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Písně:  63, píseň dětí, 589, 399, 416
Čtení z Písma:  1.ep. Korintským  1, 18 - 2, 5 
Text kázání:  1.ep. Korintským  2, 3 - 5

     Milí bratři a sestry,

když jsem do sboru v Hošťálkové téměř před čtrnácti lety nastupoval, kladl jsem si
otázku: Zvládnu to? Stačím na to? Není - po církvi známá - Hošťálková příliš velké
sousto na které nemám? Vždyť je to mezi jinými velký sbor, kde kázali kazatelé jako
Smetana,  nebo  Holeček  a  mnozí  před  nimi,  kde  všechno  funguje  a  překypuje
aktivitou, téměř každý má zde svůj úkol - budou mne sledovat a kritizovat. Minulí
faráři zde vyorali hlubokou brázdu, jsem schopen převzít po nich pluh a pokračovat
v orbě? Měl bych také nejspíš hned ze začátku udělat dojem, nějak zapůsobit, aby si
řekli:  „Hmm,  dobrá  volba.“ Patrně  každému  jde  o  to,  aby  udělal  v novém  a
neznámém společenství  dobrý dojem, dobře se uvedl,  vždyť všecko se hodnotí  -
rétorika, mluvení z patra, pohotová odpověď, správná gestikulace, suverenní úsměv.
Je nepřípustné, aby se třeba jen v očích řečníka objevila tréma, nebo snad dokonce
nějaký náznak strachu nebo slabosti, vše musí být pečlivě zakryto a zamaskováno.
Napadalo mne tehdy tisíc otázek.
     Ale pak, jako bych na vlastní uši slyšel: „Prosím tě, především se zklidni. Jsi už
dost satarý na to, abys věděl, že do této služby nejdeš o své vůli, že jsem to byl já -
tvůj Pán - který tě na tuto cestu kazatele vyslal a do této služby - také v Hošťálkové -
povolal. Tak hlavně klid  a dělej si svou práci, není lehká, ale pověřil jsem tě jí. A máš
tu také ty, o které se můžeš opřít. Neboj se, vždyť se podívej na apoštola Pavla -
jeho cesta i pocity jsou velmi podobné těm tvým. Tak hlavu vzhůru, nejdeš přece ve
své síle!“
     Zahleďme se, bratři a sestry, k tomu Pavlovu textu - v jakém kontrastu zde stojí
apoštolovo  svědectví  a  vyznání:  „Přišel  jsem  k vám  sláb,  s velikou  bázní  a
chvěním.“ Člověk si  zde nejspíš pomyslí:  „Je to  dost  nebezpečné povědět něco
takového tak otevřeně a bezelstně; a především je to netaktické. No ano, kdyby to
řekl třeba člověku, kterému věří, který ho nepodrazí, tak ať se třeba vypovídá nebo
vyzpovídá, ale povědět to tak nahlas a všem?! Vždyť toto má být jeden z pilířů církve,
která stojí  na startovní čáře?! On má stát v čele? Jak potom budou vypadat jeho
následovníci - jaký velitel takové vojsko! Cožpak křesťané mají být jakýmsi stádem
ustrašených? Copak nemají stát rozhodně a pevně a být ještě jiným oporou?“ Také
tato apoštolova slova vyznání nejspíš později některým v Korintě posloužila k tomu,
aby jej všelijak napadali: „Říká se,“ píše apoštol v dalším dopise, „že mé listy jsou
závažné  a  mocné,  ale  osobní  přítomnost  slabá a  řeč ubohá“ (2.Kor.  10,10).
Jednoduše, když sedne a něco napíše, tak se to dá číst, ale jinak ten apoštol za
mnoho nestojí.
     Tady ale musím povědět, bratři a sestry, že přes všechno to, co by mohlo být
apoštolovi vyčteno, jeho svědectví je mi bližší než všechno ostatní všelijak jisté a



