V Soběslavi 27.11.2016
Jan 1,38
Co chcete?
1. čtení: Jan 1,1-14 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ...
kázání: Jan 1,38: ...Co chcete?...
Bratři a sestry,
asi to tušíte. Hoří tady svíčka, jedna ze čtyř. Je to tak. Dneska začíná advent. A říkám to každý rok tak letos
neudělám vyjímku. Ikdyž je mi to vlastně hloupé. Všichni jste moudří a přemýšliví a vzdělaní a do kostela
chodíte dýl než já. Ale dobře. Advent znamená příchod. Nic víc. To slovo znamená příchod. Úplně obyčejně.
Jako příchod do práce. Nebo odpoledne když se dítě ptá maminky, kdy už tatínek přijde z práce, tak se ptá: Kdy
už tatínek adventuje z práce? A jako každý rok i letos mě pořád napadá ta otázka: Příchod čeho? Co přichází?
Nebo co má přijít? Vánoce, ježíšek, stromeček, dárky, Ježíš, Boží království? Já si nejsu úplně jistý. Vy ano? A
co byste chtěli, aby přišlo? Advent Čeho chcete?
V prvním čtení jsme slyšeli úvod Janova evangelia. Na počátku bylo slovo...a světlo...přicházelo do světa.
Krásná slova hodící se k tomu krásnému času adventu s tím krásným symbolem hořícího ohně svíček. Ale víte,
jaká jsou Ježíšova první slova v Janově evangeliu? Tohle je úvod. Ale co je to první, co tam řekne Ježíš?
Co chcete? Ježíšova první slova v Janově evangeliu: Co chcete? To je otázka. Ježíšova první slova nejsou
sdělením těch jediných, pravých, prvních i posledních Božích pravd. Je to otázka. Co chcete?
To je zajímavé, že? Abychom to nevytrhávali z kontextu, to se totiž nesmí, tak já k tomu přečtu i to, co
předchází: Jan 1:35 Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a
řekl: "Hle, beránek Boží." Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že
jdou za ním, otázal se jich: "Co chcete?" To zní trochu jako: Co mě otravujete? Co dolejzáte? Smyslem těch
slov je ale spíš: Co hledáte? Ať tak nebo tak, Bůh se stal člověkem a promluvil ke konrétním lidem...a ptá se
jich: Co chcete?
Co říci? Co byste řekli vy? Kdyby za váma přišel Ježíš...Beránek Boží, který snímá hříchy světa...a zeptal se:
Co chcete?
Učedníci řekli: Kde bydlíš? ...nic moc...ale lepší než horší možnosti...nic moc ale Ježíš říká...tak pojďte..Pojďte
a uvidíte...a šli a začalo to.
Teď my...jsme učedníci...a Ježíš už k nám nějak přišel. Uvěřili jsme, že on je ten beránek, který snímá hříchy
světa...dokonce i ty naše. I nám má znít ta jeho otázka. Co chcete? Stejně jako nám mají zaznít ta první slova
Boha stvořitele. Když podle Biblického vyprávění Bůh všechno stvořil a určil tomu řád a příběh začal, víte, co
byla jeho první slova k člověku? Byla to otázka. Kde jsi?
Teď je tu Boží syn a ptá se: Co chcete? Co chceš? Těch možností ...
Jaká je správná odpověď? Co mám chtít? Je Advent...když chceš, můžeš ho prožít...ten příchod...příchod čeho
chceš? Co je správně? To je na těch Božích otázkách to divné. On se neptá, protože by nevěděl. A potřeboval by
poradit. A dokonce to ani není tak, že to nevíme my. My to víme. Boží otázka vlastně vždycky znamená: Co s
tím uděláme?
My víme, co chceme. Pravdivou odpovědí na ty Boží otázky totiž nejsou slova. Sebepromyšlenější, hluboká,
pravdivá a moudrá slova. Našich moudrých učitelů, rodičů nebo farářů. Na Boží otázku jsi odpovědí Ty sám.
Tím, kde jsi a co žiješ.
Ježíš se ptá: Co chcete? Tak koukněme na to, jak a proč ráno vstáváme a kam jdem a co tam děláme a proč a s
čím jdeme večer spát...a máme odpověď. Tohle chceme. Až pak může přijít ta druhá otázka. A je to správně?
Takhle to chceš? A nešlo by to i jinak? Nemohl bych se stát jinou odpovědí?
Začíná advent. Kdybyste ho třeba chtěli prožít, hledat a zkoušet najít, zkuste začít s tímhle. Ne hledáním
správných odpovědí a řešení ale kouknutím se na to, čím odpovídte, čím odpovídáme. Tady su, takhle su, tohle

dělám. Tohle chci?
A kdybyste náhodou někdo doopravdy nevěděli a netušili, tak Vám trochu poradím. Tedy ne já ale zase Ježíš.
Víte, jaká jsou jeho poslední slova v Janově evangeliu? Úplně na konci Ježíš říká: Ty mě následuj.
Amen

