CHCI POZNAT KRISTA
(neděle 6. 11. 2022, sloužil br. Zdeněk Žamboch)
Čtení:

Izajáš 41,8-16

Písně: 275; 313; Echo; 711; 395; 422

"Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec
všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je
mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic,
abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je
ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou
na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na
sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání." (Filip. 3,7-11)
Milé sestry, milí bratři,
stalo se vám někdy, že jste potkali někoho, kdo se k vám hlásil, a vy jste
zapomněli, kdo to je? Díváte se mu do tváře, víte, že jste se už někdy potkali,
ale už jste zapomněli kdy a kde a úplně vám vypadlo jeho jméno. Trapná
situace!
Obdivuji kazatele, kteří dokážou celé kázání říct z hlavy. V jedné ruce
Bibli, druhou v kapse a nemají problém mluvit spatra. Nechápu, jak to dělají!
Co když jim naráz vypadne myšlenka a oni nebudou vědět jak pokračovat?
Nemůže přece v polovině říct Amen a skončit!
Jeden mladý kazatel si šel poslechnout zkušeného a známého kolegu,
aby získal inspiraci pro svoje vlastní kázání. Posadil se do lavice mezi ostatní,
poslouchá a sleduje, jak to ten starý kazatel dělá. A ten najednou v kázání
prohlásí něco šokujícího: "Sestry a bratři, já vám teď musím přiznat, že některé
z nejdůležitějších okamžiků mého života se staly v náručí ženy jiného muže."
Okamžitě upoutal pozornost celého shromáždění. Všichni zpozorněli a
bylo vidět, jak napjatě poslouchají. A ten mladý kazatel to sleduje a říká si:
"Tak to je tedy něco. Takhle všechny zaujmout jsem ještě neviděl. Ten
skutečně umí svoje řemeslo!" A starý kazatel to ještě jednou zopakoval, aby se
ujistil, že to opravdu každý slyšel. A potom vysvětlil, že žena, kterou má na
mysli, byla manželka jeho otce, tedy jeho matka.
Mladý kazatel si říká:
"Tak to bylo opravdu skvělé! To musím také použít, to je prostě bomba!" Za
několik týdnů stojí na kazatelně a káže a teď přijde ten správný okamžik a on
prohlásí "Sestry a bratři, musím se přiznat, že některé z nejdůležitějších
okamžiků mého života se staly v náručí ženy jiného muže!"
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A funguje to! Všichni napjatě poslouchají! Dokonce i ti, kdo dřímali, se
probudili. Špendlík by bylo slyšet spadnout na zem. Úplně ho to nadchlo! Není
zvyklý na takovou soustředěnou pozornost. A tak když vidí, jak jsou všichni
zaujatí, chce využít ten dramatický moment a rozhodne se to říct ještě jednou
a s ještě větším zápalem: "Ano, je to tak, některé z nejdůležitějších okamžiků
mého života se staly v náručí ženy jiného muže." A pak - okno! Úplně
zapomněl, jak je to dál. Snaží se rychle najít tu správnou myšlenku, přemýšlí,
jak to jenom pokračuje, ale nic ho nenapadá. Čas utíká, ví, že už teď musí něco
říct. A tak ve chvíli největšího zoufalství prohlásí: "Ale za nic na světě si teď
nemůžu vzpomenout, čí žena to byla."
Když jsme četli slova ze 3. kapitoly Pavlova dopisu do Filipis, jako by se
apoštol zastavil uprostřed psaní. Opírá se o židli a začíná si vzpomínat, jak a
proč se stal křesťanem, a co se s ním stalo od té doby. Kdysi patřil k váženým
lidem. Byl farizeem, kterých mohlo být pouze 6000 a kteří důsledně dbali na
dodržování zákona. Pocházel z kmene Benjamin, který měl v židovském
národě zvláštní místo. Benjamin byl synem Ráchel, milované manželky Jákoba,
z pokolení Benjamin pocházel první židovský král. Pavel byl horlivým
pronásledovatelem církve. Horlivost byla pro Židy tou nejvyšší kvalitou
zbožného života. Pavel nebyl jen tak někdo, měl svoje postavení, patřil k elitě
národa.
