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Já jsem ta cesta, pravda i život
Čtení: Ž 119,105-112
Text: J 14,1-7
Strašnice, 21. listopadu 2010, konfirmační kázání Materiál ke konfirmačnímu kázání na základě studia biblického textu připravila v rámci přípravy konfirmačních bohoslužeb skupina konfirmandů a mládeže při svém setkání 11. – 14. listopadu. Výsledný text zpracovala a kázala Anna Rousová.
Milí přátelé, mladí, starší, rodiče, presbyteři, všichni, kdo jste tady, 
text kázání opravdu není jednoduchý. Dalo by se i říci, že je to jízda, kláda, hukot, či husťárna. Ale těch pár lidí si ho na svou přípravu prostě vybralo. 
Na přípravu čeho? Toho jednoho kázání, konfirmační slavnosti? Nejen! Dnešek je „jen“ ceremoniál, třeba hezký, ale pořád jen jedna chvíle v jednom dni. Podstatné však je, co uvnitř prožívá ta hrstka mladých lidí se svým rozhodnutím. Uvědomují si ten zlom? Jak řekla jedna z nich ve své modlitbě: „Už je to fakt oficiální.“ Ano, to věru je. Dobrovolné přihlášení k církvi, ke Kristu. Vytrvají, nebo se z nich stanou další zapomenutí odkonfirmovaní, kteří jen hledají výmluvy a záminky ke své možné lenosti, pohodlnosti, konformitě? Nebo kteří byli prostě životem dotlačeni jinam, semletí, unavení, jimž z konfirmace zbyla jen matná vzpomínka?
To teď nevíme a vědět nemůžeme, můžeme jen doufat. V tuhle chvíli asi máme celkem jasno, a přitom stále prosíme o jistotu, na níž budeme moci stavět v budoucnosti. Ta modlitba jedné z nás pokračovala: „I když mě někdo vzbudí uprostřed noci, potřebuji si být naprosto jistá, že jsi stále se mnou a já si jsem toho naplno vědoma a nemusím se bát, že bys někdy zmizel.“ 
Neměla by mít strach. Kdybychom se báli, znamenalo by to, že naše důvěra Hospodinu je slabá. Že se obáváme, že by nás mohl nechat na holičkách. 
Ale určitá „chvějivost“ víry nemusí ještě znamenat její slabost a nepevnost. My se v té své potřebě absolutní jistoty snažíme předcházet nějakému zklamání, proto se ujišťujeme, „sichrujeme si to“. Ale stoprocentní jistota také není dobrá! Vede k pohodlnosti, namyšlenosti, možná i k bezcitnosti. Copak se můžeme a máme přestat bát o svého nemocného partnera nebo rodiče? Nepřicházeli bychom o něco? Vždyť přece trocha strachu nemůže škodit, naopak může upevnit náš vztah, prohloubit lásku k tomu, na němž nám záleží! Nebo máme důvěřovat Hospodinu, že „On už to nějak zařídí“ a mávnout nade vším rukou? Copak má naše víra za nás řešit všechny problémy a zbavovat nás všech strachů? 
Tak se otevírá otázka, co víra vlastně je, co je naše, „konfirmační“ víra. Rozumíme tomu tak, že je to osobní, bytostná důvěra něčemu, pro nás NĚKOMU. Je to stálá naděje, střed našeho života. To, co dává našemu životu každý den smysl. Nejosobnější věc, kterou člověk může vlastnit. To je víra. 
Když má víra dobré kořeny, nikdo nám ji nevezme. Ale ona se také mění, „morfuje“: někdy má sílu větší, jindy menší. A někdy bez varování upadá. Jak napsal jiný konfirmand: „I ten nejhlubší pramen ohněm může se stát a nesnesitelný žár v nedozírnou hloubku tůně se promění.“ Víra žije: jde i běží, také skáče, tancuje, je plná překvapení, srší a bublá. Ale – víra se sama neudělá ani neudrží. Nestačí být pokřtěný, mít v knihovničce Bibli a jít do kostela dvakrát do roka, na Velikonoce a Vánoce, tam si tu hodinku „odsedět“ a do příštích svátků mít pokoj. Víru je potřebí rozvíjet, „obdělávat, hnojit.“ Víru si musí člověk hýčkat i být na ni přísný. Nemůžeme jen čekat, až vykvete sama od sebe. Bez snahy vyprchá, vypaří se. Vztah k Bohu a Kristu se nedá zachytit, protože není hmatatelný, uchopitelný, ověřitelný ani měřitelný, stejně jako Bůh i Kristus. Zachytit se víra NEDÁ, ale pěstovat se MUSÍ.
