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Kázání – Eliška (normální písmo) a Pavel (tučná kurzíva a kurzíva)
Dnešní kázání je výsledkem společného hledání sedmi lidí. Tématům i otázkám, jimiž nás zvolený text oslovil, někdy i zaskočil, jsme se pokusili porozumět. Mysleli jsme přitom i na vás, účastníky dnešních bohoslužeb i na ty, o nichž jsme tušili, že nepřijdou, ale mohli by: naše přátele a známé nekřesťany. Farář měl funkci redaktora, ale většinou jsou použity doslovné formulace šesti mladých lidí, kteří tvořili přípravný tým. 
Izrael těsně před koncem babylónského exilu sbírá síly, již dávno poztrácené za padesát let mezopotámského exilu. 
Bůh často přehlíží práva lidí, proč nezasáhne, když vidí zlo? Ano, to Izrael opakuje často a dnešní člověk s ním. Odpovídáme: „Člověk chtěl svobodu. Bůh, i když lidskou svobodou trpí, nezasáhne, aby lidskou svobodu neporušil.“ Jiný z nás říká: „Lidé se ke zlu dostanou vlastním rozhodnutím.“ „Ale co přírodní pohromy, ubližování nevinným, co nemocné děti?“ já na to. Tohle vysvětlit neumíme. Přece člověk nemůže za všechno! Jiný z nás namítá: „Já ale nevidím, že by Bůh přehlížel lidské právo. Není to snad on, kdo určuje jejich práva?“ Někdo připomněl: „Aby dobro bylo poznatelné, musí kontrastovat se zlem. Co má tvar, musí mít ohraničení.“ – „Proč by měl vůbec Bůh zasahovat? Dal lidem pravidla, těch se mají držet!“ Další z nás dodal, že i zlem se člověk může něco naučit. A co když Bůh zasahuje, ale tak, že lidé to nevidí? Jestli zasahuje, tak skrytě, opět, aby neporušil lidskou svobodu. Jak si to uvaříme, tak to máme!
Je Bůh opravdu pánem všeho? Čeho ne? Je i pánem lidská vůle, chtění a pudů? Jestli ano, proč své panství neuplatňuje? Stejná odpověď: Bůh není pánem lidské vůle, dal člověku svobodu. Tím pádem není pánem všeho. Vlastně je, mohl by být, ale neuplatňuje to. Pánem svých cest jsem já, ale věřím-li v Hospodina, věřím, že mi pomůže najít správnou cestu. Neboli: Bůh je Pánem všeho, ale propůjčil člověku svobodu. Přesto věřím, říká jeden z nás, že Hospodin náš život ovlivňuje a zasahuje do něj. Ale loutky nejsme, to ne! A co když pudy, touhy a strachy člověku „přihrál“ právě proto, aby naše svoboda měla s čím pracovat – a taky se poprat? Může nám pomoci najít cestu, ale veškerá rozhodnutí leží v klíně jen nám.
A je Bůh pánem stvoření, platí-li teorie velkého třesku a evoluce? Evoluční teorie je dokázána, byť zdaleka ne úplně, ale přesto (nebo právě proto?) věříme, že Bůh je Pánem stvoření. I evoluci a velký třesk musel někdo způsobit a nasměrovat. Právě proto, že evoluční teorie platí, je Boží zázrak, že tahle evoluce, plná různých mutací, vedla nakonec – přes velmi nízkou pravděpodobnost – ke vzniku homo sapiens sapiens. Biblická zpráva o stvoření ukazuje, kdo je Bůh a kdo člověk a nikoli, jak tvoření vypadalo z pohledu fyziky nebo biologie. 
V lidech Staré smlouvy zbylo po padesátiletém mezopotámském exilu málo ze starých tradic, pojmů a formulací. Možná proto jim Izaiáš vychází vstříc, když mluví o hvězdách a nebeských tělesech, které mezopotámští astrologové propagovali jako bohy. Když mluví o „Svatém“, aby ho nakonec podle starých tradic nazval plným jménem – Jahve, také se snaží pro staré myšlenky, pro tu „starou veteš“ najít nové formulace! Co zbylo v ČR 2012 z křesťanských tradic? Je naše situace srovnatelná s Izraelem v Babylóně? Platí Boží sliby i nám? Zbyly Velikonoce a Vánoce, snad modlitba. Ale jsme také, jako Izrael v Mezopotámii, „kontaminováni“ různými novými výplody a výtvory; proto to nemáme jednoduché. My, konfirmandi a křesťané, jsme nábožensky odlišní od svého okolí. Jeden z nás si všiml, že zatímco Izraelci byli do cizáckého Babylóna přestěhováni ze své vlastní země, zatímco naše země byla původně křesťanská. Jiný z nás říká: „Jestli Bůh někdy nějaké sliby dal, jakože dal, zcela jistě bych řekl, že patří i nám.“ 
Ale k čemu je dnešnímu člověku křesťanství, ta naše „stará veteš“? Jaká stará veteš, prosím tě? Kristus připomíná Boží lásku, aby ukázal cestu, proto tu byl. Ostatně Ježíš jako historická osoba není zas tak starý, vracíme se i ke starším. Smysl a význam Vánoc a Velikonoc se nemění. Je tedy dobré vracet se ke starým formulacím, nebo spíše objevovat nové pojmy pro staré věci? Je dobré se vracet. Staré formulace jsou přesnější, pro zachování dobrých základů je dobré držet se vyzkoušených. Proč opouštět staré, známé pojmy, „šité na tělo“ svému obsahu? Ale je pravda, že novější generace starým myšlenkám mnohdy nerozumí. Proto je dobré hledat vyjádření nová. Ale pozor, aby se neztratil původní obsah, to bychom si „podtrhli zemi pod nohama“!
