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     Milí bratři a sestry, milí přátelé,

možná máme někdy, jako křesťané, pocit „posledních Mohykánů“. Zdá se nám, že
lidé, mezi kterými dnes žijeme považují, víru, křesťanství za něco překonaného, co
do  jejich  světa  už  skutečně  nepatří,  co  nepotřebují,  co  klidně  může  odejít  do
zapomnění  a  nebude  to  chybět.  A  tak  jsme  z toho  celí  nesví,  nejistí  a  smutní.
Vzpomínáme  na  naše  staříčky,  jak  by  jim  to  asi  bylo  líto,  kdyby  viděli,  jak  to
s národem Husa, Komenského, potomky Jednoty bratrské, kteří s velkou vděčností
drželi  v rukou  Bibli  kralickou,  dopadlo.  Ptáme  se:  „Jsme  tu  ještě  jako  křesťané
potřební? Vždyť se na nás lidé dívají stejně, jako za minulých časů - jako na „tmáře“.
Nebylo by  lepší  své  křesťanství  tedy  vzdát;  udělat  to,  co ostatní? Jsme tu  ještě
potřební; a co je vlastně dnes naším úkolem?“

     Jenže ten, který nás za potřebné a důležité považuje je Pán Ježíš Kristus. Předal
také  nám své  pověření  a  poslání,  stejně  jako  je  předal  kdysi  na  počátku  svým
učedníkům; a s tím čas, ani lidské odmítání a nezájem nic neudělá a nepohne. Tak
se tohoto  poslání  a  pověření  jeho evangeliem chceme držet  a  jít  věrně dál  jeho
cestou. V modlitbě ke svému Otci Ježíš říká: „Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i
já jsem je poslal do světa. Posvěť je svou pravdou; tvoje slovo je pravda“  (Jan
17,17-18).

     Jeho posláním bylo zprostředkovat tomuto světu spásu, záchranu, zaplatit za
hřích člověka svým životem, dát mu možnost nového začátku, novou možnost hlásit
se k Bohu jako ke svému Otci, jako k tomu, který pro Kristovu krev již nepočítá náš
hřích, ale otevírá svou Otcovskou náruč, aby nás, různě zbloudilé, opět přijal pod
svou ochranu, do své rodiny. To bylo poslání, které nemohlo být svěřeno nikomu
jinému, pouze Božímu Synu, byl to jeho nezastupitelný úkol, se kterým byl poslán do
světa. - Jde o svět lidský, o člověka v jeho typickém jednání a směřování; uzavřel se
moudrosti Boží, jde za mourostí vlastní a odmítá uznat Boha a přijmout od něj život.
Proto  je  zbaven  světla  pravdy.  Ale  svět,  ve  vší  své  hříšné  odvrácenosti,  nikdy
nepřestal být předmětem Boží lásky; ve svém Synu Ježíši Kristu mu připravil spásu.
A On své dílo zde na zemi již dokonal.

     Nyní nastává chvíle, kdy se mají chopit díla jeho učedníci.  „Jako ty jsi mne
poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.”  Doba tří let po kterou se jim
Ježíš věnoval tu nebyla zbytečně. Učedníci mají pochopit, že všechno to, co s ním
prožili směřovalo právě k tomuto okamžiku, že přišel čas vyjít a roznést do všech
koutů světa  to,  co  bylo  tenkrát  vyhlášeno pouze na malém území Izraele.  Slyší:
„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření”.

     Říkáme si, kolik času učeníkům tehdy muselo stačit k tomu, aby byli připraveni ke
službě a  kolik  času nám častokrát  nestačí.  Tragedií  dnešního křesťana je,  že  si
častokrát neuvědomuje své velké poslání.  Můžeme udělat chybu a upsat svůj život
něčemu nicotnému; namáháme se, snažíme, přinášíme nemalé oběti pro svůj cíl a
pak poznáme, že to vůbec nestálo za to. Nebo se můžeme rozhodnout pro něco, co
je třeba veliké, a přece stát nad troskami svých ideálů. Vše oč jsme zápasili se muže



zhroutit. A nám se zde klade nejzávažnější otázka: Pro co žijeme? Otec poslal Syna
k záchraně světa, a Syn posílá nás, abychom do jeho díla vstoupili a měli na něm
podíl.

     Naše služba je odvozena od služby Kristovy, i když náš úkol je jiný než byl jeho.
To podstatné bylo již vykonáno. Přinést oběť svého života za život člověka a celého
lidstva nemohl nikdo jiný než právě On. Naším nezastupitelným úkolem ale je: zvěst
o tomto dokonaném díle záchrany roznést všemi směry. Přišel čas vyjít. On posílá
právě tak nás, jako tehdy své učedníky.

