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27. 11. 2022 – Zase jinak 

 

1. čtení: Iz 2, 1-5 + Ř 13, 8-14 
 
Píseň (Svítá): NEZ781 – Jednou budem dál 

 
Základ kázání: Mt 24, 37-44 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

biblický pohled se znovu a znovu zásadně liší od pohledu 
lidského. Na jednu stranu pochopitelně – vždyť Bible nabízí také 
pohled Boží. Na druhou stranu dost nepochopitelně – Bibli napsali 
lidé.  

A přesto se biblický pohled znovu a znovu zásadně odlišuje. 
Často je až zcela obrácený od pohledu lidského. Starověkého, 
středověkého, novověkého, moderního i postmoderního. 

Zejména o významných svátcích je to velice nápadné. Tak i na 
začátku adventu: Mimokřesťanský svět se chystá na konec roku. 
Na Vánoce a Silvestra. Ohlíží se, hodnotí – nebo utíká před 
hodnocením a ohlížení se do hromad jídla a alkoholu. 

Křesťanství zcela opačně: Ve stejném období církevní rok 
začíná. Kde mimokřesťanský svět končí, tam křesťanský začíná. 
Což je ještě posíleno obsahem první neděle církevního roku, první 
adventní nedělí: Na počátku nového roku si mají křesťané 
připomínat konec. Konec vesmíru. Konec lidských dějin. Konec 
lidského života. Konec všeho, co není Bůh. Protože druhý příchod 
Kristův – parúsii. 

Geniální. Také proto, že v křesťanském, v biblickém pohledu 
je konec všeho událost dobrá. Konec dějin a vesmíru, konec světa, 
armagedon a apokalypsa jsou události naprosto a výhradně 
dobrými. Stejné dokonce prozrazuje, naznačuje už Starý Zákon. 
V Žalmech. Ve slovech proroka Izaiáše. Jinde. 

Ale v tom je křesťanství zase z pohledu mimokřesťanského 
světa zvrácené. Převrácené. Konec světa, vesmíru, dějin, lidstva 
jako něco dobrého? Konec všeho, na čem se tu namáháme a 
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pachtíme, má být něco dobrého? Jenom proto, že „mnohé národy 
půjdou a budou se pobízet k cestě na Hospodinovu horu?“ Jen 
proto, že „pak konečně lidstvo překuje své meče na radlice a kopí 
na vinařské nože?“ Jen proto, že „už nepozdvihne meč žádný 
pronárod proti jinému, už se nebudeme cvičit v boji?“ 

Přesně tak. „Jen“ proto. „Jen“ proto, že naděje trvale 
utlačovaného israelského nárůdku bude konečně naplněna. Po 
mnoha a mnoha tisíciletích. „Jen“ proto bude konec všeho dobrý, 
že už bude jen dobro. Nebudou války, boje, konflikty. Nebude 
nejistota, pochybnosti, zmatek. Nebudou dezinformace. Nebudou 
zbraně. Nebude utrpení, zlo, hřích. Budeme všichni chodit Boží 
cestou. Budeme všichni chodit v Hospodinově světle! 

Ale přesto se obvyklé, světské slavení Vánoc a Silvestra 
ukazuje být lákavějším: Zlít se. Mlátit rachejtlemi. Hrát si na nový 
začátek většinou tragikomickými novoročními předsevzetími. 
Hromadami jídla a krámů zabalených do mašlí a papírů. Z nichž 
většina končí brzy v popelnici nebo na dně skříní a sklepů. 

Tak je strašně dobře, že biblický pohled byl a je tak zvrácený 
– ve srovnání se světským. Že je tak převrácený. Odlišný. Svatý. Je 
převelice dobře, že zůstává alternativa k lidskému. K lidství. 
K lidským tradicím, zvykům, standardům, normálnosti. K lidským 
přáním, tužbám, hodnotám. K lidské domluvě nad tím, co je podle 
nás dobré a prospěšné. Je strašlivě dobře, že kromě lidského je 
také Boží. Že kromě lidství je také božství. Navíc vytrvale 
vstupující do právě lidského světa. 

A tak je dobře, že díky tomu existuje možnost zcela jiného 

lidského světa. Člověka zcela jiného. Tím lépe, že tato možnost 
člověka aktivně a bez ustání zve: Pojďme do Hospodinova domu! 
Pojďme pryč ze svých domovů a pojďme domů k Bohu! Pojďme 
tam, abychom alespoň tehdy a tam vyprošovali pokoj zemi i lidem 
(jak vánoční!). Abychom vyhlašovali pokoj bratřím a sestrám, 
druhům a bližním, cizím i vzdáleným: Budiž v tobě pokoj! Kéž jsi 
pokojem pro další! 
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Abychom alespoň v Božím domě usilovali o Jeho dobro. Totiž 
o dobro toho, který přichází. A přináší s sebou konec dějin, světa, 
zla, utrpení, hříchu. 