Proč se ti nejsilnější potácejí? Mladíci, ti nejmužnější, jak říká jiný překlad, jsou najednou slabí jako mouchy! Tak to by mě taky zajímalo! Asi si věří, na co potom nějaký Hospodin? Jenže jednou jim ty síly dojdou. „Nejsilnější se potácejí, protože nejsou nejsilnější. Kdyby byli, věděli by, že i ten nejsilnější má své síly omezené.“ Nu přátelé, jste na ty mladíky a mladice plné sil, docela přísní. A dáváte najevo, že k nim nepatříte, to vás ctí. Ale, věřte mi, jednou to na vás taky přijde. Bude se vám dařit (alespoň doufám), budete se cítit na vrcholu sil, vystačíte si. Tehdy si vzpomeňte na své konfirmační kázání!
Ti slabí, kteří se na Hospodina spoléhají, dostanou nové síly. Tak to tam je. Dá se to nějak vysvětlit? Jak Bůh zařídí onu obnovu sil, o níž mluví verš třicátý první?  „Možná jim ukáže, že je s nimi, možná je povzbudí.“ Jiný z nás: „Nevím, ale bude-li chtít, zařídí to.“ Ještě jiný: „Nevím, jak to udělá, ale co je mi po tom?“ To je asi nejpoctivější odpověď. Krásně ji vyjádřil ještě jeden z nás: „Odpovědět neumím, jsem pouze člověk.“ Já jen dodám „jsi pouze člověk, víš, že nejsi nejsilnější. Právě proto právě tobě Hospodin ty síly dodá – jestli budeš chtít. Budeš chtít?“
Všichni lidé mají problémy, život není jednoduchý. Mají věřící snazší, vyhrabat se ze svých problémů? V čem? Mají, mohou se vždy na někoho obrátit, nevěřící mohou zůstat opuštění. Ke komu se mají obrátit? Mohu vyznat své viny, pak jsme na to dva. Oni jsou na to sami. Teď mezi námi běžel rozhovor: „Jenže někdy je situace tak těžká, že i věřící začne pochybovat.“ – „Ale Bůh se stará i o nekřesťany, ne?“ – „Křesťané to mají snazší v tom, že mají totiž stálou oporu a nejdůvěrnější vztah, který nevěřící nikdy nezažijí. Jejich síla není jen v nich, ale především v Bohu.“ Ale jeden z nás přichází i s komplikací: „Ano, křesťané to mají lehčí, ale zaplatí za to – tím, že mají více problémů. Protože čím víc víš, tím více toho musíš nést.“ 
Pomůže mně předkládat své problémy Bohu? „Předkládat“ znamená formulovat poctivě, co mám na srdci, pak se ztišit a naslouchat. Pomůže to, protože na to nejsme sami. „Při rozhovoru s Bohem mně dojde, že problém není tak velký, jak se zdá. Zároveň mám pocit, že mám zastání v někom, kdo mnou neopovrhuje.“ – „Má to cenu i z hlediska psychoterapeutického, ale on opravdu pomáhá, vím to!“ 
Co znamená dnes „Svatý“ pro Boha, pro mne? Jak je Bůh svatý, jak já jsem svatý? „Svatý znamená oddělený, mocný, veliký, nekonečný, nedosažitelný, a přesto blízký.“ „Bůh je výjimečný, vzácný. Já svatá nejsem.“ – „Já si jako svatá nepřipadám.“ – „Já nejsem svatý, On je svatý.“ – „Bůh je svatý, jiný, nedosažitelný a přitom blízký. Mocný a pitom laskavý. Má víra mně činí svatým, jsem svatý jinak než Bůh, jsem svatý díky němu.“  - „Já nejsem svatý, Bůh je svatý a Bůh je svatý ve mně.“ Jen dodám, že v jistém chápání je svatý každý, kdo o Bohu ví. Protože je v něčem jiný než ostatní a jiný, než by byl, kdyby tu „vertikálu“ nebral vážně. Samozřejmě svatý ve smyslu jiný, oddělený, nikoli mocný, nekonečný. Ačkoliv, jestli Bůh je s námi a je věčný, nedal nám na své nekonečnosti a věčnosti trochu podíl? Proč říkáme v Apostolicu „věřím těla z mrtvých vzkříšení a život věčný“?
Nakonec: co je cílem mé cesty života? Tady už, Eliško, jen cituj, co jste k tomu řekli: „Mým cílem je žít ve víře v Hospodina a tuto zkušenost předávat dál.“ – „Prožít život tak, abych věděla, že byl k něčemu, nežít jen pro sebe, ale i pro ostatní. Pak také neskončit smrtí.“ – „Cílem mé cesty je poznat, co je cílem mé cesty. Po té cestě půjdu, jak nejlépe dovedu.“ – „Cílem je život věčný, ale ne posmrtný. Tento cíl, totiž na život věčný, potkávám občas již cestou k němu.“ – „Stát se co nejdokonalejším nástrojem, co nejužitečnějším pro úkoly, které si pro mě Bůh připravil. A abych byl také co nejlepším příkladem pro své děti.“ – Poslední z nás to řekl velmi civilně: „Mým cílem je naplnění života, abych se za ním mohl jednou ohlédnout a říci si: nežil jsem zbytečně, docílil jsem, co jsem chtěl.“ 
Maruško, Eliško, Adame, díky vám za dnešní kázání. Amen.
Zazpíváme společně píseň šestistou dvacátou pátou.

