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Introit:

Hlahol Bohu celá zem¥! � 66, 1

Pozdrav:

Vítám vás v²echny v t¥chto bohosluºbách a zdravím vás apo²tolským pozdra-
vem: Milost Pána Jeºí²e Krista a láska Boºí a p°ítomnost Ducha svatého se
v²emi námi. Amen. 2 K 13, 13

Zpívejme píse¬ 553, M·j Pane, srdcem t¥ i rty

Text, který je základem kázání, je zapsán v Janov¥ evangeliu, v 16. kapitole,
16.�23. ver²i, £ásti a:

Zanedlouho m¥ uº nespat°íte a zanedlouho m¥ op¥t uz°íte, nebo´ odcházím k Otci.
N¥kte°í z jeho u£edník· si mezi sebou °ekli: �Co znamenají slova zanedlouho m¥
nespat°íte a zanedlouho m¥ op¥t uz°íte` a odcházím k Otci`?� �íkali: �Co zna-
mená ono: zanedlouho? Nevíme, o £em mluví.� Jeºí² poznal, ºe se ho cht¥jí
otázat, a °ekl jim: �Dohadujete se mezi sebou o tom, ºe jsem °ekl: Zanedlouho
m¥ nespat°íte a zanedlouho m¥ op¥t uz°íte? Amen, amen, pravím vám, vy budete
plakat a na°íkat, ale sv¥t se bude radovat; budete se rmoutit, ale vá² zármutek
se prom¥ní v radost. �ena, kdyº rodí, má zármutek, nebo´ p°i²la její hodina; ale
kdyº porodí dít¥, nevzpomíná uº na souºení pro radost, ºe na sv¥t p°i²el £lov¥k.
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás v²ak op¥t a va²e srdce se zaraduje a va²i
radost vám nikdo nevezme. V onen den se m¥ uº nebudete na nic ptát.�

Milé sestry, milí brat°i!

�lov¥k se neptá tehdy, kdyº má radost. Kdyº má radost, jsou zbyte£né otázky.
Ur£it¥ ty �pro£�. �Pro£� se ptáme ve stavech, jako je plá£, ná°ek, zármutek, opu²-
t¥nost. Radostí je korumpována lidská zvídavost, ale i tu bychom rádi ob¥tovali,
jen kdyby zármutku nebylo. Sta£í malý výkyv, i jen pochybnost nebo jiná moº-
nost uspo°ádání v¥cí, aby nastoupily otázky. Mohou být i nad²ené, ale radost je
pry£. A p°ijatelné odpov¥di nikde, sta£ily by i hypotézy. Otázek �pro£� se nezba-
víme snadno, neobejdeme je, kdyº nastává zármutek, ná°ek, plá£. A objeví-li se



n¥jaké jednoduché odpov¥di, v¥t²inou jsou podez°elé a mohou hodn¥ nebezpe£n¥
zavést. Nirvánou je nemít d·vody se ptát.

Jist¥ bychom cht¥li spat°it to, co nevidíme, nebo koho nevidíme. To by mnohé
z p°í£in zármutku a plá£e pominuly. A mysl plná otázek by se vyprázdnila. Kdyº
n¥co nebo n¥koho vidíme, je to neklamné znamení jeho p°ítomnosti a nasycení
na²eho de�citu. Jak rádi bychom vid¥li ty, kdo nás milovali, ale uº s námi nejsou.
I kdybychom v¥°ili, ºe jsou, podle Jeºí²ových slov, u Otce, n¥jakým nám nepo-
stiºitelným zp·sobem, jako t°eba v jeho pam¥ti £i srdci, v jeho p°ítomnosti,
p°ece jenom, my je nevidíme. A moºná jen o málo mén¥ dramaticky na nás
p·sobí v realit¥ na²ich dn·, ºe nem·ºeme vid¥t ani své ºivé blízké, ºe se ne-
m·ºeme stýkat, bezprost°edn¥ se sdílet. N¥kte°í jsou v nemocnicích a jiných
ústavech v nelehké ºivotní situaci a my za nimi nem·ºeme, ani jim podat ruku
a pohladit, ba ani je vid¥t. N¥které máme v zahrani£í, ºijí tam nebo pracují
a jsou od nás nyní tak daleko na dotyk i na pohled. I kdyby se jim jinak nic
zlého ned¥lo, scházíme jeden druhému, a to radosti nep°idává. A kdybychom
mohli i svého Krista vid¥t. . . Ur£it¥ mnohý zármutek by byl bezd·vodný. Sice
v¥°íme, ºe spásn¥ vstupuje do toho, co proºíváme, i poznáváme to, £emu v¥°íme,
alespo¬ tak, jak nám na²e vnímání dovoluje, moºná proto to i zármutku pomáhá
jenom z£ásti, ale kdybychom vid¥li, emoce by m¥ly úpln¥ jinou podobu. Jenºe
my nyní nevidíme, proto jsme i zarmoucení, i plá£eme. V²echny ty emoce k nám
pat°í, tvo°í nás, vyvolávají otázky. A kdyº se situace m¥ní, emo£n¥ reagujeme,
zármutek se ztrácí, p°ichází radost.