Ale Pavel se toho všeho vzdal a rozhodl se následovat člověka, který byl
tesařem, potulného kazatele, který neměl nic jiného než svoje oblečení. A na
otázku „Proč?“ Pavel odpovídá: "Podíval jsem se na to všechno, co jsem kdysi
měl a čím jsem byl, a poznal jsem, že to nemá žádnou cenu. Je to odpad."
Pavel poznal, že pokud máme všechno na světě, ale nemáme Krista, jsme ve
skutečnosti chudí. Ale pokud máte Krista, jste bohatí. Poznal, že Ježíš je perlou
velké ceny, pokladem ukrytým v poli. Stojí za to prodat všechno, co máme,
abychom ho získali.
To je zvěst, kterou církev znovu a znovu potřebuje slyšet. Přemýšlíme
nad tím, jak bude církev fungovat v dalších letech, kdy se příspěvky od státu,
ze kterých je hrazen její provoz, budou snižovat až na nulu. Synod naší církve
přijal Strategický plán ČCE do roku 2030, který se týká důležitých oblastí života
církve a také jejího financování. Je dobře, že Strategický plán vznikl. Církev
potřebuje mít představu, jak se vyrovnat s novými podmínkami. Je nutné se
zamýšlet nad tím, jak se vyrovnáme s tím, že platy farářů už nebude hradit
stát. Jak se vyrovnáme s tím, že absolventů teologické fakulty, kteří nastupují
na sbory je daleko méně než farářů, kteří končí svoji službu. Musíme se bránit
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tomu, aby se diskuze ve sborech a v církvi nezúžila jenom na finance. A
musíme si připomínat, že podstata je někde jinde.
V čem je církev mimořádná a jedinečná? Bez čeho se církev stane
zmařenou solí? Pavel říká: "Chcete vědět, proč jsem se stal křesťanem? Chcete
vědět, proč jsem se rozhodl následovat Ježíše? Je to proto, že jsem poznal
Ježíše, a uviděl, že to, co hledá tento svět je jenom odpad. Ta jediná věc, která
se počítá, je Kristus."
V závěru 8. verše Pavel říká: "Pokládám to za nic, abych získal Krista." A
v 10. verši znovu opakuje: "Chci poznat Krista." Pavlovým cílem není získat o
Kristu víc informací, ale chce ho osobně poznat, mít s ním hluboký vztah. Je to
podobné, jako když dva mladí lidé navážou vztah, vezmou se a poznávají
postupně jeden druhého. Když se narodí dítě je to pro nás nová zkušenost,
kdy poznáváme, že život je úplně jiný, než jak jsme ho žili doposud. Jedni
mladí rodiče při pohledu na své dítě řekli: "Teď chápeme víc než předtím, jaká
je Boží láska k nám."
Procházíme ve svém životě nejrůznějšími zkušenostmi. Prožíváme
vítězství a prohry, potíže a zkoušky, problémy a trápení. Ale pokaždé když se
ohlédneme zpátky, vidíme, že nás v tom Kristus provázel a dává se nám
v těchto situacích poznat.
Jak je tedy možné Krista poznat? Apoštol Pavel nám říká o poznání Krista
3 věci:
1. Chci poznat Krista a moc jeho vzkříšení
V první řadě ve verších 10 a 11 říká: "Chci poznat Krista a moc jeho
vzkříšení ..." Začíná vzkříšením. Vzkříšení pro něho nebylo jenom historickou
událostí. Vzkříšení nebylo něco, co by se týkalo jenom samotného Ježíše. Pro
Pavla je vzkříšení projevem Boží moci, která působí v životě každého křesťana.
Pavel se setkal se vzkříšeným Ježíšem. Kdysi se o něm něco dozvěděl. Snažil se
dát dohromady všechna fakta. A dospěl k tomu, že Ježíš je podvodník a že
největší službou, kterou může udělat pro Boha, je zničit církev. A tak se
rozhodl, že bude pronásledovat Ježíšovy následovníky. A pak se jednoho dne
na cestě do Damašku setkal se živým Ježíšem, vzkříšeným Kristem, který
proměnil jeho život.
