K „ vžité představě o průběhu “ / takový, jaký má být / tzv. Štědrého
večera patří „ dárečky“. A jistě je dobře, dáváme – li najevo i tímto zřetelným
způsobem, že naše vztahy s osobou, kterou obdarováváme, jsou dobré, obohacující
a že si upřímně přejme, aby i nadále pokračovaly / a proto není důležité,
aby ony předměty dokazovaly, co si může dovolit naše peněženka a dárek
vlastní rukou vytvořený je nepochybně hodnotnější než ten, který pochází z
obchodu světoznámé firmy /. – A jistě jena místě i ta poznámka, že v tomto
světě ve kterém žijeme, v společnosti, jejíž součástí jsme, je celá řada těch,
kdo v těchto dnech zřetelně projevované vzájemnosti a lásky, nedostanou vůbec
nic.
I když jsou v těchto hodinách „ dárečky „ na jednom z čelných míst zájmu, ve společenství těch,
kteří přijali Ježíše jako rozhodující moc a největší objev svého života, jde ovšem ještě o záležitosti jiné.
A k jejich připomenutí či přiblíženímá posloužit přečtený výrok starozákonního svědka Joele / význam
tohoto jména je Hospodin ( jedině on ) je Bohem ( určující mocí v tomto světě ) /.
Tento svědek patří mezi ty, kdo si zřetelně uvědomují, jak israelskou společnost / a nejenom
v ní / obchází celá řada neduhů. Není to však důsledek hrátek jakýchsi tajemných mocí a
sil přicházejících odněkud, z vnějšku a člověku nezbývá nic jiného než se jim přizpůsobit. Ale je to důsledek
pošetilosti, ve které si člověk myslí, jak se obejde bez Boha a jak se jinde bude mít líp. A tak je tato
cesta od Boha / nebojím se užít tolik oblíbeného slova nezávislost a svoboda / je ve skutečnosti putováním
do područí sil, která nepochybně upoutají pozornost. Ale nejenom to, ony o člověka projevují zájem
jenom proto, aby z něj získaly / zneužívají jej /. A tak ten, kdo jim kývne / přistoupí na „ spolupráci “ /
vydává a strádá, stává se z něj – pověděno příměrem – politováníhodné nedochůdče.
A co Bůh ? Urazí se, „ zabouchne za sebou – pokud možno co nejhlasitěji - dveře “ a začne hledat
někohospolehlivějšího / se kterým to nebude tak nesnadné / ? Nikoliv. On ze své – těžko vysvětlitelné a
pochopitelné - lásky – nikoliv slabosti – přichází za člověkem znovu s novou, další nabídkou / „ nedolejzá
“ /. To proto, že mu na člověku velice záleží a přeje si, aby k jeho životu patřil vnitřně bohatý obsah.
Ono tak často v církevní mluvě užívané slovo spasit znamenáuzdravit, vrátit celistvost, vytrhnout z moci
něčeho. Uzdravit od neduhu soběstředné / zkreslující / sebezahleděnosti, vrátit životadárné uspořádání /
pokoj, řád /, které bylo narušeno kupř. nenávistí, vytrhnout z posedlosti panovačnosti / poroučet, ukládat
( opak pomoci, služby ) /.
Mezi z představy o onom jedinečném Božím příchodu patří i ta Joelova, kterou si v tuto sváteční
chvíli připomínáme. Boží odpovědí na bloudění, hledání a otázky, které k opravdovému životu člověka
patří je dar „ učitele spravedlnosti “. Učitelem podle bible ovšem není ten, kdo něco druhým „ vtlouká
do hlavy “, ale ten, kdo pomáhá objevovat správný směr cesty a tou je ta, která souzní, navazuje na Boží
plány a záměry. - Jistě je vhodné připomenout v této souvislosti slova jednoho z nejznámějšíchŽalmů – „
Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedostatku…vede mě cestou spravedlnosti a očerstvuje mou duši “ / Ž
23, 3 /. – A dodávám, že Boží, skutečná spravedlnost, není soustava „ paragrafů “, ve které se nevyznají
ani odborníci, ale je tovymezený prostor, ke kterému patří vnitřní bohatství a naděje. A protože to není
lidský výmysl, pak ten, kdo tento prostor vytýčil, je zárukou toho, že se tato cesta s jeho pomocí zdaří,
nemine cílem
Co nepřeslechnout o tomto svátečním dni ?