suverénní. Mluví mi z duše, třebaže mluví o slabosti, veliké bázni a chvění. Apoštol
svým  dopisem  oslovuje  společenství  o  kterém  mnoho  neví.  Ví  jen  o  určitém
duchovním směřování  korintského  sboru.  Ví  jen  o  tom,  že  mnohé  z toho,  co  se
v Korintském sboru objevilo, odporuje zdravému učení, o které mu vždy šlo, a tak
také proto do tohoto sboru odchází. Bude nutné svést nejeden těžký a vyčerpávající
duchovní zápas, bude nutné nasadit celého sebe. Pochopí mně ti bratři-sestry tam,
přijmou mně? Není to vůbec jisté.
     V takové situaci se ke slovu hlásí také naše zranitelné člověčenství. „Přišel jsem
k vám  sláb,  s velikou  bázní“ v řečtině  je  zde  použito  velmi  výmluvného  slova
„fobos“,  dobře  cítíme  jeho  význam,  přišel  s  „chvěním“.  Chvělo  se  nitro,  hlas,
možná i kolena. Ani stopy po autoritě, kterou bychom chtěli u apoštola Pavla vidět.
Možná  i  proto  stojí  tak  trochu  ve  stínu  apoštola  Petra,  ten  patrně  nikdy  církev
nenechal tak hluboce nahlédnout do svého nitra. Dotýkáme se zde Pavlovy lidské
podstaty a přirozenosti. „Ano, jistě i o mou osobu jde i o ni se hraje, i o ni se třesu,
jsem přece člověk různě zranitelný i lidským jazykem - tyto rány snad bolí nejvíce.“
     Ale  nejde  o  mou osobu  především.  Pavlovi  jde  o  víc  než o  vlastní  čest  a
důstojnost, jde mu o Ježíše Krista a poselství o něm.  „Pochopí mně tamní církev,
pochopí, že to s nimi myslím dobře, pochopí to ke svému užitku?“ To jsou také obavy
a jakýsi zástupný strach. Jde o mnoho. Jde o věrohodné dosvědčení radostné zvěsti
o Ježíši  Kristu. A je-li  to tak, pak musí jít  vše ostatní stranou. Všechno to, co by
chtělo zdržovat a překážet na cestě, položil apoštol za „lejna“, „smetí“ nebo „ztrátu“ -
zjemňuje Nový překlad  - „aby získal Krista“. Též osobní problémy a slabosti musí
jít stranou, jde o plné nasazení, nic polovičatého.  „A tak  pohleďte bratří, koho si
Bůh povolává... co je slabé vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.“
     „Když jsem tedy přišel  k vám,“ říká apoštol,  „nepřišel  jsem jen  ze svého
rozhodnutí a vlastního vrtochu - zasmát se s vámi, poplácat vás po zádech - přijal
jsem to jako Boží pověření nelehkým úkolem. A když jsem tedy přišel, pak jsem vám
nepřišel hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy“,  o ta přece nejde a kromě
toho  jsou  nebezpečná.  Někdy  se  setkáváme  s jakoby  „nadnesenými“  křesťany.
Setkali se s „nadneseným“ zvěstovaným slovem a to je jakoby nadneslo, takže mají
dost daleko k zemi k obyčejným lidským problémům, starostem, trápením, zůstávají
v jakémsi svém prostoru, kde jim je dobře, se zemí se stýkat moc nechtějí. Nepřišel
jsem hlásat  Boží  tajemství  ani  „vemlouvavými slovy“.  Po těch člověk také rád
občas sáhne - usiluje o něčí přízeň a tak podřídí svá slova právě tomuto cíli.
     Ne tak apoštol.  Takových slov jednoduše neužívá. Neopírá svou řeč ani svá
kázání o „vemlouvavá slova lidské moudrosti“, třebaže by se rázem stal populárním.
Nepoužívá  slov  oné  „sofie“,  světské  moudrosti,  která  pronikala  do  církve  a
narušovala její  základy.  „Nepřišel jsem s tím, co byste chtěli  slyšet především, co
právě  teď  letí,  co  vás  zajímá a  tolik  přitahuje“  říká  apoštol  „toto  jsem zvěstovat
v žádném případě  nepřišel.  Přišel  jsem ale  se  zvěstí  o  Ježíši  Kristu  a  to  Kristu
ukřižovaném.“
     Ukřižovaný Kristus - často se také dnes ztrácí za množstvím slov vypouštěných
z křesťanských úst.  Přišel  jsem hlásat  především Krista  ukřižovaného.  Jistěže on
také ví, že Kristus ukřižovaný je také Kristus zmrtvýchvstalý a Kristus, který vystoupil
na nebe, který „sedí po Boží pravici odkud přijde soudit živé i mrtvé“. Ale on také ví,
že právě ona světská moudrost chce zvěst o ukřižovaném Kristu obejít, že se jí jaksi
nehodí do krámu - „jedněm je kamenem úrazu, druhým bláznovstvím“ a tak pryč
s ukřižovaným Kristem.  Apoštol  také  ví,  že  všechna  světská  moudrost  se  rozbíjí
právě na ukřižovaném Kristu a teprve tehdy, když tato moudrost je odložena, teprve



v té  chvíli  se  zde  otevírá  prostor,  ve  kterém  se  může  Boží  moc  zjevená
v ukřižovaném Kristu objevit v plném světle a plné slávě.
     Tohoto Krista, Krista ukřižovaného se apoštol rozhodl zvěstovat. Zdá se jakoby i
dnes všechna zavedenost a pomýlenost všelijak laděných křesťanů, vyrůstala právě
z nepochopení Krista ukřižovaného. Až tehdy, když dobře zvážíš, kým je pro tebe
Kristus ukřižovaný, pak se ti  také otevře cesta k pochopení co pro tebe znamená
Kristus oslavený, zmrtvýchvstalý, sedící po Boží pravici. Snažit se přeskočit Krista
ukřižovaného,  nebo  se  lacině  vyrovnat  se  zvěstí  Velkého  Pátku  znamená
neporozumět křesťanské zvěsti. Jde tedy především o Ježíše Krista ukřižovaného,
toho se rozhodl dosvědčovat seč mu budou síly stačit, všechno ostatní musí stranou,
všeho ostatního se chce vzdát, na vše zapomenout - jen aby byl ukřižovaný Kristus
všude a všem jasně  a věrohodně dosvědčen.
     A jestliže apoštol mluvil o slabosti, veliké bázní a chvění, pak to byla jen první
polovina jeho vyznání. Jeho druhou polovinou je, že  „právě v jeho lidské slabosti a
nedostatečnosti  se projevuje Boží  síla“.  Bůh si  používá i  všelijak nestatečného a
nedostatečného člověka, aby právě na něm bylo všem dáno jasně na vědomí, že
víra nevyrůstá a její kořeny nejsou živeny lidskou moudrostí - pokud tomu tak je pak
se nejedná o víru křesťanskou - ale stojí a prokazuje se Božím Duchem a Boží mocí.
Tou se  prokazovala  slova i  služba apoštola  Pavla.  Tímto  slovem,  které se bude
prokazovat Božím Duchem a mocí, se bude - věřím - prokazovat také služba mého
milého nástupce bratra faráře Štěpána Marosze; tímto slovem v Božím Duchu a moci
si chceme vzájemně sloužit také my všichni v našem čase a na jakémkoli místě. Pán
Bůh sám vás v tomto dobrém rozhodnutí posilni, daruj vám všem svou odvahu i své
odhodlání.

                                     Amen.