     V Novém zákoně není misie církve nikdy problémem. Církev prostě je misijní.
Tvoří ji lidé, kteří se považují, každý svým způsobem, za Kristovy vyslance a vyzařují
to ze sebe. To, co zdarma přijímají, zdarma odevzdávají. Nenechávají si evangelium
pro sebe, předávají  je - tak se křesťanství  ve starověku šíří.  Církev prostě nežije
sama pro sebe, je vyslána a přináší zvěst evangelia. Bůh ji posílá a ona zvěstuje
Boží království. Nespotřebovává síly Božích poslů jen pro sebe, ale sama je posílá
dál.  Nový zákon proto nezná problém církve a problém misie.  Zná jenom misijní
církev, která přijala Krista - Božího vyslance - a přeje si, aby jej ostatní (jako výhru
života) přijali také (Ř 15,7). Vše je neseno touto nepřeslechnutelnou touhou:  „aby
svět uvěřil” (J 17,21).

     To je úkol, který byl předložen církvi všech dob, aby se s ním stále potýkala, aby
stále znovu promýšlela a hledala způsoby a cesty, jak Kristovo evangelium tlumočit
pravdivě a zřetelně a aby pod tímto úkolem také rostla. Je poslána do světa, jako
tam byl  poslán Ježíš,  aby se Bůh setkal  s člověkem. Ježíš ve své modlitbě tedy
nežádá Otce,  aby církvi  zajistil  klidný život  tím,  že by ji  vzal  ze světa,  ale aby ji
ochránil od Zlého; aby se „světu” ani nepřizpůsobila, ani se z něj nedala odstranit, ale
aby následovala jeho příkladu a zůstala věrná a poslušná svěřenému úkolu. Jako
Bůh poslal Syna, tak Syn posílá své učedníky a stojí za nimi svou autoritou a mocí.

     Naše činnost  se má podobat činnosti  rozsévače,  který rozsévá zrno. I  jemu
samozřejmě může některé zrno padnout na udusanou půdu a jiné třeba do trní, ale
to  už  patří  k  věci.  I  to  je  součástí  naší  práce.  Naším  úkolem  je  rozsévat  dál,
pokračovat ve svém úkolu. Nemůžeme rozsévání vzdát jen proto, že se nám některý
druh půdy zdá málo úrodný, nebo si myslíme, že z ní nic nevzejde. Nesme Kristovo
světlo tak, ať je vidět! I když se může mnohým zdát, že ve světě plném nejrůznější
temnoty  naše  mihotavé  světélko  skoro  zaniká,  naším  úkolem  je  nenechat  je
uhasnout.

     Náš svět není ani lepší ani horší než byl kdykoli jindy. Je to tentýž svět ve kterém
žil Kristus, je zraněn a ubit hříchem. Možná se nám zdá, že to je dnes příliš vidět -
hroutí  se  staré  představy  a  dogmata.  Je  jen  dobře,  jestliže  si  toho  všímáme.
Rozhodující problémy lidstva ale byly a jsou stále tytéž. Bylo to tak v Kristově době
stejně jako dnes a zůstane to tak dokud svět světem trvá. Proto má evangelium
člověku  co  říci  dnes  stejně  jako  před  dvěma  tisíci  lety.  Je  výzvou  každému
jednotlivému člověku, který je slyší a stojí  před rozhodnutím povědět k němu své
„ano” nebo „ne”. A prostřednictvím jednotlivců, kteří je přijali, je výzvou všem lidem
na světě.  „Svět” si  má uvědomit,  že existuje cesta, která sice vypadá nepatrně a
nerozumně, ale vede k cíli  lépe než každá jiná; přesahuje sice lidskou schopnost
chápání, ale je zde, uprostřed lidí, protože ji razil sám Bůh. Bůh je živý a působí i
dnes. Postavil právě nás do tohoto našeho „světa” a vyzval nás k tomu, abychom jej
přetvářeli ve svět Boží.



     Motivem naší služby má být především láska. Bezmezná láska k Bohu a člověku.
Pokud  láska  není  motivem  vší  naší  služby,  všechno  naše  další  úsilí  vyzní  do
prázdna,  je  beznadějné,  nemůže  přinést  žádný  užitek.  Naše  služba  se  potom
nestane ničím jiným než „zvučící mědí nebo znějícím zvonem”. Jestliže je ale láska
nejmocnější  silou  našeho  života,  jestliže  jsme  skutečně  zapáleni  pro  Krista,  pak
žádná moc na zemi nemůže šíření evangelia zabránit.

     „Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.”  Nejsme zde
sami pro sebe, ale pro službu tomuto světu a v něm. To má být něco co v nás je
stále  živé  a  co  nás  neustále  burcuje.  Jsem  Kristův  vyslanec,  to  je  výsada,  ale
zároveň svěřený úkol.

                                         Amen.


