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     Milí bratři a sestry,

adventní období již spěje ke svému vyvrcholení - k Vánocům, kdy si připomínáme
Kristův příchod na svět v těle novorozeného dítěte, Ježíše. V našem textu slyšíme
slova, která s Adventem přímo souvisí: bdělost, vytrvalost, připravenost. Máme být
„podobni lidem, kteří čekají na svého Pána“; to ale také znamená, že tu Pán není,
a že si  na tomto světě vlastně musíme připadat jako opuštění a ponechaní sami
sobě. A pak lidé mají takový dojem, že tento svět žádného Pána nemá, a že si tedy
každý člověk na něm může dělat to, co sám uzná za vhodné. V takové situaci se
člověku přímo vnucuje myšlenka: Jsem  to já, který je pánem - a to nejen sám nad
sebou, ale současně také pánem celého světa! Myslím, že my lidé až příliš hřešíme
na to, že skutečný Pán zůstává skrytý a chová se tak, jako by tu ani nebyl.

     Ale jak se s tím potom srovnává to známé Ježíšovo ujištění: „Hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku“ (Mt.28,20)? Nemáme jistě žádné právo
jakkoli  zlehčovat  slovo  našeho  Pána,  ale  faktem  je,  že  tomuto  slovu  můžeme
rozumět pouze tak, že Kristus je mezi námi přítomen jen duchovně, že zde na zemi
působí svým svatým Duchem a skrze své evangelium, ale v přísném slova smyslu je
tomu tak, že tento Pán z tohoto světa odešel. Proto nás také napomíná, abychom
byli „podobni lidem, kteří čekají na svého Pána“.

     A to je také jeden ze znaků, čím se máme lišit od ostatních lidí. Naše víra v Ježíše
Krista  nás vede k tomu,  abychom očekávali  na  jeho království,  jeho budoucnost.
Proto se také modlíme: „Přijď tvé království“. Třebaže podle Ježíšova slova, toto
jeho království se mezi námi již má uplatňovat, ještě tu v plnosti není; mnoho jsme o
něm už slyšeli, mnoho o něm právě od Ježíše Krista víme, ale doposud je pro nás
spíše předmětem naděje než každodenní skutečností života.

     Všude kolem nás jsou ale lidé, a je jich velká většina, kteří z této strany nečekají
vůbec nic. I tuto možnost Pán Ježíš Kristus zná a připouští. Naopak, zdá se, že k této
možnosti máme my lidé neustále blíže. Kdyby to bylo tak jasné, že my lidé si na
tomto světě budeme počínat tak, jako bychom čekali  příchod Pána světa i  všeho
stvoření,  nemusel  by  Ježíš  napomínat  a  vyzývat:  „Buďte  podobni  lidem,  kteří
čekají na svého Pána“.

     I proto, abychom na tuto skutečnost nezapomínali a stále znovu si ji připomínali,
slavíme rok co rok Advent. Je to čas, kdy především myslíme na to, že Ježíš Kristus
na  tento  svět  už  nejen  přišel,  ale  že  má  přijít  ještě  jednou,  a  už  je  na  cestě.
Připomínáme si, že Ježíš Kristus není v žádném případě mrtev, že nestojí pouze za
námi někde v daleké historii, ale že stojí také před námi. Připomínáme si, že On je
skutečným úběžníkem všeho dění,  všeho času, že On je Pánem, který na tomto



světě všecko zhodnotí a rozsoudí a že bude soudit také každého člověka, každého
z nás.
     Ale podobáme se skutečně těmto lidem, kteří takto vidí svou budoucnost před
sebou i smysl svého života? Anebo se spíše podobáme lidem, jejichž očekávání je
založeno na všem jiném jen ne na Ježíši Kristu? Rozhlédněme se kolem sebe, na co
všechno lidé spoléhají a od čeho pro svůj život něco očekávají. Je v nás zakořeněná
představa, že člověk může něco očekávat jen sám od sebe. Žijeme přece na světě,
kde  „nepadá nikomu nic do klína zadarmo“. Kdo chce něco mít, musí se o to sám
přičinit, musí o své místo na zemi neustále bojovat. Má-li člověk od života něco chtít
a očekávat, pak se musí o svůj denní chléb neustále namáhat a svýma rukama něco
neustále dělat a budovat. Nepůsobí ale to všechno na člověka až příliš přesvědčivě,
že velké a rozhodující věci pro svůj život má očekávat především a jen sám od sebe?
Od nejútlejšího věku jsme neustále slýchali to známé: „Jak si usteleš, tak si lehneš“.
Co jiného to znamená, než to, že nikdo nemůže od nikoho nic čekat, jen sám od
sebe. - Budeš se mít tak, jak se přičiníš, co dokážeš, jak si svůj život zařídíš!