Kdyº na t¥hotnou ºenu p°ichází porod, zármutek kulminuje, je to taková
fyzická i du²evní centrifuga, exponovaná t¥lesná bolest a strach o bytí dít¥te
i o vlastní, eskalované nap¥tí z blízkosti smrti i zrození nového ºivota, a ona je
v té odst°edivce. �Ale kdyº porodí dít¥, nevzpomíná uº na souºení pro radost,
ºe na sv¥t p°i²el £lov¥k.� �koda, ºe tato d¥siv¥-úºasná zku²enost je výsadou
pouze ºen, pot°ebovali by jí i muºi, jen nevím, jestli jejich prahy bolesti by
p°etíºení na takovém karuselu dovolily snést. Alespo¬ ten záv¥r. . . Ov²em bez
celého kompletního proºitku by se asi ten efekt nedostavil. Tím ani v nejmen²ím
nenazna£uji, ºe bez utrpení není radosti. Zármutek má svoje hranice. Naprosto
pevné hranice. Porod není de�nován bolestí, a£ je jeho sou£ástí, nýbrº narozením
£lov¥ka. Zármutek kon£í, kdyº se objevuje radost. Radost jej ukon£uje. Ov²em
pro radost musí být d·vody. Nejsou-li pro �b�, z·stává v platnosti �a�.

D·vody jsou z°ejmé � uvidím, koho jsem dlouho nevid¥l, spat°ím, co jsem
p°edtím nespat°oval. Ov²em mn¥ drahé zesnulé hned tak neuvidím, ani svého
Krista, jenº �ode²el k Otci�. Tady spat°ení mým emocím pomoci nem·ºe. Zármu-
tek a plá£ z·stávají. Na²t¥stí ne vºdy musí být stav emocí rozhodujícím indiká-
torem mého rozpoloºení. O£i a v²echny smysly, které mají p°ímé rychlíkové linky
na emoce, nejsou vy£erpávajícím vnímáním ºivota. P°irozen¥ se je²t¥ nabízí mi-
mosmyslové vnímání, které má svou vysokou hodnotu, ale pro které nemáme
kaºdý pot°ebnou senzitivní výbavu a dostate£ný cvik, abychom z této studny
na£erpali, kolik pot°ebujeme k uha²ení ºízn¥. Ale ani tento pramen pot°ebný
nápoj nedává. Ur£it¥ by nám bylo ku prosp¥chu, kdybychom se v takovém vní-
maní trochu potrénovali, ale ku prosp¥chu by nám bylo i potrénovat smysly
a jejich uºívání, rovn¥º celé t¥lo by si to ºádalo, abychom byli vnímav¥j²í. Mn¥
v²ak nejsou blízké v¥ci, které jsou jenom pro zasv¥cené nebo mimo°ádn¥ tré-
nované. P°edev²ím v²ak, není takové techniky ani tak vnímavého £lov¥ka, aby
mohl uvid¥t Krista. Pomocí kaºdému ºíznivému, který nem·ºe vid¥t, co by mu
ud¥lalo radost, £i kdo by mu ud¥lal radost, který je zarmoucený a nucený ptát
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se, pro£ to tak je a co to v²echno znamená, je darované zaslíbení. Zaslíbení, ºe
ty d·vody pro radost zanedlouho nastanou. �as, kdy se radují jen n¥kte°í a jiní
málo nebo v·bec, má svoje hranice. A ty hranice nejsou aº v na²í vlastní smrti,
nýbrº v napln¥ní zaslíbení. A to je zanedlouho. Zanedlouho není d·vod pro
zármutek a ptaní, zanedlouho je d·vod pro radost. Zanedlouho m·ºe být také
hned nebo za n¥jaký £as, není to zanedbatelné, ale ta otázka má svou odpov¥¤
práv¥ aº tehdy, kdy uvidíme.

