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Text kázání: 2. Korintským 4, 7-12

Bratři a sestry,

doba  koronavirových  omezení  se  pomalu  chýlí  ke  konci.  Náš  sborový  život  se  pomalu  začne
obnovovat. Jak velký je ten hrozný nepřítel, který nás zahnal do tak urputné obrany, že jsme museli
zrušit  naše pravidelná shromáždění? Na wikipedii  jsem našel,  že  dosahuje velikosti  kolem 120
nanometrů  a  to  je  asi  600x  méně,  než  tloušťka  lidského  vlastu.  Pro  ukázku  naší  křehkosti  si
nedovedu představit lepší příklad.

Dnes se spolu s vámi chci zamýšlet nad přečteným oddílem z druhé epištoly Korintským. Apoštol
Pavel se v něm píše o své službě a svém poslání zvěstovatele evangelia a konfrontuje se v něm s
těmi, kteří se za apoštoly pouze vydávají a které nazývá super-apoštoly. Ti přišli do korintského
sboru po Pavlově odchodu a  v určitých  záležitostech  zmátli  korintské křesťany (2 Kor 11,13).
Zaměřme se především část věnovanou pokladu v hliněných nádobách, kterou lze vztáhnout na
všechny, kteří přinášejí druhým lidem evangelium.

Víme, že evangelium je radostnou zprávou o tom, že Bůh nás všechny miluje. Jeho láska k nám je
tak velká, že poslal svého jediného syna Ježíše Krista, aby na kříži trpěl za hříchy nás všech. Aby
každý kdo v  Krista  uvěří  nezahynul,  ale  měl  věčný život  (Jan  3,16).  Tato  zpráva  je  nesmírně
cenným pokladem. Cennějším než všechny poklady, protože nevede ke zbohatnutí na tomto světě,
ale k věčnému životu. 

Tento poklad Bůh nesvěřil nějakým superbytostem, ale nám. My sami toužíme po tom, být mocní a
silní.  Chceme mít všechno pod kontrolou. Jsme ale jenom služebníky svého Pána. Přirovnání k
pokladu v hliněných nádobách dokonale odpovídá. Poklad samotný byl a je vždycky cenný. Naproti
tomu hliněná nádoba patřila v Ježíšově době mezi běžné spotřební zboží s nízkou životností. Stačí
málo a rozbije se na bezcenné střepy. Právě v kontrastu s naší slabostí a křehkostí je jasně patrné, že
nesmírná moc patří Bohu a rozhodně není z nás.

Před několika lety jsem kázal v Kateřinicích. Po kázání ke mně přišel bratr farář Jelínek a řekl mi.
„Bratře, to bylo dobré kázání.“ Bez rozmýšlení jsem mu odpověděl: „To dobré bylo od Boha a ten
zbytek ode mě.“ Tato odpověď se stala,  jakýmsi mým kazatelským vyznáním. Jinak vyjádřeno,
poklad  od  Boha  je  v  hliněné  nádobě.  Můžete  si  vzít  pro  potvrzení  tohoto  faktku  kohokoli
postaveného do služby slova a zjistíte, že má své starosti, slabosti a problémy se kterými si neví
rady.

Křesťané jsou v dnešním světě pod narůstajícím tlakem. Podle nevládních organizací je v současné
době  260  milionů  křesťanů  intenzivně  pronásledováno.  Můžeme  se  radovat  z  toho,  že  v  naší
republice  prožíváme období  náboženské  svobody.  Bohužel  i  u  nás  je  vyvíjen  neustálý  tlak  na
křesťanské hodnoty například ze strany médií. Nejde jen o ně.

Podřízení se Boží autoritě vyjádřené v Bibli je i v některých křesťanských kruzích považováno za
zpátečnictví a fundamentalismus. Kromě toho se k nám také dostala další učení, která jsou vyloženě



škodlivá a lživá. Jako příklad uveďme evangelium prosperity nebo jinak řečeno „evangelium zdraví
a  bohatství“.  Není  pravdou,  že  zdraví  je  odměna  za  bohabojný  život  nebo  za  dostatek  víry.
Rozhodně netvrdím, že zdravý a úspěšný člověk nemůže být dobrým křesťanem, ale každý dobrý
křesťan nutně nemusí být úspěšný a ani zdravý.

Křesťanům se utrpení a smrt nijak nevyhýbají, tak jako se nevyhnuly Kristu (1 Kor 1, 22-23), ani
jeho učedníkům (Sk 12,2). Poklad evangelia je uložen do hliněné nádoby, která podléhá zkáze. Je
nám z milosti dáno nejen v Krista věřit, ale také pro něj trpět (Filip 1,29). Když jsme bezradní
můžeme se radit s naším Pánem. On je naší silou, On je východiskem i tam, kde lidsky vzato už
žádné východisko není.  Přestože  naše  těla  stárnou a  podléhají  smrti,  přinášíme ostatním lidem
evangelium věčného života.

Co z toho vyplývá pro nás teď a tady? Za prvé nám naše slabost a křehkost nemá bránit přinášet
svědectví o Kristu lidem kolem nás. Můžeme spoléhat na našeho Pána, že naše slovo nechá růst a
přinášet užitek. Za druhé bychom nikdy neměli zapomínat a to ani u velice požehnaných Božích
služebníků, že poklad je uložený v hliněné nádobě. Každý má své slabosti, selhání a pády. To ale
nic nemění na hodnotě sdělení, které nám skrze tyto lidi přináší Bůh.

Amen

 


