíš odhalil adventního Eliáše v Janu Křtiteli, si
napsala moje známá řádová sestřička poznámku: “Umět číst znamení!” Ano, dobře to
vyložila. Na nás je, abychom se naučili vidět více, než je na první pohled znát.
a) Znát slovo, dobře poslouchat a dívat se
Zdánlivě se může můj důraz na znamení a zázraky svézt mimo stránky Písma. Kdo ale
chce zahlédnout, rozumět a využít Boží řeč znamení a zázraků, ten potřebuje znát
Písmo. Neskutečně starý text plný odkazů ke starověkým zvyklostem a událostem. “Kdo
to má číst?!” brání se moderní člověk. Jistě, nikdy nevíme všechno, ale když se
snažíme znát a vědět alespoň to, co vědět máme, pak se buduje vnitřní člověk, hluboká
struktura naší existence. Kdo před množstvím stránek Bible rezignoval, udělal chybu.
Kdo je začal po jedné obracet a diskutovat nad nimi, klást otázky. Ten získává. Běda
lidem, kteří nečtou Bibli a nehledají ve společenství výklad. Běda jim!
Stejně tak pomáhá rozhled po církvi, po světě. Kdo může, ať se rozběhne po církvi
všeho druhu a hledá a ptá se. Dnes je možné vyjet do světa a dívat se. Mluvit s jinak
věřícími lidmi a klást otázky, které jsou provokativní. Sbírat informace.
b) Hledat souvislosti z Písma
Starý učitel mi vštěpoval jednu zásadu: Nemusíte toho vědět a ukládat mnoho,
potřebujete to podstatné vytřídit. V dnešní společnosti propojené informacemi
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potřebujeme především vytřídit podstatné od nepodstatného. Slova stejně jako zjevy je
třeba třídit podle jasných kritérií. Především podle ovoce, podle výsledku, přínosu,
smyslu - jak připomínal Ježíš,2 ale nejenom podle něj. Dnes můžeme podle ovoce
usuzovat i míru škodlivosti, nebezpečí. Nabízí se říci, že jsme přehlédli znamení, která
nás varovala, a nyní si trháme vlasy proto, že se nezměnění komunisté na některých
místech vrátili k vládě. Doboví pamětníci politického dění přímo v ústředí komunistů v
Praze, a jednoho jsem osobně znal, komentují rok 1948 lapidárně: “Sociální demokracie
v čele s Laušmanem byla blbá! Přehlédli všechno, co mohli a komunistům moc fakticky
předali.”3 Mnohde to bylo naprosto stejné i v posledních letech. Obchodovali jsme,
vydělávali jsme, hledali jsme vlastní užitek a výsledek se dostavil. Sami sobě máme co
vyčítat!
I my sami necháváme znamení - ovoce svého života. Naši bratři a sestry, děti, přátelé
mají nejsilnější znamení ve výsledcích našeho jednání. Divili bychom se, jakých detailů
jsou schopni si všimnout!
c) Kázat slovo a ne zázraky
Apoštol Pavel se v Korintě odmítl nechat donutit k modernímu kázání. Kázal Krista
ukřižovaného - “Židům (pobožným lidem) pohoršení (skandál), pohanům (filozofům)
bláznovství, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista — Boží moc a Boží
moudrost.” (1. dopis Pavlův do Korintu 1:23) A nekázal efektní zázraky a znamení.
Pozor, nikdy s nimi nepřestal počítat, ale neměl zájem o nich mluvit. Chtěl, aby se lidé
poddali Kristu a jej poslušně následovali. Protože jen Kristus ukřižovaný a
zmrtvýchvstalý mění svět!
Žijeme v době zmatku, kdy slova nestačí či je jich příliš. Jsme děti mocného Boha, který
může všechno! Při příchodu Pána Ježíše rozehrál nebesa, andělé létali jak “dreamliner”
sem a tam. Nebeská muzika byla! A někomu ta znamení ukázala spásu a jiným nic. A my
chceme patřit Bohu, proto se naučíme znamení číst. A budeme věrní slovu Božímu,
protože s ním se děje všechno - i znamení a zázraky.
Slovo na cestu:
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a
hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den
Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.
(Dopis Filipským 1:9-11)
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