Aby to uº bylo. Abychom uº uvid¥li. Lidé ve Starém zákon¥, kdyº jim vy°i-
zovali zaslíbení, vnímali je tak, jakoby to, co má být, se uº i stalo. To zaslíbení
nov¥ ur£uje v²echnu skute£nost. Abychom vid¥li a radovali se, není ná² výkon.
Protoºe nem·ºeme sami vid¥t, musíme být my spat°eni. �Uvidím vás v²ak op¥t
a va²e srdce se zaraduje a va²i radost vám nikdo nevezme. Pak uº se m¥ ne-
budete na nic ptát.� Toto je zaslíbeno. To m¥ní realitu zarmoucených, p°estoºe
po°ád nevidí. Zanedlouho se to narodí.

Cenu má i radost, kterou nám m·ºe n¥co nebo n¥kdo vzít. Kéº by jí bylo
v ºivot¥ vºdy více neº zármutku. Ale kdyº nebude vázána jenom na to, co a koho
my uvidíme, a to je hodn¥ limitované, kdyº budeme my spat°eni, pak nám ji
nem·ºe nikdo a nic vzít. Uvidím vás, zaslibuje ten, kdo odchází k Otci. Kdyº
nem·ºe Mohamed k ho°e, musí hora k Mohamedovi. Zanedlouho. Amen.

Modleme se:

Boºe ná², ty nás neztrácí² z o£í. Drºí² nás ve své pam¥ti, i kdyº jsme mrtví. Vidí²
nás jist¥ i v na²em zármutku, ná°cích, opu²t¥nosti. Vidí² nás jako matka nebo
otec. A dovoluje² nám, abychom my znali tebe, vid¥li t¥, jak nám to umoºnil
Kristus. V jeho laskavých £inech je na²e nad¥je od tebe. Ve tvém srdci jsme
v²ichni, ºiví i mrtví. Vd¥£n¥ t¥ za to chválíme.

Prosíme za v²echny, kdo r·zn¥ strádají a jsou plni otázek. Dej kaºdému
zaslechnout tvá zaslíbení radosti. T¥m, kdo jsou na v²echno sami, po²li n¥koho,
kdo se m·ºe stát blízkým £lov¥kem. Komu chybí láska, najdi druha. Tomu, kdo
slouºí, p°ive¤ spolupracovníka, a´ ani jeden z nich není bez podpory.

Do tvé rodi£ovské pé£e sv¥°ujeme osi°elé d¥ti. Bu¤ blízký na²im blízkým,
kte°í jsou nám nyní vzdálení. Povzbu¤ ty, kdo milují spole£enství sboru a v této
dob¥ jim velmi chybí. Kaºdému trpícímu dej v¥domí, ºe v²echny strasti mají
svoje hranice. Zmocni nás p°e£kat kaºdou svízel. Smiluj se nad kaºdým z nás
i nad celým tob¥ zamilovaným sv¥tem. Amen.

Modleme se Modlitbu Jeºí²ovu:

Ot£e ná², který jsi v nebesích, posv¥´ se jméno tvé. P°ij¤ království tvé. Bu¤
v·le tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb ná² vezdej²í dej nám dnes. A odpus´
nám na²e viny, jako i my odpou²tíme na²im viník·m. A neuve¤ nás v poku²ení,
ale zbav nás od zlého. Nebo´ tvé je království i moc i sláva na v¥ky. Amen.

Poslání:

Z·sta¬te ve mn¥ a já ve vás. J 15, 4
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Poºehnání:

Uz°íte m¥, pon¥vadº já jsem ºiv a také vy budete ºivi. J 14, 19

Zpívejme píse¬ 360, My £ekáme, kdy zavítá²
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