My jsme na tom byli velice podobně jako Pavel. Byli jsme ztracení, bez
naděje a šli jsme do zahynutí. Ale skrze moc jeho vzkříšení nás Bůh pozvedl a
dal nám nový život. Potřebujeme znát tuto moc vzkříšení, moc, která
proměňuje lidské životy, moc, která nás vede k tomu, abychom jednali jinak,
než jak jedná okolní svět, moc, která nám dává sílu s Ježíšem překonávat
3

problémy a těžkosti. To je moc vzkříšení. Moc, která působí nové věci v našem
osobním životě i v církvi, moc, která vede k odpuštění, která uzdravuje
hluboká zranění srdce, která dokáže překonat lidskou porušenost, zlobu a
závist, která obnovuje zničené vztahy, moc, která křísí k životu to, co je mrtvé.
2. Účast na jeho utrpení
Ale Pavel se tam nezastavil. Říká dál: "Chci poznat Krista ... a mít účast
na jeho utrpení ..." Moment! Mít účast na jeho utrpení? Moc jeho vzkříšení je
v pořádku, ale účast na jeho utrpení? To už je přece jenom trochu moc! Jsme
vděční, že můžeme žít v pokoji. Nechceme trpět!
Alkoholici, kterým se podařilo překonat alkoholismus, mohou lépe než
ostatní lidé pochopit jiné alkoholiky, kteří se snaží dostat ze své závislosti.
Lidé, kteří prošli rozvodem, dokážou lépe pochopit jiné, kteří prožívají
podobnou situaci, protože prošli stejným trápením. Lidé, kteří ztratili svoje
dítě, mohou pomoci jiným rodičům ve stejné situaci, protože prožili stejnou
bolest. To je spoluúčast na utrpení.
Podívejme se na Pavlův život. Byl bičován, kamenován, ztroskotal, byl
uvržen do vězení. A podle tradice byl nakonec Pavel popraven. Pavel trpěl pro
Krista. Když se podíval na jizvy na svém těle, na jizvy způsobené bičem a
kameny, řekl: "Nosím na svém těle Kristovo znamení".
Kdykoliv pro víru v Ježíše Krista snášíme ústrky, výsměch, volíme si tu
jeho úzkou cestu nebo pokorně snášíme trápení, máme účast na Ježíšově
utrpení a hlouběji jej poznáváme. Generace našich rodičů to prožila. Byli
postaveni před volbu, jestli budou žít jako křesťané a stanou se občany druhé
kategorie anebo jestli se podřídí vládnoucí ideologií výměnou za pohodlnější
život. I když nešlo o život, nebylo to snadné. Ale někdy může jít i o život.
Četl jsem příběh z doby před pádem komunismu o jednom sboru v
Sovětském svazu. Členové sboru se museli scházet tajně, protože bohoslužby
byly zakázané. Scházeli se po domech, a když se shromažďovali k
bohoslužbám, přicházeli postupně, po malých skupinkách, aby byli co nejméně
nápadní. Když se sešli, zamkli dveře, zatáhli závěsy a zpívali jenom potichu. Ale
sledovali je a jednoho dne vtrhli do bytu dva příslušníci KGB a s namířenýma
samopaly přikázali křesťanům zvednout ruce a postavit se ke zdi.
Pak jim řekli, že mají na výběr, buď se vzdát Krista a odejít, nebo zůstat a
nést následky. Několik účastníků rychle odešlo. Ty, kteří zůstali, znovu vyzvali,
aby se rozhodli: „Toto je vaše poslední šance. Můžete se buď vzdát své víry v
Ježíše Krista a odejít, nebo zůstat a počítat s následky.“ Někteří další odešli se
sklopenými hlavami a bylo vidět, že se stydí před těmi, kdo zůstali. Pořád ještě
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ale hodně zůstalo. Děti stály u zdi vedle svých rodičů, plakaly, a ti se je snažili
utěšovat alespoň pohledem.
Pak příslušníci KGB zavřeli dveře, obrátili se k těm zbývajícím a řekli: "Teď
držte ruce nahoře, ale tentokrát k chvále našemu Pánu." Řekli, že už dříve měli
rozkaz, aby pozatýkali křesťany v jiném domácím shromáždění. Ale přitom
uslyšeli evangelium, které je spolu s odvahou křesťanů tak oslovilo, že přijali
Ježíše jako svého Pána a Spasitele. A pak řekli těm, kteří zůstali: „Naučili jsme
se, že nemůžete věřit nikomu, kdo se bojí být věrný svému Pánu“.
Musím si klást otázku, jak bych se v takové situaci zachoval. Obstál bych?