Není pochyb o tom, že ke každému z nás i ke společnosti, jejíž nedílnou součástí jsme, patří
nouze nejrůznějšího druhu – bible tento stav opisuje někdy slovem temnota / v naději, že mě bude
rozuměno dodávám, že v tuto chvíli myslím především na nouzi ne – materielní /. Naše slavení nebude
zbytečné, stavěním jakýchsi „ kulis “ jenom v tom případě, svěříme – li tuto nouzi tomu, kdo se narodil

do lidské nouze / v Betlémě / a ne do lidského nadbytku, poživačnosti / v Římě /. Ať tedy platí – „ když jsem
byl spoután v temností, tvé světlo zazářilo “ / EZ 290, 3 / To je ta nejdůležitější výpověď tohoto svátku.
Je jisté, že k „ vánočním dárečkům “ patří i onen „ učitel spravedlnosti “. I v čase nejrůznějších
technických vymožeností, na kterých si tolik zakládáme, potřebujeme někoho s jehož pomocí se v životě
„ vyznáme “ / paidagoga ( toho, který pomáhá něco důležitého a významného objevit, toho, kdo ukáže na
křižovatkách, na které se život každého člověka dostává ten správný směr, pedagog ve vlastním slova
smyslu není nahaněč, ale pomocník – pastýř /. Ať ho „ pod stromečkem “ najdeme nepřehlédneme, nebývá
zabalen do „ atraktivního obalu “.
Tento svátek nás zve ke „ spravedlivému životu “. K takovému, který se odvíjí podle Božích
pravidel. To není svěrací kazajka či jak se někdy říká nebeský trestní zákoník. Slovo zde užité
– spravedlnost – se dá také převést jako jarní déšť, tedy to podporuje vznik nového, užitek
přinášejícího. Právě o to jde, aby tento svátek byl začátkem nové cesty. Ten, který se právě v Betlémě
narodil, na ní nejenom zve, ale chce při nás stát, aby nezůstalo jen u několika nesmělých kroků.
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Vyznání a chvály :
Ž 146, 3.5
Hospodine, Pane náš laskavý a Otče dobrotivý,
Žijeme ve světě, ke kterému patří nejedna bolest a trápení, se kterými si nevíme rady
Pravda nabízejí se všelijaká řešení – tvrdé pěsti a ostré lokty a také nejrůznější technické vymoženosti

Jenže výsledky se nedostavují a když, pak jsou velice skromné, polovičaté
Děkujeme, že si smíme připomínat, jak přicházíš a chceš do těchto dějů vstoupit, ne jako divák či
pozorovatel, ale jako Zachránce a Vysvoboditel
Vyznáváme, že k této možnosti přistupujeme velice ledabyle, jako k tomu, co je nám podrobeno
Proto se v životě potácíme a nejsme pomocí a přínosem těm, kdo jsou kolem a mezi které jsi nás
postavil
A tak Tě prosíme o odpuštění, abys nás osvobodil z tohoto nedobrého snu a otevřel před námi novou
možnost
chválíme Tě , že Tvé pozvání na novou cestu stále zní v tomto světě a určeno
naprosto všem bez jakéhokoliv rozdílu
chválíme Tě, že nezatracuješ, ale odpouštíš, snímáš břemena vin a selhání
chválíme Tě, že smíme žít v tomto světě, domově, který nám připravila Tvá láska

