Biblická hodina
Ga 1,7 „Není jiné evangelium“
Galatským 1,6-9 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí
Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem
není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo
obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel
hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak
jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné
evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
Pavel se diví. Neměli bychom se divit také my? Máme se čemu divit? Pavel
si diví: Zaprvé křesťané se odvrací od evangelia. Za druhé: odvrací se rychle
a zatřetí obrací se k jinému evangeliu. Smutné, že? Dnes si řekneme o
hrozbách, kterým je vystavena víra křesťanů. Neříká se to snadno.
Můžeme to ihned popřít. Můžeme si bohorovně myslet, že nás se to
netýká, ale týká se nás to dost vážně. Můžeme zastírat pravdu vlastní
pýchou pravdu a žít v iluzi.
Řekněme si o první hrozbě hned na začátku. Iluze si lidi rádi vytvářejí, a pak
v ní věří raději než v bolavé pravdě. A protože lidi nechtějí žít v iluzi sami,
snaží se obelhat další lidi, aby v té samé iluzi žili spolu s nimi. Pro spousty
lidí je počet věřících v jejich iluzi důležitý. Víte proč? Protože je to pro ně
argument, že mají pravdu. A přestože žijí ve lži, jsou čím dál více
přesvědčeni, že pravdu mají a vehementně a přesvědčivě dokážou
zapůsobit na druhé, aby jim věřil. Přestože jejich argumenty stojí na vodě.
Podle čeho je poznáme? Někdy to začíná tím, že mají strach myslet. Už
jenom představa, že by se měli hluboce zamýšlet, zda nežijí v pravdě, tak
strašná, hrozná a mučivá, že takové myšlenky si navzájem zakazují. Raději
se utvrzují ve lži. Opravdu strašné je upadnout do omylu a žít v něm až do
konce života. Nikomu to nepřeji!

Apoštol Pavel si uvědomuje, co může způsobit odchýlení se od Pravdy
evangelia. Uvědomujeme si to my? Apoštol Pavel použije anathema –
formulaci prokletí: Budiž proklet! Zamítnut! Odloučen! Odsouzen!
Nepřijmut! Přátelé, bohužel musíme připustit, že jiné evangelium bylo, je a
bude v církvi hlásáno. Bylo to tak za Pavla, bylo to tak ve středověku, než
přišla reformace. Bohužel to platilo před devadesáti lety v Německu, platí
to i nyní a netýká se to jen té největší církve římskokatolické, ani jen
pravoslavné, ani jen letničních, ale týká se to i evangelíků a ale i nás
samých, Církve bratrské a nakonec i našeho sboru. 7 Jiné evangelium
ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium
Kristovo obrátit v pravý opak.
Abychom mohli dojít k tomu, co je pravé evangelium, řekněme si, jaká
falešná evangelia se tu šíří a šířila. Pavel si stěžuje na křesťany z okolí
Jakubova. Nebyli to nějací z okraje křesťanské víry, nýbrž byli od zdroje,
přímo z centra, z jeruzalémského sboru. Z tohoto důvodu to může být
velkou hrozbou. Tak jako kázali jeruzalemští židovskou verzi křesťanství,
můžou svou verzi kázat lidé z okolí papeže. Stejně tak byla křesťanská víra
překrucována státními církvemi, ale i kdejakou sektou, nebo kdejakým
lžiprorokem, nebo lži-učitelem.
Co říkali židé z okolí Jakubova? Učili, že Ježíš je pouhý začátek spásy. Bůh
skrze Ježíše sice odpustí hříchy, ale na to další už nestačí. Dál už musí každý
sám. Pokud člověk chce získat přízeň u Boha, musí se dát obřezat. Pokud
se dá obřezat, tak pokud to neví, zavazuje se celý svůj život oddat plnění
pravidel a nařízení Mojžíšova Zákona. Znělo to logicky. Vycházelo se
z představy, že Mojžíšův zákon, mírně upraven, začal platit skrze Ježíše pro
všechny. Pro Pavla to byla nehorázná lež, snížením díla Kristova a celého
evangelia.
Zákonictví, tedy víra ve vlastní zásluhy a víra ve vlastní pílí vydobytou
svatost nebyly pokušením jen pro prvotní církev. Pavel to rozpoznal a
zavelel pryč od tohoto pokřiveného evangelia. Církev se ale hned začala
potýkat s dalším falešným náboženstvím.

