V Soběslavi, 7.12. 2014
Tvoje milosrdenství je lepší než život
Žalm 63,
1. čtení: Skutky apoštolské 17,24-28 Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech,
které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno
ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských
sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od
nikoho z nás daleko. `Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme´, jak to říkají i někteří z vašich básníků: `Vždyť jsme jeho děti.´

Kázání: Žalm 63,4 Tvé milosrdenství je lepší než život ...
Bratři a sestry,
To je moc a moc krásné. Tohle říci Pánu Bohu. Tak nějak cítíme, že je to dobré a správné, tohle Bohu říci. Tvoje
milosrdenství, Bože, je lepší než život.
Ale zároveň, když to člověk domyslí, je to hrozné. Nebo hrozně těžké. Co to doopravdy znamená? Můžu to říci? Je to
pravda? Z mých úst, z mého srdce? Je to naše zkušenost? Fakt tohle dokážete Pánu Bohu říci?
Je dobré číst Bibli v kontextu, s tím, co je tam psáno před tím a potom. Jinak se nám Bible stane jenom nástrojem k vlastním
cílům. A zde si musíme dávat velký pozor. Tuhle silnou větu, Tvoje milosrdenství je lepší než život, tu jsme četli z žalmu, z
modlitby, z básně určené v prvé řadě Pánu Bohu. Je to vyznání člověka, který tohle prožil. Není to odvěky na věky platná
formulka, kterou máme odrecitovat nebo podepsat, abychom mohli být v církvi. To, zda se k tomuto vyznání připojíme, je
už na nás.
Zkusím to vzít odjinud. Je veliká otázka, která všechny lidi na tomto světě spojuje. Existuje Bůh? A pokud ano, jaký je? A
co já s tím? Vlastně to jsou tři otázky.
Mám známého, říkejme mu třeba Pavel. A ten mi po zjištění, že jsem křesťan odpověděl, že v žádného Boha nevěří, protože
se k němu modlil, když jeho maminka umírala na rakovinu, a ten bůh ji nechal umřít. Vezměme tohle jeho prohlášení vážně.
Vezměme vážně bolest tohoto člověka, který miloval svoji maminku a když se trápila nemocí a bolestí, pán bůh neudělal
nic. Vezměme vážně sílu bolesti a smutku, která v Pavlovi překřičela Pána Boha. A zkusme nepátrat v paměti, kdo moudrý
co chytrého řekl, jako protiargument. Jak obhájit existenci dobrého milujícího Boha tváří v tvář lidskému utrpení. Žádná
taková obecná pravdivá odpověď není. Není žádná kouzelná formulka, kterou můžeme vystřelit po hledajícím člověku a
vyhrát slovní souboj o Pána Boha.
Ale je spousta malých, neobecných odpovědí. A některé z nich se sešli dneska, tady v kostele. To my. Věříme, že je nějaký
Bůh? A že je dobrý a má nás rád? Jak to? Každý, každý z nás tady, zažil bolest a utrpení. Někdo míň, někdo strašně moc.
Každý z nás někdy volal k Pánu Bohu o pomoc a někdy zažil tu strašnou prázdnotu a bezmoc Božího mlčení. A přece dál
chodíme do kostela, dál vyznáváme víru v Pána Boha a Pána ježíše Krista, syna jeho jediného. Proč? Jak to? V čem je ten
rozdíl mezi námi a Pavlem? Čím doopravdy odpovím Pavlovi? Čím pravdivě odpovím Pánu Bohu?
Prosím, bratři a sestry, vyslechněte v tichosti tyto různé odpovědi, tyto různé modlitby...
Pane Bože, život jde dál a žít se musí a pro mě k tomu patří i chodit do kostela a modlit se k Tobě. Nic víc.
Pane Bože, já mám naději, že to, co se stalo, ještě není konec, ještě to není Tvoje poslední slovo. Čekám na Tebe. Trpělivě
čekám. Prosím, promluv.
Pane Bože, ještě jsem nic tak hroznýho neprožil. Prosím, ochraňuj i nadále mě a moje blízké, abych tohle nemusel nikdy
řešit.
Pane Bože, jsi tajemstvím. Nerozumím Ti. Jsi ještě úplně jiný, než si myslím. A věřím, že jsi dobrý a že mě máš rád.
Pane Bože, Tobě zemřel syn, Ty víš, co je to smutek a bolest. Děkuji, že se mnou cítíš všechny moje smutky a bolesti a
pomáháš mi jít a žít dál.
Pane Bože, děkuju za všechno to dobré a krásné, co jsem mohl a pořád můžu prožívat. Děkuju za všechny úsměvy a radost
okolo mě i ve mě.
Pane Bože, Tvoje milosrdenství je lepší než život. To, že jsem tvůj a že Ty jsi se mnou, je víc, než všechno co mám. A za
všechno, co mám, děkuji Tobě a Tobě to odevzdávám. Děkuji, že jsi můj Bůh. Tvoje milosrdenství je lepší, než život.
Bratři a sestry, jak jen chcete, v tichosti nebo nahlas, zde je místo na vaši odpověď, na Vaši modlitbu ..........................
Amen

