Kázání Růžďka 24.2.2019
Máš podíl v Božím království?
Introit: Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
(Ž 73,26)
Píseň 171
Modlitba
1. čtení: Jan 13, 1-20
Píseň 440
2. čtení: Titovi 3, 1-7
Bratři a sestry,
nedávno jsem si vzpomněl na zvláštní událost v mém životě. Jako elektrikář jsem jednou na jedné
střeše montoval hromosvody. A když jsem tak seděl sám na hřebenu střechy, tak mi zaznělo do uší slovo
Pána Ježíše: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ Tak jsem se v modlitbě Pána ptal, proč
zrovna tohle slovo. No, zní v něm důležitá věc. Každý z nás potřebuje Kristovo obmytí, očištění od
hříchů. A potřebujeme ho na každý den. Potřebuji ho já, potřebuješ ho i ty. Pokud k němu nedochází,
nemáme podle toho slova s Kristem podíl. Aby k obmytí ale mohlo dojít, musí každý z nás osobně a sám
za sebe jít přímo za Kristem. Hledat Ho, najít Ho a setkat se s Ním. Pokořit se před Ním a litovat svých
vin. To známe, víme, ale děláme to? A děláme pravidelně očistu duše, tak jako očistu těla? Co mi ovšem
u té očisty duše přijde úžasné, je skutečnost, že je to přímo sám Kristus, kdo obmývá naše srdce, to je
zázrak a je to milost! Milost pro mne, ale i pro tebe, pokud to ovšem Kristu dovolíš. A není jiné cesty,
jak čistit a chránit své srdce a dojít do Božího království! Nikdo jiný a nic jiného nemůže očistit naše
srdce od hříchu, jedině Kristus! A On má moc proměnit všelijaké hříšníky k novému životu. Vždyť jsme
četli krásné svědectví v listě Titově: I my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme
otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a
navzájem jsme se nenáviděli. Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha. A On nás
zachránil… I nad tebou se dnes znovu ukazuje dobrota a láska Spasitele Boha. I tobě Bůh dává novou
šanci! I za tebou, stejně jako za mnou znovu přichází s láskou Kristus, aby ti řekl: „Dovol, ať tě umyji.
Jestliže to neudělám, nebudeš mít se mnou podíl.“
Tento výrok Pána Ježíše Krista zaznívá v příběhu o umývání nohou učedníků. Ale pro nás je to obraz.
Petr nejprve nechce, aby mu Pán myl nohy, ale když Ježíš mluví o tom, že by s Ním neměl podíl, chce
pak naopak mnohem víc. Chce umýt celý. Jak jsme Petru podobni! Jsme pyšní a nechceme přiznat svou
vinu, nechceme se pokořit, nechceme, aby za nás řešil problém Pán, vystačíme si přece sami! A když
zjistíme, že to nezvládáme, že nás hřích přemáhá, pak chceme Boží řešení a to hned! A když to nemáme,
pak se naše víra zhroutí! Pak si hned myslíme, že jsme ztratili i své spasení! A přitom Pán Ježíš říká, kdo
je vykoupán, nepotřebuje víc, než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti. Jak to tedy je, bratři a
sestry? Jsme i my čisti? A pokud ano, tak proč další mytí? Odpovíme si, jak jinak, nežli Božím slovem:
V listu Titovi čteme dále tato slova: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme
konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému
životu skrze Ducha svatého. Tohle slovo nám připomíná, že nikdo nebude zachráněn k věčnému životu
pro spravedlivé skutky, ale že je důležité obmytí, jímž je znovuzrození. A pozor, nepleťme si to se
křtem! Křest je krok z mé strany, který má teprve následovat po znovuzrození! Jako má odpověď na
Boží záchranu. Znovuzrození je ale ten důležitý okamžik v životě člověka, bez kterého člověk nemůže
spatřit Boží království. Okamžik, který si člověk pamatuje! Protože je to okamžik, kdy člověk uvěřil
v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele a odevzdal Mu v modlitbě svůj život. Okamžik, kdy se Ho
dotkl Bůh a kdy jeho život nabral nový směr! Ve křtu pak je tohle obmytí skrze znovuzrození
deklarováno a připomenuto. Ovšem každý, kdo byl třeba pokřtěn jako nemluvně, ale není znovuzrozen,
křest jej nezachrání. Stejně tak ale nemůže počítat se záchranou ani ten, kdo se znovuzrodil, ale opustil
cesty Páně, a kdo ztratil živou víru. A proto je tak důležité to pravidelné umývání, abychom neztratili
živou víru. Jsme vykoupáni, ale „nohy“ se nám chozením po světě hříchem prostě zašpiní. Proto platí:
„Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“
Druhá věc, která se mě v té větě dotkla, je to slovo podíl. Co to je podíl? Z matematiky víme, že je to
výsledek dělení, podělená část. A když si vezmeme např. výraz obchodní podíl, tak ten podle slovníku
představuje účast společníka v obchodní společnosti. Část společného koláče (vdolku). A mluví-li Ježíš

o podílu, pak každému nabízí stejný díl, a to je účast s Kristem na Božím království. Jinými slovy,
jestliže se nenecháš Kristem umýt, nebudeš mít s Ním účast. Nebudeš mít s Ním společenství. To
nejde. Protože jakýkoliv hřích od společenství s Bohem odděluje. A mluvíme-li o společenství s Bohem,
tak nemyslíme jenom společenství jednou v nebesích. Ale nyní. V přítomnosti. Ano, dnes můžeš mít
společenství s Pánem, pokud Mu dovolíš, aby tě obmyl. Aby očistil tvé srdce od hříchu. Hřích zaslepuje
oči a člověk přestává vidět Boží jednání. Hřích ucpává uši a člověk přestává slyšet Boží volání. Hřích
činí člověka chladným s kamenným srdcem a člověk přestává Boha cítit. Je jak chodící mrtvola. To je
nebezpečí hříchu. A jestliže se nenecháš pravidelně Bohem omývat, pak ty nánosy špíny skutečně
způsobí, že ve svém životě nebudeš Boha vnímat, i kdyby byl přímo vedle tebe. A On vedle tebe přeci
jen je. Vždyť to řekl. Já jsem s vámi až do skonání věku. Ale, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou
podíl. A Pánu Ježíši na tom velice záleží, protože On tě miluje a chce mít s tebou podíl. Dokonce tě
považuje za svůj podíl. On si na tebe dělá nárok, protože tě vykoupil pro Boží království, pro věčný
život, svou vlastní smrtí na golgotském kříži. Pán Ježíš se chce s tebou setkávat a mít s tebou
společenství a vždy čeká, až mu dovolíš, aby tě obmyl. To je podmínka, aby k tomu společenství mohlo
dojít.