Gnose, kterou mnozí považují za dílo exilního judaismu, měla také své
evangelium, které říkalo, že záchrana spočívá v poznání. Pokud dosáhnete
určité úrovně, můžete být zasvěceni k vyšší úrovni. Působí to dobře na
lidskou ješitnost. Pak stačí smíchat křesťanskou ideu poznání Boží milosti a
lásky a člověka začne uspokojovat už jenom to, že ví. Čím více ví, než
ostatní, znamená přeci víc. Falešné evangelium.
Dalším falešným evangeliem bylo celé učení o svátostech. Znělo to jako
pět sloupů islámu. Když to konáš, pravděpodobně budeš spasen. Je to
nejistá dobrá zpráva. Žádnou jistotu ti vlastně nikdo nedá. Pro lidi je lepší,
aby se báli do konce života. Lidé pak sekají spíše dobrotu. Zatím stačí, když
jsi v té správné partě. Je jedno, že argumenty stojí na vodě. Na to
upozornili reformátoři a vrátili do hry evangelium. Spása je pro jednou
vydobyta Kristovým křížem.
Církev pod vlivem dalších reformátorů upadla do dalšího falešného
evangelia, které nebylo nepodobné evangeliu jeruzalemských křesťanů
z okruhu Jakubova. Stejně jako Pavlovi začali vyčítat Lutherovi, že činí
náboženství příliš snadným. Tím si chce získat vděčnost u lidí. Stanovili
nové zákoníky a přesná pravidla, které považovali za adekvátní Boží slovo a
lidi donucovali k jejich plnění násilím. Opět zaznívalo: Spaseni jsme
z milosti, ale … je třeba k tomu něco dodat
Pak se objevilo evangelium, které věřilo v Bohem osvícené panovníky,
kteřížto, pokud spolupracují s církví, přinesou požehnání do svého panství.
Pak se zjistilo, že to s králi a šlechtou nefunguje, tak uvěřili, že to půjde
s demokraticky zvolenými vůdci. Z nich se stali diktátoři a celá víra
v politiky byla v troskách. Pokus vyměnit ideologii klerofašistickou za
komunistickou opět nejprve s podporou církve skončil fiaskem a
z komunistických vůdců se stali nejstrašnější diktátoři dějin lidstva. Myslíte,
že falešným evangeliím už konečně neodzvonilo? Stále velká skupina
křesťanů, dokonce z řad evangelikálů, věří evangeliu osvícených vůdců.
Mladá generace křesťanů zůstane tímto evangeliem snad už nezasažena,
protože populisté dokázali tuto „evangelium“ velmi mutně využít.

Můžeme si uvědomit, že v tuto chvíli bují v církvi jiný extrém. Mnozí
liberální křesťané nabízejí lacinou milost. Ve smyslu být věřící je cool, jsme
dobrá parta, lidi jsou tu fajn, pojď mezi nás, jsme všemu a všem otevřeni.
Život je přeci pestro-barevný a církev by měla být jakbysmet. Byla by to
dobrá zpráva, pokud by to opět nebylo falešné evangelium, které kritizuje
list Judův 4 Vloudili se totiž mezi vás někteří bezbožní lidé, zapsaní už dávno
k odsouzení, kteří zaměňují milost našeho Boha v nezřízenost a zapírají
jediného vládce a našeho Pána Ježíše Krista. Může snadno dojít k zlehčení
nároku Božího slova. Liberálně smýšlející věřící sice vidí nároky Božího
slova a jejich velikost, také Boží milost a lásku, ale netrápí se tím, že Boží
slovo volá k proměně. Zvaní jsou všichni, to ano, ale k obrácení, k návratu,
k pokání a k znovuzrození prostřednictvím Boží moci. Ta je ale jemná,
tichá, někdy pozvolná, ale je jediná, která je naplněním evangelia Ježíše
Krista. Ježíšova dobrá zpráva bojuje proti sebeuspokojování vlastní pýchy a
ješitnosti skrze plnění požadavků zákona ať už Mojžíšova, nebo nařízení
pseudoreformátorů církve. Bojuje proti strachu z Boha, ke kterému vedou
různé církve a křesťanské sekty, islám nevyjímaje. Není jiné evangelium,
než Ježíšovo, jehož On – Bůh – je centrem. Apoštol Petr říká v Jeruzalémě:
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem,
jímž bychom mohli být spaseni." (Sk 4,12) Milost Ježíše Krista vede ke
snaze naplnit závazek lásky. Pavel říká – mým Zákonem je Kristus. V to je
skryto úplně všechno – milost, láska i poslušnost Bohu. Boží nárok na nás
jeho stvoření vykoupením v Kristu neskončil. Pavel na sobě ochotně nesl
známky utrpení pro Krista a jeho věc. To není žádné laciné evangelium.
Milé sestra a bratři, Pavlovo evangelium je pozváním ke svobodě
dané skrze milost a moc Pána Ježíše Krista. Cesta s Ježíšem nevede
k dalšímu zotročení a k dalšímu strachu. Základem víry je spolehnout se na
Boží milosrdenství a nechat se prodchnout Boží mocí, která je dána
člověku skrze Ducha svatého. K tomu je potřeba našeho obrácení, pokání,
lítosti a víry, že Bůh je jediný, kdo to může způsobit v nás, v našem národě,
ale i v celém světě. Ostatní evangelia jsou falešná. Pavel říká: Jestliže vám
někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! To jsou
vážná slova, která bychom neměli brát na lehkou váhu. Amen.
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