To nás vrací k otázce, jestli strach znamená malověrnost. Ale kdo má právo naši víru měřit: „Tak, ty jsi dneska věřil jen dvě hodiny, ty osm, ty jsi lepší křesťan, ty budeš vzkříšen?“ Takový nikdo není a nebude. Nemusíme se tedy bát? Podle prvního verše opravdu ne: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí.“ Podle jiných překladů to Ježíš říká podobně: „Ať se vaše srdce nermoutí,“ či „Nemějte strach.“ Ale Ježíš nemluví o strachu o nemocného příbuzného. Souvislost textu ukazuje, že je to Ježíšova řeč na rozloučenou, takový „před-vrchol“ evangelia: Ježíš a jeho dvanáct apoštolů jsou v Jeruzalémě, Ježíš už předpověděl své utrpení a loučí se s učedníky. Pak přijde umývání nohou učedníků, označení zrádce Petrovo slibování věrnosti Ježíši až za hrob. Za to ho Ježíš docela slušně „utře“ a předpoví mu zradu, hned trojnásobnou, dřív než kohout zakokrhá. 
Právě do této situace zazní náš text, jako přímá reakce na tuto zradu! A za naším textem zase: následuje Ježíšovo zatčení, vyslýchání, ukřižování a smrt, další lidské zrady, pády, nechápání a selhání. Ježíšova řeč na rozloučenou je vlastně jediným světlem v řadě temnot. 
Tohle Ježíšovo světlo do lidských temných slabostí je vlastně velké překvapení. Člověk by čekal, že Mistr se Petrovým „konfirmačním“ slibům vysměje a půjde si užívat poslední chvíle klidu před bouří. Nakonec vidí, jak mu učedníci stejně nevěří. Ale Ježíš nebyl „normální člověk“. Na ty nechápající, slibující a zrazující učedníky se nejen nevykašle, ale naopak je podpoří. Dodá jim důvěru a jistotu a - slíbí jim svůj návrat. Odchází, jak říká, jen proto, aby jim připravil příbytky u svého Otce, slyšíme. Znamená to, že se vrátí a my pak už půjdeme s ním. On nás pozval na svou cestu: „Cestu, kam jdu, znáte,“ říká čtvrtý verš. 
Tomáš, náš zástupce v té Ježíšově dvanáctce, si není jistý. O šest kapitol dál bude pochybovat znovu, když řekne to slavné: „Dokud neuvidím ruce probodené hřebíky a nesáhnu si do jeho ran, ve vzkříšení neuvěřím.“ Nevěřící Tomášové se dodnes snaží jít po Ježíšově cestě, někdy cestu ztratí, pak nevědí, kudy vlastně jdou. Jako když udeří smogová kalamita nebo se člověku zamlží brýle. To známe, že?
Jiní, jistí, kráčejí neochvějně v Ježíšových stopách, jak se domnívají. Ježíšovu cestu vždycky „vidí“, i když ji nevidí. Neznají mlhu, nevědí o smogu, kráčejí přímo, s hlavou zdviženou, třeba s křížem v čele průvodu a s mečem za opaskem a ohněm na rtech. To je přece v pořádku, sám Ježíš to tak chtěl! Asi je lepší někdy pochybovat jako Tomáš, nebýt si úplně jistý směrem, než být nafouknutý zbožnou jistotou. 
Jedna z posledních našich otázek byla, jak lze dnes poznávat jeho cestu. Jaký je ten dobrý směr našeho života? 
