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     Milí bratři a sestry,

tato  slova jsou jenom kratičkým útržkem nejdelší  zaznamenané  modlitby  našeho
Pána, které se říká „Velekněžská“ - Pán Ježíš Kristus se tu modlí za svou církev jako
její  nejvyšší  představitel,  kněz.  Cítíme,  že  tu  máme  co  dělat  se  slovem  velmi
důvěrným a nejsme si jisti, jestli máme vůbec právo tuto důvěrnost porušit nějakou
svou zvídavostí a přemýšlením. Vždyť toto slovo není člověku ani určeno. Kristus zde
pozvedá své oči k nebi a obrací se na svého Otce. Může nám stačit už jen to, že
nám byl tento důvěrný rozhovor jen sdělen, a prostě se radovat z toho, že Kristus do
své modlitby zahrnul i nás, že se za nás přimlouvá, i když my o tom nemáme ani
tušení,  že se modlí  i  za ty,  kteří  nikomu na srdci  neleží.  To samo o sobě je  už
skutečně velkým poznáním. Ale tím, že byla tato modlitba v Písmu zveřejněna, ztrácí
onu  pečeť  důvěrnosti,  přestává  být  určena  jen  nebeskému Otci  a  je  předložena
k nahlédnutí i nám.
     Snad nám má být tímto způsobem i naznačeno, že když před námi Pán zjevuje i
ta  nejskrytější  slova,  pak před námi  nemá žádné tajnosti,  důvěřuje  nám. A když
poznáváme, že „máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého“ (1.J 1,1),
pak z toho také slyšíme, že On je tím jediným a pravým přímluvcem a prostředníkem
mezi námi lidmi  a Bohem. - Nikdo jiný se nemůže postavit na jeho místo nebo jednat
jeho jménem a nikdo se také bez jeho přímluvy neobejde: „všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy“ (Ř 3,23). Jsme cele odkázáni jen na Boží milost, která se pro
nás stala v Ježíši  Kristu. A On sám je tím, který nad svou církví  bdí a vykonává
strážnou službu.
     Od Něj tedy slyšíme:  „Dal jsem jim tvé slovo.“ A když se procházíme jeho
modlitbou poznáváme, že to je v podstatě také všechno, co nám Ježíš Kristus dal a
co  nám po  sobě  zanechal  jako  dědictví.  O  ničem dalším  tu  nečteme.  Nemáme
vlastně nic víc, než jeho Slovo. Jistěže kážeme a mluvíme o spasení v Ježíši Kristu,
o jeho pomoci, blízkosti a ochraně, o životě věčném, a přece všechno to nemáme
odjinud než právě z Božího Slova, jinak bychom o tom nevěděli. Na nic jiného než na
Boží Slovo, které nám připomíná a vdechuje mu život Duch svatý,  se nemůžeme
spolehnout. Nemáme jiný důkaz o Boží lásce, než jak nám jej podává Slovo Boží.
Není tu jiné víry a naděje než té, která je založená na Božím Slově. Když na nás
přichází  všelijaké  životní  zkoušky,  nemůžeme  se  chytit  ničeho  jiného  než  Slova
Božího. Když se nám zdá, že všude kolem je až příliš lži a klamu, nezbývá nám než
věřit, že Slovo Boží je pravdou nade vším až do konce. I život a smrt věřícího člověka
je cele závislý na Slově Božím. Slovo Boží je také jedinou zbraní věřícího člověka
v tomto světě. Prostě není nic, nač by se křesťan na tomto světě mohl spolehnout,
než na Boží Slovo, ono je Božím darem daným nám i celé církvi.



