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Písně:  399, 272, 452, 253, 419 (k V.P.: 675)
Čtení z Písma:  Žalm 24;  ep. Židům  10, 19 - 25
Text kázání:  ep. Židům  10, 22 - 23

     Milí bratři a sestry,

tato apoštolova slova bychom mohli  nadepsat slovy: „Vstup volný!“.  Tak to občas
čteme také na oznámeních o pořádání nějakého koncertu, výstavy, slavnosti. Takové
pozvání nás chce povzbudit k účasti. Dobře víme, že příprava a uskutečnění čehokoli
něco stojí,  ale  tentokrát  nemusíme platit  vůbec nic,  jiní  to  udělali  za nás.  Máme
pouze přijít, vstoupit a těšit se z pozvání, které nám bylo nabídnuto.

     Podobné pozvání slyšíme z Písma také dnes o 1. Adventní neděli: „Vstup do Boží
svatyně je volný!“ Toto je Boží nabídka a pozvánka se svým požehnaným cílem pro
každého.  Právě  touto  cestou,  jejímž  cílem  je  „Boží  svatyně“, „Boží  dům“ jako
křesťané jdeme. A jdeme stále dál a kupředu, nemůžeme se na této cestě zastavit.
Doprovázejí nás přitom Boží mocné činy, ty, které pro nás Bůh připravil  ve svém
Synu Ježíši  Kristu:  jeho pozemský život,  smrt a vzkříšení,  nástup jeho vlády nad
světem  -  „Bůh  mu  dal  jméno  nad  každé  jméno...“,  jeho  přítomnost  v Duchu
svatém, kterého daroval společenství svého lidu. Tak se On sám stará o to, abychom
k němu měli svobodný přístup.

     Jdeme tedy k cíli, kterým je Boží přítomnost, trvalé společenství s ním. Cesta
křesťanů není vyznačena opakujícím se koloběhem ročních období, ani vznikáním,
zanikáním, a opět počátkem nového zrození v přírodě, třebaže v tom žijeme. Není
vyznačena  ani  nějakými  způsoby  všedních  dnů,  ve  kterých  zápasíme  s mnoha
problémy.  Cesta  křesťana  i  křesťanského  společenství  je  vyznačena  jistotou,  že
napříč všemi časy, nevede naše cesta do prázdnoty, ale do  „Božích příbytků“.  Je
tedy předznamenána hlubokou nadějí a jasným cílem.

     Počátek nového církevního roku se nám může stát novou příležitostí k tomu,
abychom se také my rozpomínali na své počátky, svá rozhodnutí a křestní sliby a
abychom si uvědomovali, že jsou pro nás životně důležité. Z Boží milosti jsem byl
postaven na cestu a smím jít  cestou,  která vede do Božích příbytků -  mohu mít
skutečnou naději  a skutečný cíl  a na této cestě k tomu Velkému Cíli  také nejsem
sám. Tak se Ježíš stará o to, abychom měli svobodný přístup k Bohu.

     To je to první co nám chce tento text připomenout: Máme přístup k Bohu. Bůh
nám není uzavřen, v zásluhách Ježíše Krista je přístup k plnému a požehnanému
životu  volný.  Advent  pro  nás znamená,  že  jdeme vstříc  Tomu,  který  nás přivádí
k Bohu, zdroji a cíli našich životů, našemu Pánu Ježíši Kristu. Bez něj bychom se
k Bohu nedostali. On ale jde s námi a tak se nám stává den ode dne jasnějším, že
Bůh je nám přístupný, že jsme pro Něj přijatelní. Toto je dobrá cesta, protože jistota,
že náš život má svůj cíl, domovský dům jehož dveře jsou pro nás stále otevřeny, mu
dává pravou sílu a smysl. Tato jistota je jeho středem, orientačním bodem: Můj život
má svůj dobrý cíl!



     To je poznání, kterým je víra držena. A vírou je zde míněno vyznání, že Ježíš, náš
průvodce, je dobře znalý cíle, že se na něj smíme spolehnout. Je to On, který nás
vede dobrou cestou a k dobrému cíli i tehdy, kdy se nám naše životní situace zdá
všelijak  nepřehledná.  Je  dobré  vědět,  že  náš  život  je  v dobrých  Božích  rukou!
Zároveň cítíme, že v našich všedních dnech to může být jiné. Příliš jsme vyčerpáváni
vynakládaným úsilím v péči o vlastní život. Člověku jde obvykle o to, aby ve svém
životě nebyl o nic ochuzen. A touha po dosažení i malého kousku štěstí dělá člověka
často všeho schopným. -  Když už nemohu žít  v ráji,  ať  se tedy jedná alespoň o
blahobyt!

     Ale třebaže se člověku takto, s vynaložením mnohého úsilí, daří dosahovat svých
cílů a lépe se zaopatřit, pociťuje velmi často hladovění duše. Je naplňován mnohými
obavami z nejasné a nejisté budoucnosti.  Jeho optimismus je kalen událostmi na
světovém i domácím poli, ale také těmi, které se dějí v jeho nejtěsnější blízkosti...
Někdy člověk již není schopen porozumět a přijmout ani sám sebe, cítí se vydaný a
prázdný, nemá již vůbec žádný cíl a začíná se ptát po smyslu všeho i své mnohé
aktivity.