     Ovšem vedle tohoto očekávání, které člověk vkládá především sám do sebe, je
přece jen ještě jiný druh lidského očekávání. Člověk, který se v životě začne řídit
podle onoho: „Jak si usteleš, tak si lehneš“, se velmi brzy přesvědčí, že to přece jen
není tak docela pravda, ba že to někdy neplatí vůbec. Pozná, že i kdyby se „přetrhl“,
sám  není  schopen  dojít  k cílům  svých  předsevzetí  a  přání,  protože  to  všechno
nezáleží jenom na něm, ale také na druhých lidech, také na době a okolnostech, do
kterých je se svým životem postaven. Jsou věci, nad kterými člověk opravdu není
žádným pánem, kterým neporučí, kterým se ale také nemůže nijak vyhnout, střetává
se s nimi, dostává se s nimi do sporu. A tak se začne ohlížet po nějakém „mesiáši“,
který by mu pomohl jeho plány a naděje uskutečnit. A tak vedle očekávání, která lidé
vkládají sami do sebe, do svých schopností, do své práce a přičinění, je tu i mnoho
očekávání, která člověk vkládá do druhých lidí, o kterých má za to, že mohou zvrátit
poměry a vést všechny ostatní ke štěstí, spokojenosti a blahobytu. Spásnou se stává
nějaká nová myšlenka, nějaký program ať už politického nebo hospodářského rázu,
které nabízí rozřešení všech lidských věcí a problémů.

     Nedá se tedy říci, že by lidé na tomto světě na nic nečekali. Vždyť kdo přestane
čekat, nebo kdo sám pro sebe už nic nečeká, takový člověk je velmi nešťastný a
ubohý. Na nic nečekají jenom zoufalci. Jde tu jen o to, aby lidské čekání bylo tím
pravým čekáním.

     Pán Ježíš svým slovem, že máme být podobni lidem  „kteří čekají na svého
Pána“, určitě nechtěl povědět, že o nic jiného na tomto světě nemáme mít zájem a o
nic jiného se nemáme na světě starat. Chtěl nás ale upozornit, že čeká-li člověk jen
zajištěný, spokojený a blahobytný život, a vyhlíží-li jen své dobré postavení, úspěch,
slávu, že to není to pravé očekávání, nebo že to není rozhodně všecko, nač na tomto
světě máme čekat a k čemu mají být zacíleny naše snahy i naděje. „Buďte podobni
lidem, kteří čekají na svého Pána.“

     Myslím,  že  kdo  žije  tímto  vědomím,  že  ten  zároveň  také  neustále  prožívá
odpovědnost za celý svůj život před Bohem, odpovědnost za všechno své jednání a
počínání.  Nejde  totiž  jen  o  jakousi  „šťastnou  budoucnost“,  ale  jde  právě  o  toto
setkání s     Pánem a Králem všeho  . A ten, kdo toto ví, ten si musí znovu a znovu
klást onu znepokojivou otázku:  „Jak před tímto Pánem já osobně obstojím? Před
Pánem, který zná a ví všecko, před kterým žádná výmluva neobstojí; před Pánem,
v  jehož rukou je milost i zatracení;  před Tím, který z mnohých prvních může udělat
poslední a z posledních první; před Pánem, kterému nemůže nikdo poroučet, před



kterým také nikdo neuteče; před Pánem, kterému jednou každý člověk bez rozdílu
bude muset předložit
vyúčtování svého života.“

     Je to právě toto očekávání - „čekání na svého Pána“, které povznáší lidský život,
které před člověka staví cíl vyšší a vznešenější, než jaký je člověk schopen postavit
sám před sebe. Pán Ježíš nechce, abychom žili pouze s ohledem na své pomyslné a
vysněné štěstí, abychom žili jen pro nějakou „šťastnější budoucnost“, ale abychom
svůj život podřizovali především jeho vůli. Tak může být nejlépe zajištěno to skutečné
a pravé lidské štěstí. Všechno ostatní - ať jsou to peníze, sláva, úspěchy nebo tituly -
shoří v prach a popel. A navíc mnohé z toho, co člověk na tomto světě pokládá za
přednost, může být před Bohem přítěží a naší obžalobou. Tam, kde se lidé pokouší
žít,  jakoby  žádného  Pána  nebylo,  tam  to  má  dalekosáhlé  důsledky  -  nejen  pro
věčnost, ale právě pro tento časný život. Ježíš Kristus nám toto slovo zanechal jako
skutečnou dobrou radu pro život časný i věčný.

     Ale ještě něco můžeme z tohoto Kristova slova odvodit. Dobře víme, jak to chodí,
když lidé očekávají příchod někoho slavného a velkého. Kolik je to spěchu - uklízí se,
všechno se dává do pořádku, každý se na toto velké setkání těší a snaží se o to, aby
zapůsobil tím nejlepším dojmem.

     Ale Ježíši Kristu jde o něco zcela jiného. On si přeje, abych měl v pořádku své
věci především ve svém srdci, ve svém svědomí, aby mé-tvé konto nebylo zatíženo
žádným zlým činem, nebo ublížením, abych-abys byl shledán jako věrný služebník
v lásce,  ve  víře,  ale  také  ve spravedlnosti,  abych  nebyl  přistižen  ani  jako  ten
marnotratný syn, který byl ztracen ve svých neřestech, abych nebyl přistižen ani jako
onen bohatec ve svém paláci - v nádherném rouchu a při věčně plném stole - který
byl ztracen při svém bohatství a bezcitnosti, ale abych-abys nebyl přistižen ani jako
ten pokrytecký farizeus, který byl zdánlivě zbožný, ale ve skutečnosti bylo jeho srdce
od Boha na hony vzdáleno.

     Také my dnes a zde potřebujeme slyšet tuto Ježíšovu výzvu: buďme „podobni
lidem, kteří čekají na svého Pána“. To znamená pravý Advent - čekání na příchod
našeho Pána.

                                          Amen.