     Člověka však může jistě napadat: není to ale přece jen nějak málo, co tu Kristus
po sobě zanechal? Povrchnímu divákovi by se to tak mohlo zdát, ale Slovo Boží je
dostačujícím darem, víc nepotřebujeme. Vždyť na něm je založena a až doposud
stojí celá církev, z něj se neustále obnovuje a roste. Kdykoliv v minulosti se církev
pustila falešnou cestou, musela se vracet zpět „k pramenům“.
     Ano, ani církev nebyla se Slovem Božím, vždy jen spokojená. I ona v něm často
viděla  bezmocný  prostředek  a  nástroj,  kterým  v tomto  světě  měla  pracovat,  a
pokoušela se opřít  o něco jiného než o Slovo Boží.  Jednou došla k poznání,  že
takovým nejbezpečnějším prostředkem k zajištění existence na tomto světě je moc.
Ten, kdo má moc, má přece všecko - vládu, vliv, bohatství, a v moci má i pravdu,
právo a spravedlnost. Kam ji ale tato moc přivedla a co jí z ní zbylo? Jindy zas, místo
Slova Božího, vystavovala na odiv nádheru chrámů, obrazy, které uchvacovaly svou
krásou,  nabízela  lidem  strhující  hudbu,  chtěla  jim  imponovat  ve  vědě,  politice,
diplomacii, na všechno chtěla stačit, se vším chtěla držet krok, ale velmi zanedbala
ten nejvzácnější dar, který jí svěřil její Pán a ztratila schopnost zvěstovat Slovo Boží.
     Ani dnes církvi nepomůže nic jiného než to, jestli se bude pevně držet toho, co jí
svěřil její Pán - jeho Slova. Nepomohou jí peníze z církevních restitucí, ať se na ně
díváme z jakékoli strany, nepomůže jí politický vliv, ani to jestli bude více na očích,
nepomohou jí ani všelijaké tolerantní postoje, aby se lidem zavděčila. Přestaneme-li
brát Boží Slovo vážně, nebudeme-li na něm stavět a skutečně s ním počítat, pak se
staneme „solí zmařenou“ a ztrácíme nárok na svou existenci. O co jde nám, bratři a
sestry? Je nám slovo Boží životní záležitostí? Nezanedbáváme je? Ve Slově Božím
je dostatek moci i bohatství, dostatek přitažlivosti, krásy i životaschopnosti. Jestliže
Pán Ježíš pověděl: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou“ (Mt
24,35), pak ukázal na důležitost, pevnost a moc jeho Slova v našem světě. Martin
Luther to dobře poznal, když církev učil, že „slovíčko stačí na to, aby bylo poraženo
všechno ďábelství světa“.
     A je tu ještě další důvod, proč máme tendenci - jako církev i jednotlivci slevovat z
nároků Božího Slova. Pán Ježíš říká: „Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal
nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa“. Slovem „svět“
je v Písmu označeno všecko, co reaguje na Boží Slovo nevraživě, co se staví k Boží
vůli nepřátelsky. A to je něco, čemu se chceme vyhnout. Platí, že Slovo Boží je lidem
velmi nepohodlné. Nejlépe je nepotkat se s ním, vyhnout se mu, protože člověk při
setkání s ním najednou pocítí, že se ho Boží Slovo týká, zní velmi naléhavě, člověk
se  s ním chtě  nechtě  dostává  do  konfliktu.  Mnozí  máme zkušenosti  z rozhovoru
s některými, kteří na sobě pocítili  dotek Božího Slova a snažili  se uniknout z jeho
nároku a obrátili  se třeba i proti nám. Boží Slovo mluví proti člověku, obviňuje jej
v jeho způsobech a přemýšlení, a ten se zas staví proti němu. A pokud je člověk
v konfliktu  se  Slovem Božím,  je  také  částečkou  a  spolutvůrcem toho,  čemu říká
Písmo „svět“.
     A tento „svět“ nemáme hledat jen kolem sebe, ale také sami v sobě, ve svých
srdcích a svém přemýšlení. Často nejsme vůbec ochotni na Boží oslovení a jeho
výzvy správně odpovědět a dostáváme se do konfliktu  sami se sebou!  Najednou
poznáváme, že tento svět je v nás samotných a právě tam jej musíme přemáhat. 
     Ale tam, kde se člověk Božímu naléhavému oslovení, které k němu z Písma
zazní, vyhýbat nechce, najednou poznává, co má a nemá, co je správné a co ne.
Začne se na svůj život dívat jinak, začíná mít jiný vztah ke všem lidem i věcem. To,
co se mu dříve zdálo docela přirozené a samozřejmé, to  se mu najednou stává
nepřirozeným. Takový člověk se pak už ale neptá, co jeho jednání řeknou lidé a jak



před nimi obstojí, ale přemýšlí nad tím, co tomu řekne Bůh a jak obstojí před ním;
nemůže už jinak než vztahovat Slovo Boží  na všecko a všecko jím poměřovat a
hodnotit.  Zde  pak  dochází  k tomu,  o  čem  mluví  Pán  Ježíš:  „svět  k nim  pojal
nenávist, poněvadž nejsou ze světa“.
     Co to znamená, že člověk, který se pustil cestou následování Ježíše Krista „není
ze světa“ nebo jinde  „nepatří světu“? Není to tak, že by mu najednou byly věci
tohoto světa cizí, že by se přestal starat o to, co se ve světě děje, ale jeho jednání se
stane lidem tohoto světa cizí,  nevlastní, nepřirozené. Jakoby se najednou v tomto
světě stal cizím tělískem, nepohodlným světu - „je na světě, ale ne ze světa, nepatří
světu“. Nenechává se ovládat žádostmi svého srdce ani živočišnými pudy, ale vidí
svůj život ve výhledu věčnosti.  Ví, odkud a kam jde. Nepočíná si  tak, jakoby měl
„trvalý domov“ (Žd 13,14) zde na této zemi. Ničemu nezaprodává svou duši. Stává
se pánem světa v tom smyslu, že přestává být jeho otrokem.
     Taková situace a cesta pro toho, kdo se po ní rozhodl jít - Kristovce - ovšem není
vůbec jednoduchá. Třebaže ani jemu se pokušení nevyhýbají, „svět“ jej má neustále
„na mušce“. On však ví, že jeho místo je právě na tomto světě. Zde má osvědčovat
Boží pravdu, lásku, službu; třebaže „není ze světa“ - „nepatří světu“, má ke světu
kladný vztah. Zná všechnu jeho bídu, bolesti i nemoci, všechna jeho nebezpečí a
úskalí.  Na  této  skutečnosti  nepřišel  pro  svého  člověka  nic  měnit  ani  Pán  Ježíš:
„neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým“ . Ano, Kristův
člověk je na tomto světě neustále v dosahu zlého. Ale náš Pán zná nejlépe vážnost
této skutečnosti, „ten zlý“ se kdysi na poušti pokoušel též o Něj, a proto také za svůj
lid prosí. Slova Kristovy modlitby jsou zároveň velikou posilou a ujištěním naší nejisté
víry, že Bůh na Kristovo slovo dá, a že nenechá bez pomoci toho, koho již jednou pro
sebe ze světa vyvolil. Díky za to Bohu! V tom je naše síla i jistota, radost i pokoj.
Držme se jeho Slova, bratři a sestry.

                                                                           Amen.