     Adventní čas nás vyzývá: Člověče zastav se a připomeň si - v Ježíši Kristu máme
volný přístup k životu, přístup k Bohu samému, za to nám Ježíš ručí svým vlastním
životem. „Opona před svatyní je zrušena“, tak to čteme v textu. Ne však pro diváky,
ale pro ty, kteří se nechávají pozvat a vstupují dál. To dodává našemu životu pravou
naději, kterou potřebujeme a která teprve nás dělá svobodnými, protože není vázána
na náš lidský úspěch nebo neúspěch. Smíme se nyní na věci, které přináší život,
těšit a učit se je vidět takovými jakými skutečně jsou. A pak v těžkých časech života
budeme poznávat  a zakoušet,  jak jistě  nás vším náš Pán provází  -  až pojednou
budeme u cíle své cesty.

     Do té doby však jdeme cestou na které nás doprovází Ježíš a proto je to cesta
naděje. To je to druhé, co si chceme připomenout - Cesta naděje. Tato naděje však
není  jen  nějakým  životním  principem,  který  by  byl  určitým  způsobem  vložen  a
zakotven v každém člověku.  Mít  skutečnou naději,  naději  křesťanskou,  znamená:
spoléhat se vždy a v každé situaci na to, že Bůh je věrný. On stojí na svých slibech,
je jim věrný, protože je věrný sám sobě a jeho pevným slovem a zaslíbením je, že
přístup k němu je volný a že zváni jsou všichni.

     Ale ta naděje je také něčím výjimečná a zvláštní a to tím, že nemá být ukryta jen
hluboko v nás, hluboko v našem srdci, protože ona zde není jen pro nás. Tato naděje
poznamenává  a  zasahuje  celý  život  křesťana.  Patří  k ní  jasné,  srozumitelné  a
samozřejmé vyznání. Skrze ni jsou křesťané rozpoznatelní ve svém okolí a tak se
tato naděje stává viditelnou. Všem dáváme svým životem na vědomí, jakou cestu
jsme si zvolili  a zamilovali, co je naším cílem. Neděje se to všem na odiv, ale ve
všedních rozhodováních našeho osobního života, které jsou neseny právě touto naší
základní životní orientací. Jen tak může z této naší živé naděje začít něco dobrého a
zdravého klíčit, růst, uskutečňovat se - v naší zemi, uprostřed lidí mezi kterými žijeme
a které každý dem potkáváme, mezi našimi dětmi, ano také uprostřed celé církve, i
toho našeho malého společenství. Máme tuto naději a máme ji proto, protože naší
nadějí je Bůh sám a On je ve svých zaslíbeních věrný.

     Zvláštností této naděje na kterou myslí Písmo, je také to, že je schopna existence
a života jen a pouze na cestě. Pokoj a odpočinutí nás čeká až v cíli, nyní stojíme
v zápase. Ne v zápase o dobývání svého lidského štěstí, ale mnohem více v zápase
se  svou,  nebo  proti  své  únavě,  nespokojenosti,  lhostejnosti,  lenosti,  proti  své
náklonnosti ke zlému; také se svou skleslostí a vytrácející se odvahou. Ta naděje



nám dovoluje dělat každý další krok a tak jít stále kupředu s očima upřenýma k cíli.
S tím je vždy spojeno též určité riziko; vždyť nikdo nezná to nové, co je před námi, co
nás na této cestě potká. Chce to odvahu. Avšak při tom všem smíme vědět, že tato
naděje je založena na Boží věrnosti. A že to je právě ona, která nás doprovází na
všech našich cestách. Poznáme také, že touto cestou nejdeme sami. Vidíme kolem
sebe jiné, kteří z Boží věrnosti žijí  též a touží po tom, aby se v tomto světě Boží
darovaná naděje šířila všemi směry.

     Všichni společně jsme na cestě, jsme společenstvím poutníků. K němu náleží
všichni křesťané různého vyznání, patří k němu též ti, kteří touto cestou naděje šli již
dávno před námi - naši otcové, matky, svědkové víry a mučedníci všech staletí; patří
k němu všichni křesťané, kteří se kdekoli na světě pokouší uplatňovat ono znamení
Boží naděje v zájmu pokoje, spravedlnosti, zachování stvoření.

     To je ještě třetí a závěrečná poznámka: Jako křesťané kteří mají přístup k Bohu a
žijí touto Boží nadějí se chceme osvědčovat také navenek. Nejsme zahleděni jen a
pouze  k cíli  naší  cesty,  onomu  důležitému  úběžníku  před  námi,  ale  vidíme  také
napravo a nalevo, kolem sebe. Apoštol řekne:  „Mějme zájem jeden o druhého a
povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům.“ Tedy: „vzájemně na sebe dbejme,
pobízejme  se  a  povzbuzujme  k  lásce  a  v dobrém  díle“.  Bůh  volá  každého
jednotlivce, ale nedělá z něj samostatného chodce. Jsme na společné cestě a právě
na  ní  zakoušíme  jak  hodnotný  a  potřebný  je  dar  společenství  k tomu,  abychom
neztráceli odvahu a onu živou naději, abychom byli jejími vyznavači a dosvědčovali
jeden druhému Boží věrnost, abychom nesešli z cesty, na kterou jsme byli uvedeni a
která směřuje do onoho Božího domova.

     V tomto adventním čase, do kterého dnešní nedělí vstupujeme si tedy smíme
vzájemně připomínat,  že  Bůh je  dárcem požehnaného cíle  našeho života,  že  se
máme držet té neotřesitelné a nezdolné naděje, žít jí, a že Ježíš Kristus je tím, který
nás všechny společně drží při sobě a na společné cestě k tomuto vyhlíženému cíli
vede a doprovází.

                                             Amen.