Bratři a sestry, díky Pánu Ježíši Kristu, jsme se stali dědici Božího království. A každý, kdo je
znovuzrozen, do něj může vstoupit a o svůj podíl se starat. Pečovat o vztah s Bohem a zvelebovat jej. Je
to podobné jako ve Starém zákoně, kdy Bůh rozdělil Izraelcům zaslíbenou zemi. A podle Mojžíšova
ustanovení každá rodina dostala určitý podíl země, o který se měla starat a který nesměla prodat, aby
se tak zabránilo hromadění půdy v jedněch rukou a slabší rodiny neupadly v nevolnictví. Škoda, že
takový zákon neplatil i v naší zemi. Místo toho jsme svědky, jak se mnozí obohacují a rozprodávají
pozemky. A jak si dělají nárok na to, co je Boží. Proto i my bychom neměli měnit podíl na Božím
království za něco jiného. Varováním pro nás je jistě Ezau, který prodal Boží požehnání za pokrm čočky
a pak jej s pláčem hledal. Ovšem jak je to s tebou? Nevyměnil jsi podíl s Pánem Ježíšem za jiný podíl?
V Bibli se právě mluví i o jiných podílech. V Žalmu 50 čteme: Spatříš zloděje a běžíš k němu, s
cizoložníky máš podíl. Nevyměnil jsi společenství církve, společenství slova a modlitby, společenství
bratří a sester za jiná společenství? Možná si říkáš, nevyměnil. Ovšem jaký podíl má ve tvém životě čas
s Pánem, nebo nějaká bohulibá činnost a např. televize, facebook, nebo jiná světská zábava? Kolik času
věnuješ modlitbě a kolik zábavě? A věnoval jsi kdysi ve svém životě více času Bohu a nyní je to jen
trochu? V Bibli je také psáno, že nelze sloužit dvěma pánům. Že to nejde. Buď sloužíš Pánu, anebo
světu. A dále tam je otázka: Jaký souzvuk Krista s Beliálem. Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Co o
tobě vypovídá tvůj životní styl? Jsi skutečně Kristův, anebo patříš světu? Máš podíl s Kristem, anebo
s hříchem? Pečuješ víc o své tělo, anebo o duši? Pamatuj, že s podílem, který ti vydobyl Kristus, se
nehandluje! A každým svým hříchem, který neopouštíš, jakoby se dělo rozprodávání tvého dědičného
podílu. Uvědom si, že ztráta tvého dědičného podílu je možná! U proroka Amose 7,4 čteme o Božím
hněvu pro hřích Božího lidu: Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, Panovník Hospodin volá, že
povede spor ohněm. Ten pozřel obrovskou propastnou tůň a sžírá už i Jákobův podíl. Ovšem tam
se nechal ještě Hospodin ukecat a prominul. Jenže u proroka Micheáše 2,4 už tomu tak nebylo: V onen
den o vás užijí pořekadel, strhne se žalostné bědování: „Je po všem !“ „Přišla na nás záhuba,“
řeknete, „podíl mého lidu je pryč, kterak jsem o něj přišel! Naše pole připadlo odpadlíku.“ A
vskutku to tak bylo. Boží lid byl tehdy odvlečen ze svého podílu do babylonského zajetí.
Bratři a sestry, vezměme tedy slovo Boží vážně! Pamatujme na to, že žádný smilník, prostopášník,
lakomec, čaroděj, rozbrojář, zloděj a vrah, nemá podíl na věčném životě. Dejme se naopak od
takových skutků tmy Kristem obmýt, abychom směle pak mohli prohlásit: Bohatě na nás vylil svého
Ducha, skrze Ježíše Krista, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě.
Amen. Píseň 505 modlitby
píseň 258
Slovo poslání: Pláč 3, 24-26
Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Píseň 649