Nevím. Ale mnoho křesťanů ve velké části dnešního světa prožívají dnes
podobné situace, kdy jim jde o život a oni trpí pro Ježíše.
Ale je ještě jiná forma účasti na Kristově utrpení. Ježíš trpěl, když k němu
přivedli hříšníky. Pohlédl na město Jeruzalém a naříká nad ním. Plakal, protože
tomuto městu bylo nabídnuto odpuštění. Mohli v Ježíši najít cestu k Bohu. A
oni se k němu obrátili zády. Lidské srdce nemůže zůstat lhostejné, když vidí
hřích. Trpíme s Ježíšem, když vidíme svět, který ovládá hřích a sobectví. A když
nad ním pláčeme, máme účast na utrpení Ježíše.
3. Beru na sebe podobu jeho smrti.
Nakonec Pavel říká: "Chci poznat Krista … . Beru na sebe podobu jeho
smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání." To ale opravdu zachází příliš daleko!
Nechceme zemřít. Chceme žít! Ale jestliže žijeme s Kristem, pak s ním také
umíráme.
Když Ježíš zemřel na kříži, bylo to pro ty, kdo v něm viděli zachránce pro
Izrael velké zklamání. Když mluvil o své blížící se smrti na kříži, učedníci mu to
rozmlouvali. Snažili se mu zabránit, aby šel do Jeruzaléma. Rozmlouvali mu to:
"To se nesmí stát!" Ale on šel do Jeruzaléma, aby nesl na Golgotu svůj kříž a
tam na něm zemřel.
A Ježíšova slova znějí dodnes: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mne." (Mk. 8,34) Vezmi svůj kříž, tak jako já jsem
ho vzal a pojď za mnou. Poznat Krista znamená jít po cestě, kterou jde On. Ale
cesta kříže vždycky končí na Golgotě. Ten, kdo na sebe bere Ježíšův kříž, umírá
spolu s Ježíšem, umírá sám sobě.
Ježíšova slova o tom, že máme vzít kříž, nejsou příliš lákavá. Když
pohodlně sedíme v našich křeslech, se šálkem kávy na stole, mezi přáteli, kteří
nás mají rádi a váží si nás, není příjemné slyšet, jak nám říká: "Vezmi svůj kříž a
pojď za mnou." Říká: "Všude kolem jsou ztracené ovce a já potřebuji pastýře,
který by je hledal a přivedl zpátky domů." A my odpovídáme: "Pane, nechci
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nést takový kříž. Mám náročnou práci, jsem unavený a potřebuju čas pro
sebe." V neděli ráno přijde a říká: "Mám tu děti, které potřebují slyšet dobrou
zprávu o Ježíši." A my řekneme: "Ne, Pane, to není nic pro mne, já nechci
takový kříž, děti jsou příliš neukázněné."
Ježíš staví kříže všude kolem nás a čeká, až na sebe nějaký vezmeme. A
my je vidíme a říkáme si, že by si je někdo měl vzít. A neuvědomujeme si, že to
jsou kříže pro nás.
V dnešní individualistické době, v době, kdy si klademe otázku, jak to
bude s církví dál, myslím, že tuto Pavlovu zvěst potřebujeme nutně slyšet.
Není to pozvánka, která slibuje jenom krásné věci. Obsahuje účast na utrpení
a také příslib smrti. Možná o takovou pozvánku nestojíme. Ale je důležité,
abychom věděli, že to pozvánka k životu s Kristem obsahuje, ať chceme nebo
ne. Moc vzkříšení, účast na utrpení a Ježíšův kříž. To je jediný způsob, jak
můžeme poznat Krista. Ale Pavel připomíná, že to za to stojí. Kristus je perlou
velké ceny. On je skrytý poklad. Stojí i za jakoukoli oběť, kterou musíme
přinést, abychom jej získali a poznali, protože v něm je ten pravý život.
Modlitba: Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel na tento svět, abys hledal a spasil to,
co zahynulo. I nás jsi hledal. Děkujeme, že jsme mohli uslyšet Tvoje volání a
poznat že ty jsi Pán a Spasitel. Voláš nás k tomu, abychom Tě poznávali i
v našich všedních dnech, abychom šli za tebou, žili s tebou a byli svědky o tvojí
lásce. Pane, prosíme za svět, který tebe nepoznal. Smiluj se, prosíme, nad ním.
Amen.
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