Zkusme podobenství: lidský život je jako dálnice: má dva pruhy. První pruh pojmenujeme „BIOS“. Tak biblická řečtina nazývá život ve fyzickém, hmatatelném smyslu, jako že chodíme do školy, do práce, jsme zdraví nebo nemocní, dospíváme, stárneme a umíráme. Tenhle silniční (vlastně životní) pruh asi končí smrtí. Druhý pruh života nazveme „DZOÉ“, Bible tak označuje život pravý, vnitřní, duchovní, zaslíbený. Ten je věčný, ale během lidského života běží oba vedle sebe. 
Zatímco v tom prvním pruhu „BIOS“ silnice různě zatáčí, couvá, stoupá, klesá, zrychluje, jak běží náš život, ve druhém pruhu, „DZOÉ“, je směr vždy přímý a rychlost konstantní. Jenže to člověk nevidí a pruh „DZOÉ“ se mu zdá zatáčet a kličkovat více než „BIOS“. Protože tak zatáčí a kličkuje lidská víra. 
Jenže naším úkolem není ten druhý pruh, „DZOÉ“, vytvářet! On už tu je, pevný a připravený. Jen ho my lidé někdy (často) nevidíme. Ale proto jsme dostali „BIOS“, abychom během něho mohli poznávat „DZOÉ“. To je náš úkol, proto tu jsme: poznávat, co je pravý život, nikoli vymýšlet nové objížďky nebo zkratky. 
Jak vlastně vypadá ten život „DZOÉ“, co o něm člověk může říci? Podle textu je to snadné, „Ježíš řekl: ‚Já jsem ta cesta, pravda i život.‘“ Jenže tak jasné to není, praxe je složitější. Znamená „DZOÉ“ vzdát se všech radostí, které nabízí „BIOS“? Vzdát se majetku, vztahů a citů a pomáhat a sloužit a rozdávat se až do padnutí? Máme pověsit na hřebík vzdělání, kariéru, dobrou pověst, úspěch a běžné každodenní lidské radosti? Tak se to někdy přece chápe! 
Ale tohle po nás Ježíš určitě nechce. To by nám nedaroval tu spoustu nádherných darů, jimiž je náš BIOS zkrásněn a obohacen. Vzbudíme se do krásného dne, někdo nás potěší malým dárkem, polibkem, květinou, vidíme nádherný západ slunce nebo slyšíme hezkou písničku… co to všechno je? To všechno jsou pozdravy Boží, jeho dárky našemu BIOSu, abychom i skrze ně pochopili ten život pravý, věčný, „DZOÉ“. Tak se setkáváme s Bohem ve svém každodenním životě, jestli to ovšem zahlédneme a chceme zahlédnout. 
Možná by Ježíš dnes před očima vypadal hodně jinak, než tenkrát. Vlastně určitě by se jeho „BIOS“ ubíral jiným směrem než tenkrát. V roce 2010 by byla Ježíšova novozákonní image naprosto, ale naprosto „out“. Asi by jím lidé opovrhovali a jednali s ním jako s „póvlem“. Všichni, včetně motorkářů, i přes jeho „máničku“ a pěkně rostlé vousy. Svými topánky, dnes zvanými „kristuskami“, což by ho nejspíš potěšilo, by oslnil leda „květinové děti“, které tento typ obuvi mají ve velké oblibě. Popravdě si asi nikdo nedokáže představit, jak by se tento podivín postavil pod koně na Václaváku a začal hlásat evangelium. V dnešní době by musel být asi milionář, top manažer, top direktor, možná top model, aby ho někdo bral vážně. „Ježíš vzor 2010“ by musel vypadat jinak, neboli naše doba se zdá potřebovat jiného Mesiáše.
Ale nám, letošním konfirmandům, mládeži, celému sboru a celé církvi stačí ten starý dobrý „Otec, Syn i Duch Svatý,“ s jeho pozdravy a střípky Božího království, jak je dostáváme každý den, s nadějí na příbytek Boží v nebesích i s těmi starými „old school“ topánky. A věříme, že ani celý svět nepotřebuje jiného Mesiáše. On je naše cesta, pravda i život. Nikdo jiný. Amen.