Ale to všechno zní podezřele i v kostele. Z úst farářů a ze 
stránek Bible. Vždyť komu hlásáme klid? Komu vyprošujeme 
pokoj? V lepším případě některým. Kdy a kde usilujeme o dobro 
Hospodina, našeho Boha – mimo prostor jeho chrámů? Také proto 
do toho všeho vytrvale šlapou Vánoce se svým: „Sláva na 
výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ 

Protože i křesťanská část lidského světa je vzdálena už tomu 
vánočnímu přání. Po tisíciletích slavení Vánoc. Po tisících 
adventech. Možná jsme dokonce vzdálenější usilování o Boží 
dobro. Protože na příchod Páně už moc nečekáme. Kdo se dnes 
modlí maran atcha – Pane, přijď? Kolik křesťanů doufá v konec 

světa – Kristovým příchodem? A kolik křesťanů si žije domněle 
spokojené životy, jimž je křesťanství pozlátkem, koloritem, 
víkendovou akcí a volnočasovým kroužkem na maximálně 
hodinku, dvě týdně? 

Kolik křesťanů počítá s tím Kristovým příchodem, který 
bude, jako když přichází zloděj? Kolik v něj doufá, skládá naději? 
Kolik křesťanů počítá s tím časem, kdy jeden bude přijat a druhý 
zanechán – ačkoli budou oba dělat to samé? Kolik křesťanů bdí 
jako družičky z podobenství – a kolik hoduje a pije, žení a vdává se 
jako za dnů Noe? Tj. kolik křesťanů žije vlastně stejně, jako všichni 
ostatní – jakoby Kristova příchodu, přicházení, adventu nebylo? 

Dobrou nápovědou je dnešní oddíl z dopisu do Říma. Také 
proto, že připomíná už starozákonní dvojpřikázání lásky: Kde a jak 
svou láskou naplňujeme Boží Zákon? Kde je plnost Zákona – 
v křesťanských kostelech, církvích, rodinách, duších? Jak málo 
vyhovujeme svým sklonům – touhám, chtěním, přáním svého těla, 
duše, lidství? 

A naopak: Jak moc žijeme tak, že kdyby přišel dnes večer 
Kristus, neměl by podle čeho nás odlišit od nekřesťanů? Bylo by, 
jak nás odlišit od ostatních dle našeho chování v zaměstnání, 
doma, na ulici všedního i svátečního dne? 
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Tak přichází začátek církevního roku. S odlišným pohledem 
od lidského, světského: Ne hlavně zhodnotit, jak jsme (ne-)byli 
skvělí a úžasní. Ne se hlavně poplácat po zádech, jak máme pocit, 
že se to nebo ono povedlo. Jak jsme úspěšní. Nýbrž pozdvihnout 
oči k nebesům a vyhlédnout do budoucnosti. Jakoby se postavit do 
momentu Kristova příchodu v naší budoucnosti a zhodnotit 

budoucností. Komu jsme zůstali co dobrého dlužni? Kolik dluhů 
dobra ještě nasekáme do Kristova příchodu? 

Nebo oblékneme Krista? Budeme vzdorovat všemu tomu, co 
je normální, přirozené, obvyklé, samozřejmé – ale přitom škodlivé 
jednotlivcům i společnostem? Přijmeme za normální, ba dobré, že 
náš Pán přijde jako zloděj? Že už právě tak přichází? 

Protože v tom je finální zvrat a podivnost biblických textů: To 
vše má vést člověka k dobrému životu. K životu lásky a služby. Tak 
má také adventní příprava a otázky s ní související vést ke změně 

člověka. Protože když se k lepšímu, Božímu, změní lidé, tak se 
stane co? Změní se k lepšímu lidská společnost, lidský svět! 

Tak křesťan nemusí a nemá čekat až na Kristův příchod. 
Právě budoucí Kristův příchod paradoxně již zve ke změně 
přítomnosti. Snadno již působí změnu přítomnosti – ačkoli se 
teprve uskuteční. Již v přítomnosti zve k vyražení na cestu na Boží 
horu. K Božímu chrámu. K přání pokoje a k úsilí o pokoj všech. Ke 
změně sebe sama. V člověka svítícího Hospodinovým světlem. 
V člověka přemáhající temnotu vlastní. I světa. 

Aby Pán, až přijde, zastihl bdící úplně všechny. A tak všechny 
vzal s sebou na svou věčnou slavnost. Z lidského světa, který by 
v takovém případě byl plný dobra a lásky, milosrdenství a oběti, 
služby a pomoci, do Božího království ještě lepšího. Místo aby 
s sebou Kristus vzal jen malou hrstečku, kterou si vybere sám. 

Amen. 

 
Píseň: NEZ431 – Navštiv nás, Kriste žádoucí 


