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Plný život v Kristu 
Konfirmační kázání na svatodušní neděli 27. května 2007 
Text Ko 2,6-10 - Dalibor
6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. 7 V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství; 10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
Nad přípravou kázání a celých bohoslužeb strávili konfirmandi přes třicet hodin intenzivní práce. Letos se kázání vyvíjelo zvláštním způsobem: shromáždili jsme velké množství materiálu, skoro jsme se pohádali o místa ve skupině, která bude nad textem shromažďovat otázky, problémy a témata. Konfirmandi četli komentáře, zkoumali biblický text v šesti překladech ve třech jazycích, sledovali jeho širší i užší kontext, odkazy na další biblická místa, četli kralické poznámky. Výsledkem bylo velké množství materiálu i otázek. A tu jsem cítil, že jsme jakoby uzavřeni, „zakutáni“ do biblického prostoru jako do skleníku, uvnitř něhož věci nějak fungují a mají spolu nějaký vztah. Jenže konfirmační příprava skončí, konfirmace se stane minulostí a zůstane život se svými radostmi i starostmi. Co dál?
V závěru přípravy jsem odpověděl konfirmandům dalšími čtrnácti otázkami, které vycházely z jejich myšlenek, ale spojovaly je a tím i zvolený biblický text s celým životem. Odpovědi konfirmandů přinesly další množství názorů, postojů a vyznání. Na ně odpovídám v kázání dalšími výzvami a otázkami. Vzniká tak nekončící rozhovor víry, bible, života a člověčího společenství. To je dobrý obraz, jak tomu je a má být v životě. Protože i celý život je stálým rozhovorem člověka s Bohem, hledáním a nalézáním. 
Ale vše je dobře zakotvené: „žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny…“ Už jste ho přijali, něco je tedy hotovo. Máme zapuštěné kořeny, podle biblického textu. Máme? Konfirmandi odpovídají: „Já osobně mám zapuštěno.“ – „Zapuštěno mám, když potvrzuji svou víru, ale necítím kořeny pevné a stabilní, nevím, jestli je někdy vůbec stabilní budu, ale doufám, že do konce života alespoň trochu zpevním.“ – „Zapuštěno máme, jinak bychom k té konfirmaci nešli.“ – „Stojíme na úplném počátku cesty.“ – „Jsem jako mladý strom. Ten již zakořenil, ale jeho kořeny ještě nejsou hluboké a pevné a může být snadno vyvrácen.“ A tak dál.
Já na to odpovídám: máte pravdu, milí konfirmandi, máte kořeny zapuštěné, ale kořeny mladé, nepříliš hluboké. Přidám k tomu jedno povzbuzení a jedno varování. Varování: neumíte si představit, jak silné budou ty vlny a větry, které vás budou chtít vyvrátit: nenajdete si kluka nebo holku mezi křesťany, a váš milovaný „odjinud“ vám dá rychle zapomenout na „žijte v Kristu“. Přijde práce, manželství, rodina, zklamání nebo zase úspěchy, a zase pod tím vším znít tichý šepot „nech toho, na co si to hraješ, křesťanství je pro dědky a báby“! Přijdou různé další nápady, teorie, myšlenky, v moderní době je přece moderní přijímat leccos, poznávat, to přece není špatné! Ale to vše vám zase bude dělat v hlavách nejprve „víry a díry“, posléze vám nechá vaši víru tiše odplynout nebo ji alespoň zasune někam do vzpomínek a nostalgie.
Ale povzbuzení: je tu Boží moc. Vím to a znám ji. Ani vy na to vše nejste sami, i když jste tu moc zatím možná nepoznali. Kdo chce posilu přijmout, dostane ji. Však už víte, že jsou chvíle, kdy Bůh je vzdálený, propast veliká. Lekat se toho nemusíte. Hospodin je víc nablízku, než si umíte představit. Proto „Bůh mezi námi“, nejen „nad“ námi. Netřeba se o svou víru bát, netřeba ji hýčkat jako nemocné šťěňátko, nebojte se, není to jen na vás a na vaší víře. Naše lidská víra, ta vertikála života je opravdu křehká a vrtkavá, ale co na tom, nevěříme ve svou víru, nýbrž ve vzkříšeného Pána světa – a ten je dost silný!
Jako největší hrozba v textu (sami jste si jej vybrali!) je „prázdné mluvení, klamné filosofování. Už víme, že to není narážka na filosofii, lásku k moudrosti. Tušíme, že „prázdné mluvení“ je spíš neplodné přežvykování věčných témat, teoretizování o „nesmrtelnosti chrousta“. Napsali jste „plácání se v emocích, tradice jen kvůli tradici bez obsahu, zabředávání do nedůležitých věcí. Když se hopper tváří jako mudrc a rapuje odrbané vymatlaniny…“ Není to nic proti rapperům, prázdné mluvení může znít z médií, od politiků, také od kazatelů, učitelů a guruů i od kněží a farářů. Nebylo nakonec i naše konfirmační učení „prázdným mluvením“? Máme nějaký důkaz? Jen svou víru, Bibli, svědomí a pokoru, napsali jste. Jsme odkázáni sami na sebe – napsali jste. 
