Boží království jako poklad
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Milí bratři a sestry,
podobenství, která čteme v evangeliích, jsou jako obrazy namalované mladičkou
křesťanskou církví podle Ježíšových kázání. Obraz, před kterým dnes stojíme, je
jednou kresbou se dvěma ději.
Nejdříve se něco odehrává na poli. Jakýsi muž si vydělává obděláváním cizího
nebo pronajatého pole. Při práci najednou náhodně objeví poklad. Nález zatají, bez
váhání prodá všechno, co má, pole koupí a tak se podle tehdejšího práva poklad
stane jeho majetkem. Všimněme si, že poklad objevil náhodou, když vykonával svou
všední pracovní povinnost. Nehledal - a našel! Jakmile našel, obětoval všechno, aby
jej získal.
Když pootočíme hlavu a podíváme se druhým směrem, je tu další děj, odehrává
se v obchodnické “branži”. Boháč, obchodník s perlami, neustále pátrá po unikátech.
Vyhledává je, jde po jejích stopách... až narazí na perlu veliké ceny. V tomto případě
nejde o náhodu, ale o výsledek velikého snažení a úsilí. Jakmile krásnou perlu
objeví, opět - rychle prodá všechno, co má a koupí ji.
Oba děje zvěstují království Boží - nebeské a vyprávějí o lidech, kteří je nalezli.
Přitom se ale liší životními cestami. Můžeme tu třeba vidět obraz toho, jak jsme se
různě dostali a dostáváme k víře. Jedni jakoby náhodou, lehce, bez bolestných
zápasů, třeba klidnou výchovou v rodině a růstem ve sboru - od dětství až po osobní
vyznání „Pán můj a Bůh můj!“. Druzí se k víře třeba dostali cestou nelehkého
hledání, po těžkých vnitřních zápasech.
Ale i nyní, kdy už jsme svázáni s Božím světem a milujeme Pána Ježíše Krista, se
naše cesty a životy liší. Ale právě tady smíme nahlédnout do tajemství solidarity a
jednoty, která spočívá v tom, že zemědělec i kupec, Petr i Pavel, muž i žena - prostě
každý, ano í každý z nás, ať už žijeme kdekoli a jsme jakkoli různí, udělají jedno
společné: Pochopí, že Kristus od nás vyžaduje celé odevzdání, celé zřeknutí se
všeho ostatního, celé nasazení. Nic jiného nemá přednost, na jiné zájmy a cíle
nezbývá - nebo přesněji: všechny jsou podřízeny jedinému evangeliu.
Ale místo takového celého odevzdání a nasazení nás znejišťuje jakási váhavost:
Je to skutečně tak? Stojí to za to? Chceme jít touto cestou celého odevzdání a
plného nasazení? Býváme unavení a bezradní. A tou zmoženou a potemnělou vírou
se odcizujeme Pánu Ježíši Kristu. A také jeden druhému. Ale tam, kde pocítíme, že
nám to není jedno a zatoužíme po obnově, tam Pán přichází se svým slovem evangeliem, kterým nás znovu probouzí.
První potěšující odkaz evangelia nás ujišťuje o tom, že Ježíš Kristus a jeho svět,
který je přece už také naším světem, má vysokou, nejvyšší cenu. Důraz klademe na
to slovíčko „má“. Má ji, ať už o tom víme, nebo nevíme, ať už s tím souhlasíme, nebo

o tom pochybujeme. Nesmíme podléhat našeptávání pokušitele, že v tom našem
pozemském světě nic z toho, co se zdálo jako pevné, jisté a nepohnutelné už dávno
neplatí. Poklad zůstává pokladem, i když na něm leží hlína nebo hnůj. Perla zůstává
perlou i v rukou toho, který ji pokládá za kámen.
Bůh a jeho svět je samozřejmě nekonečně víc, než jakákoli naše představa o
pozemském pokladu nebo perle. V Ježíšově kázání oba tyto pojmy znamenají, že
pravda o Boží vyvýšenosti a závratné ceně jeho království platí všeobecně. To
znamená, že to je pravda vždycky - i tehdy, když je skrytá, i tehdy, když o tom
zapochybujeme. Poklad zůstává pokladem i před tím, než je někým objeven, a perla
zůstává perlou přesto, že se na ni práší.
