V Soběslavi 1.1.2015
Novoroční Bohoslužba
2 Kor 13,11
Bůh lásky a pokoje bude s Vámi
Introit: Revelation 21:5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova
jsou věrná a pravá."
1. čtení: Ž 39
Kázání 2 Corinthians 13:11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
Bratři a sestry,
to je príma, co? Spousta lidí, neví co a jak. Co dělat, jak žít. A tak rádi zvolí prezidenta a kdovíkoho, kdo to ví
za ně a řekne jim to a oni už se nemusí trápit nějakým přemýšlením a rozhodováním. Je to silná lidská touha po
ztrátě svobody, touha po ztrátě odpovědnosti za vlastní rozhodování. No a my křesťané, my zase máme svou
Bibli, kde je to všechno napsaný a můžeme být taky v klidu. Už nemusíme přemýšlet a rozhodovat se, stačí tu
knihu otevřít a přečíst si to a jsme v klidu.
No, sami asi tušíte, že si dělám srandu. Nemáme zde na světě žádného vůdce, který by nám diktoval co a jak a
kdy máme udělat. A Bible, to je všechno možné jenom ne takový vůdce, návod. Je to svědectví lidí, kteří tím
životem zkusili jít ve víře a v naději v Pána Boha. A někdy taky zkusili jinak a o tom taky svědčí. A člověče,
přečti si to, zvaž to, rozhodni se, rozhoduj se pořád znova, jak to chceš ty. Jestli je Bible nějakým návodem pro
život, pak návodem k tomu, abys ho žil svobodně. Právě aby ses pořád dokola rozhodoval. To za tebe, milý
křesťaně nikdo dělat nemá. To je tvůj úkol.
Jeden z těch svědků, jmenuje se Pavel a říká se mu apoštol Pavel, nám v dopise do Korintu něco z toho svého
svědectví zanechal. A je to taková pěkná rada: Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní, pokojní... . To je panečku novoroční přání, to je něco. Ale jako u všech novoročních přání při
bližším pohledu...no, je to hezký ale jak to mám asi tak udělat? My češi pořád dokola opakujeme přání hlavně
toho zdravíčka. A pořád dokola vedeme všechny možné světové žebříčky v té a té nemoci. Dobře, nebudeme si
přát hlavně to zdravíčko, ale i když zůstaneme tady u apoštola Pavla, „žijte v radosti.“ No to je hezký ale jak to
mám asi tak udělat? Jak mám zabránit tomu, co se v tomto novém roce pokazí, tomu, že mi zase někdo z
blízkých umře, tomu, co všechno pokazím já? A když se to holt stane, jak mám žít v radosti? Napravujte své
nedostatky, hmmm, to bych fakt rád, o to se snažím už 33 let a furt nic moc. Pořád su líný, nezodpovědný,
nedochvilný, zapomínám to a ono. Povzbuzujte se. Jak? Jak mám povzbuzovat, když sám padám? A buďte
jednomyslní? No to už je úplně jako z brožurky pro sektu jedné mysli. I kdybych chtěl, aby všichni mysleli jako
já, aby se mnou všichni souhlasili, jak to mám asi tak udělat?Nebo mám já myslet jako ostatní a ve všem s nimi
souhlasit? A nakonec, buďte pokojní. To už je asi jenom výsměch nakonec. Ne, ještě ne. Ještě je tu: a Bůh
lásky a pokoje bude s Vámi. Aha, když to před tím všechno zvládnu, tak za odměnu bude se mnou Bůh. No, to
je pěkné.
Tak to si ho asi v tomhle roce moc neužiju, protože to všechno před tím asi fakt nezvládnu.
Doufám, bratři a sestry, že chápete, že si dělám zase trochu srandu. Ale jenom trochu. Byla to nadsázka, ale
když se na ty Pavlovy rady podíváte lidskýma očima, vážně jsou to pěkné věci ale dost těžko splnitelné.
Zkusme je číst jinak. Tak, jak to, doufám, myslel i ten apoštol Pavel. A vezměme to nejdůležitější nejdřív. … a
Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Klidně zapomeňte všechno to ostatní. A začněte ten 2015. rok jen s tímhle.
Bůh lásky a pokoje Bude s Tebou, dokonce s Vámi, se všemi tvými, se všemi okolo Tebe, s námi, kteří si
říkáme bratři a sestry. A vůbec ne za odměnu. Ne až to všechno splníš, až budeš úplně svatý a dokonalý, tak
bude Bůh lásky a pokoje s Tebou. Vždyť je s Tebou od začátku. Ještě dřív, než jsi začal, šel vedle Tebe. A Ty jsi
ho přijal a řekls mu, že to tak taky chceš. Ve křtu nebo v konfirmaci, nebo jen tak večer v modlitbě. On s Tebou
je. To jen ty občas nechceš být s ním. On je s Tebou, to jen Ty jsi občas někde jinde. Nevidíš ho, neslyšíš, někdy
ani necítíš, ale věř, že jde vedle Tebe. Jen si vzpomeň, kolikrát Ti to už dokázal. Kolikrát už jsi nemohl dál a On
Ti pomohl udělat ještě krok. Kolikrát jsi nevěděl jak dál a On tím svým zvláštním způsobem promluvil.
Kolikrát jsi myslel, že už je to konec...a pořád jsi tu. Ještě to neskončilo. A dokud to neskončí, neskončí ani
Jeho cesta po Tvém boku.

A Bůh lásky a pokoje bude s vámi. A s tímhle zkus znova číst ta apoštolova přání do nového roku. Žijte v
radosti. Právě v té radosti, že po tvém boku jde milující Bůh. Ať jdeš kamkoli. Na pohřeb blízkého se slzami v
očích, Bůh lásky a pokoje jde s Tebou. Ať na svatbu, kde poteče víno proudem a bude se tančit do rána. Bůh
lásky a pokoje jde s Tebou. A dokonce, ať si jdeš svou vlastní cestou od Boha pryč, provést nějakou lumpárnu,
Bůh lásky a pokoje jde s Tebou. Dopřej mu sluchu a vrať se. A tohle je radost, v téhle radosti žij. To je přece
něco, co bych nevyměnil za nic na světě. To, že smím kráčet životem bok po boku s Bohem lásky a pokoje. S
tím, který je Láska, a který je Pokoj. Skutečná láska, ne ta, kterou si nějak zkouším vymyslet a užít. Skutečný
pokoj, ten, který jde na pohřeb i na svatbu. Ne ten na deset minut vážený na gramy.
Ano, to pak i chci napravovat svoje nedostatky, vždyť vím proč a jak. To pak už najednou můžu povzbuzovat. A
ne jen ty, kteří jsou na tom hůř než já sám. A ano, to už pak můžeme mluvit o jednomyslnosti. Ne jako o
stejnosti, o stejnokroji a zglajchšaltování...ani to nemumím vyslovit...prostě takové to zařaď se a nevyčuhuj. Ne.
Ale jako o společném napnutí sil k lásce a k pokoji mezi náma lidma. A každý o to bude usilovat trochu jinak, a
trochu jinde a někdy si holt polezeme do zelí a někdy si nebudeme rozumět, ale budeme jedné mysli, budeme to
myslet stejně..
A nakonec, buďte pokojní. Neděste se zpráv ani prognóz, nebojte se toho všeho, co se může stát. Amožná stane
a moýžná ne. Jdeš přece životem s tím, který je Láska a Pokoj. A Láska a Pokoj obstojí a mají smysl, ať se
stane cokoli a ať to dopadne jakkoli. Nebo si umíte alespoň představit něco, co byste radši?
Amen