Máte pravdu. Opakujme zcela střízlivě: nikdy nemáme důkaz, že právě naše křesťanské, evangelické myšlení je pravdivé. Taky někdy být nemusí. Jen – zcela věcná zkušenost: přes všechny chyby a viny církve v minulosti i přítomnosti se právě evangelium o Ježíši Kristu ukázalo nosné po celá staletí. Přes všechny chyby i slabosti evangelíků se i reformační křesťanství v přísném prověřování dějinami osvědčilo – na rozdíl od mnoha nápadů, myšlenek, konceptů na záchranu duše nebo celého světa. Není to důkaz ani pravdivosti ani jedinečnosti. Je to pomoc našemu váhání. Budou mnohé víry, tedy základní životní orientace lákavější, módnější, exotičtější, přesvědčivější. Ale bude jim scházet prověření časem. To evangelium má.
„Vtělená plnost Božství v Ježíši Kristu“ zní hodně abstraktně. Už jsme se však naučili rozumět trochu biblickému jazyku. Víme, že lidský život má svou horizontálu i vertikálu, víme, že právě Ježíš Kristu obě tyto souřadnice spojuje (protíná, činí rovnoběžnými?). Plnost božství v Kristu znamená spojení obou. Napsali jste: „Kristus je znamení oběti – lásky Boží.“ - „Bůh je celý v Kristu a Kristus je celý Bůh, nejen kousek“. To je správně podle křesťanského trojičního učení. A přece: „Jsme zvyklí na ’dva v jednom’, ale Trojjedinost je fakt těžkej kalibr. Pořád je to pro mě trochu záhada.“ I to jste napsali.
Trojice je opravdu záhada, ale nedělejme z ní nějaké tajné mystérium: Trojice jsou tři podoby, jak se člověk setkává s Pánem života – jako s vesmírným základem (Otec), blízkým člověku (Otec a Syn), který má moc a člověku ji nabízí (Otec a Syn i Duch). „Plnost Boží“ není fyzikální („tři v jednom“, „3x1=1“), nýbrž spočívá v poznání celku: Bůh Bible, jak jej lidé poznali, je a) Pán světa, b) blízký člověku (přes svou neuchopitelnost) a c) dávající člověku moc (přes lidský hřích). Jen tento celek je plnost Boží, jinak zůstaneme u všelijakých konceptů, projektů a konstruktů boha - lidského výtvoru.
Mnohem větší zájem bychom měli mít na té plnosti naší vlastní: „v něm (v Kristu) jste i vy dosáhli plnosti“. Je nám to blízké; všichni chceme prožít plný, radostný, bohatý život. Jenom – kde na to vzít? A odkud na to jít?
Vypadá to trochu moralisticky: musíme se snažit, přemýšlet, usilovat, musíme, musíme. Tak trochu jako v první sloce mládežnické písničky „Proč zvykli jsme si snadno žít“. Tak ji můžeme společně zazpívat. A všimněme si druhé sloky. Zdánlivý moralismus se tu výrazně proměnil:
 Píseň	Svítá 273		Přemýšlej, děkuj a služ
1. 	Proč zvykli jsme si snadno žít a málo přemýšlet, 
	oč v budoucnosti má nám jít a jak se změnil svět?
Ref.:	Proto přemýšlej, proto díky vzdej 
	a všem lidem pomoz rád. 
	Zkus jednou vážně víru brát, člověkem se stát.
2. 	Bůh přišel v Kristu na dotek, jak máme děkovat?
	Kdo poznal, že je Kristus Rek, ten umí díky vzdát.	
3. 	Kdo o Bohu jen vypráví a nesplácí mu dluh,
	ten o tajemství sotva ví, že v bližních je skryt Bůh. 

Bůh přišel v Kristu na dotek – jak máme děkovat?! Tady někde začíná plnost života – ve vděčnosti. Za vše dobré, co máme, dostáváme. Za to, z kolika špatného jsme se dostali, byli zachráněni. Není to o bohatství zážitků, ani znalostí nebo zkušeností. Sami jste napsali: „Do plnosti lidského života patří láska, rodina, přátelé, zdraví, plnost smyslu života, pravdy i naděje.“ – „Plný lidský život je mít jeho smysl i v těžkých životních situacích (kdo v životě miluje, ať neztrácí naději).“ – „Plnost může být negativní i pozitivní. Naplnění může být i chtěním, hříchem, reklamou okolního světa. To je ale prázdnota.“ Nejlépe to vyjádřila jedna z vás, trochu již starší: 
„Naše plnost je jistota plnosti Boží.“
Tohle nezapomeňme: plnost našeho života se odvíjí od vědomí plnosti Boží.
Milí konfirmandi i ostatní bratři a sestry, blížíme se k závěru. Konfirmandi v kázání nenašli mnohé, ba většinu toho, o čem kolem biblického textu přemýšleli, ptali se. Nechali jsme stranou gnózi a „superučitele“, vesmírné mocnosti, otázku kdo a jak je pánem zla a mnoho dalšího. Už se to do kázání nevejde. Jen na konec znovu shrňme:
Záleží na nás a nezáleží na nás. Máme ze svého života mnoho v ruce, za mnohé jsme odpovědní, jako by Bůh ani nebyl. Prostě jsme svobodní. 
Ale to hlavní je dar, který jsme – jste dostali: náš život má dobré kořeny. Má – může mít. Když je přijmeme a nezapomeneme na ně. 
Děkuji vám všem za to, že jsme si to mohli společně připomenout. Amen.