To má praktické důsledky. Vysokou, nezaměnitelnou cenu a hodnotu má
všechno, co přichází z Božího světa a čeho smíme užívat. Víra, láska a naděje,
pravda, pokoj, spravedlnost, vztahy a postoje, které jsou určovány Božím světem - to
všechno má obrovskou cenu a význam. A to i tehdy, když to lidé přehlíží a neoceňují,
když o tom vlastně ani neví a nic z toho nechápou. Proto nám neustále náš Pán,
Ježíš Kristus říká: „Neboj se! Buď dobré mysli! Důvěřuj! Odpouštěj, stavěj na skále,
působ pokoj, prokazuj lásku, hospodař věrně s tím, co ti bylo svěřeno, vezmi svůj
kříž a pojď za mnou.” Naše modlitby, vyznání, postoje, slova i činy, které na sobě
nesou pečeť poslušnosti Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána, to všechno má velikou
cenu a dosah v přítomnosti i do budoucna. Je opravdu důležitá a slavná taková cesta
křesťana! - Veliký význam má naše svědectví a služba uprostřed našeho času. A to i
přesto, že často míváme pocit, jako by to znamenalo jen málo nebo skoro nic. Do
tvrdé reality tohoto světa i života, musíme umět hledět přes působení Království
Božího, přes Krista, našeho Pána, který nám pomáhá nést kříž, který neseme.
Proto druhý potěšující odkaz evangelia nás ujišťuje tím, že se nemusíme bát o
zítřek církve a sboru. Jen když tu je onen poklad, jen když existuje ta darhocenná
perla! Pak vždycky někdo poklad najde a perlu objeví. A uvědomí-li si cenu pokladu a
vzácnost perly, bude pro ně obětovat všechno.
S královstvím Božím se to jinak nemá. Vždy bude někomu stát za to, aby je nade
všechno miloval. Náš Pán neustále církvi přidává ty, kdo jeho věc objevili a vzali ji na
sebe. Jsme přece drženi a vedeni jeho královstvím! Bůh bude své církvi přidávat
takové, kteří raději dají pryč všechno, co mají, jenom aby byli s ním a v jeho službě.
Kdy a kolik jich bude, to nevíme, ale bude to tak vždycky. Tyto divy Božího
milosrdenství se dějí a budou dít! Proto blahoslavení, pro které má Ježíš Kristus a
jeho království osobní cenu. Nyní jde o to, aby ona Boží pravda, která je nad námi a
platí věčně se stala tvou a mou a naší osobní pravdou a životem. Jestli tomu tak už
je, buď za to Bohu chvála a poděkování! Vždycky tomu tak s námi být nemusí. Nikdo
z nás není ušetřen životních krizí. Přichází pokušení „Kristovo jho” ze sebe shodit - a
to z nejrůznějších, vážných i malicherných příčin. Právě tehdy buďme na stráži! Aby
navzdory všemu, bylo pro nás „Kristovo jho lehké a rozkošné” (Mt 11,30).
Život s Kristem je hoden jakýchkoli obětí. Tak, jako žárovka, která nesvítí, neplní
své poslání, i když je zašroubována do objímky, tak i my křesťané můžeme být
vyhaslí, i když jsme „zašroubováni“ do nějaké té církevní nebo sborové objímky.
Jestliže naše myšlení, postoje a činy nezáří Duchem Páně, Duchem radosti a služby,
která dává přednost Kristu přede vším ostatním a má odvahu se všeho zříkat, k
čemu pak jsme? Musíme přiznat, že každý z nás máme dost věcí, na kterých jsme
ulpěli svým srdcem. Umíme je - jako apoštol - pokládat pro Krista za smetí?
Dokážeme je kvůli němu odepsat?

Není možné sloužit dvěma pánům, líbit se Bohu i hříchu, sloužit Bohu i mamonu, mít
poddajné i kamenné srdce, mít Ducha Kristova i podléhat jiným duchům. Když se
utvářel sbor v Efezu, „nemálo těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy
(jejichž vlivu dosud podléhali) a přede všemi je spálili” (Sk 19,19). Bez konkrétních
rozchodů není následování Krista. Protože „kde je náš skutečný poklad, tam je také
naše srdce” (Mt 6,21).
A nakonec třetí odkaz evangelia nám ukazuje na slávu života oddaného bez
výhrad budoucnosti, kterou jsme si zamilovali jako Boží království a kterou v
předstihu žijeme už nyní. Tato sláva se projevuje navenek i dovnitř našeho života
naší radostí. Muži, kteří v podobenství objevili poklad nebo perlu, z radosti nad tím
obětovali všechno ostatní. Tím, že jsme objevili Boží království jsme také nově
nasměrováni. Nemusíme se už soustřeďovat na to, jestli a kolik ztrácíme, ale na to,
co jsme získali. Dietrich Bonhoeffer měl pravdu, když řekl: „Kristova milost je drahá!”.
Za nejdražší poklad života platíme vysokými cenami. A přece s radostí! Ti dva v
podobenství opustili všechno, co doposud měli za cenné, protože nalezli pravou,
skutečnou, velikou hodnotu.
A tak se nebojme radosti. Vždyť máme proč se radovat - nalezli jsme poklad
nedozírné ceny, stali jsme se účastníky Božího království. Žijeme novým životem;
životem, který platí u Boha a který máme od něho. Kristus stále koná své dílo a volá
k dílu také nás: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.” (Mt 5,16).
Amen.

