
Neděle 5.6.2oo5, CBČM Autorita?        Pavel Trefný

Čtení: 1Pt 2,113,7; 5,5a 

Dnes bych chtěl mluvit o tématu, se kterým máme všichni problém! Se kterým si lidstvo jako celek neví rady. Je to
otázka autority! Otázka našeho vztahu k autoritám a otázka vztahu k naší autoritě! Chtěl bych se s vámi zastavit nad
třemi základními otázkami: 

? Jak bychom měli uplatňovat naši autoritu?
? Proč máme s autoritou problém?
? Jaký by měl být náš postoj k autoritě?

1. Jak vypadá správným způsobem uplatňovaná  autorita? 

A. Když se učedníci přeli o to, kdo z nich je největší, a když synové Zebedeovi chtěli získat místa po Ježíšově pravici a
levici, tak jim Ježíš říká: „Víte, že vládcové panují nad národy  a velcí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi:  kdo se mezi
vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka
nepřišel,  aby si  dal  sloužit,  ale aby sloužil  a dal  svůj  život  jako výkupné  za mnohé.“  (Mt 20,2528) Ačkoli světská
autorita souvisí s mocí, penězi, vlivem... duchovní autorita se uplatňuje službou! Jestliže chcete duchovně ovlivňovat
druhé lidi nebo je vést, pak je to možné jedině skrze službu! Kdo má tuto ambici, a Ježíš ji neodsuzuje – není špatná, tak
ať se stane služebníkem všech, ať se stane jejich otrokem.

B. Druhé, co je důležité si uvědomit, je to, že autoritu dává Bůh! Ježíš odpovídá Janovi a Jakubovi: „udělovat místa po
mé pravici či levici není má  věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ (Mt 20,23b) Skutečná autorita je vždy
od Boha,  nelze  si   jí  přivlastnit!  Můžeme  se  vydat   tím směrem,  a  k   tomu nás  Bůh zve  všechny,  abychom se stali
služebníky druhých, ale Bůh je tím, kdo dává zmocnění a autoritu  ke kázání, ke službě, k vedení. On dává moudrost... 

   To si jasně uvědomoval mladý David. Ačkoli již byl Bohem pomazán za krále a měl několikrát příležitost odstranit dosavadního
krále Saula, který se zpronevěřil své roli, neudělal to! Čekal až na to, kdy ho Bůh sám odstraní, a do té doby ho ctil a považoval
za svého krále. (1Sam 24,1113) 

Skutečnou autoritu může mít pouze ten, kdo má správný vztah ke své vlastní autoritě – k Bohu!

2.  A tady už  začíná  náš problém! Jelikož  jsme porušení,  nedokonalí  a hříšní lidé,  tak i naše uplatňování autority je
prostoupeno, někdy ve velké míře, jindy v menší, pravým opakem toho, jak by naše autorita měla vypadat.
Člověk, kterému byla svěřena vláda nad planetou zemí, místo toho, aby se o ní staral jako moudrý správce, tak jí vykořisťuje,
ždíme, využívá a zneužívá. Přemýšlejme jaký je náš vlastní přístup k znečištění, ochraně přírody, třídění odpadu, plýtvání
jejími zdroji... A protože se s touto porušeností setkáváme nejenom v nás samých, ale i v těch, kdo jsou vůči nám v postavení
autority – totiž s tím, že místo toho, aby sloužili, tak si nechávají sloužit – proto máme problém s autoritou! 

Tento problém je starý jako lidstvo samo. Začal tehdy, když se člověk vzbouřil proti Boží autoritě, když se nechal oklamat
ďáblem a přestal důvěřovat Bohu! Tehdy, ačkoli se stal zdánlivě svobodným, nezávislým na Bohu, stal se ve skutečnosti
otrokem svých vlastních tužeb a žádostí, nechopen je kdy naplnit a v posledu se stal otrokem ďábla, kterého uposlechl a začal
poslouchat! To neplatí jen o Adamovi, ale o každém z nás! Chceme být Pány svého života, nedůvěřujeme Bohu v tom, že
to s námi myslí dobře, a proto ho nakonec neposloucháme a máme problém s Jeho autoritou! 

Díky Bohu, že nás v tomto stavu nenechal!  Díky Ježíši, že se jako jediný  člověk plně  podřídil Bohu, ačkoli ho tato
poslušnost dovedla k velkému utrpení a nakonec až na kříž! Ale právě tím nám Bůh dokázal, že to s námi myslí opravdu
dobře. Když Ježíš umýval svým učedníkům nohy během jejich posledního společného jídla, je o něm napsáno: „miloval
své,   kteří   jsou  ve  světě  a prokázal  svou   lásku k  nim až do  konce – až do krajnosti“  (J  13,1b).  Ježíš   sloužil   svým
učedníkům až do poslední chvíle, a pak za ně položil život! Bůh dokázal to, že jeho záměry s námi jsou dobré tím, že
Ježíše vzkřísil z mrtvých! Je to Boží láska, která nám vychází vstříc a překonává náš problém s Jeho autoritou. A my se
přestáváme bát mu opět důvěřovat a znovu mu svěřovat pod jeho vládu to, co jsme vzali do svých rukou, a znovu ho
začínáme poslouchat i tam, kde mu ještě nerozumíme, protože víme, že to s námi myslí dobře!
Vždyť ON – Ježíš, ač roven Bohu  se vší autoritou a mocí, před nímž jednou skutečně poklekne každé koleno a každý
skloní hlavu, ON netrval na své důstojnosti, ale sám sebe zmařil a stal se jedním z nás, stal se naším služebníkem a v
poslušnosti   podstoupil   i   smrt   na   kříži!  Proto  může   říci:  „Učte   se  ode  mne,  neboť   jsem   tichý  a  pokorného  srdce“
(Mt_11,29b) 

3. Jaký by měl tedy být náš postoj k autoritě? 
Dostáváme se  tak zpět  k našemu čtení  z  Petrovy první  epištoly.  Proč  se máme podřizovat  druhým lidem,  lidským
zřízením; otroci svým pánům, děti svým rodičům, žena muži, jeden druhému? A jak má vypadat toto naše podřízení se? 



Proč se máme podřizovat? Hlavní důvod, který Petr uvádí je ten, že je to kvůli  Pánu! K vůli Pánu – protože to On po
nás požaduje a protože On se sám první pokořil kvůli nám, aby nám získal spasení a dal nám tak příklad k následování!
Kdyby se Ježíš nepodrobil nespravedlivému trestu, kdyby se v Getsemane  rozhodl neposlechnout svého Otce a nevypil
by až do dna pohár Božího hněvu, byli bychom stále ještě ztraceni. Ale „tou vůli jsme zachráněni“ (Žd 10,10a), totiž tím,
že Ježíš poslechl vůli svého Otce a podřídil se lidem! Bůh ve světě ustanovil určitý řád, kterému se i my máme podřídit,
kvůli němu, protože to On po nás žádá! ( vlády...)

Druhý důvod, který Petr uvádí, je ten, že je to kvůli lidem! Máme se podřizovat vládám, pánům dobrým i zlým, jeden
druhému... nejen kvůli Božímu řádu, ale i kvůli těm lidem samotným. Zejména proto, aby mohli být získáni pro Krista
(1Pt 2,12) a proto,  „aby Boží jméno ani naše učení  neupadlo do špatné  pověsti“  (1Tim 6,1)! Proto říká  Petr ženám:
„podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním,
když uvidí váš  čistý život v bázni Boží.“ (1Pt 3,12) Proto říká Petr otrokům: „podřizujte se ve vší bázni pánům, nejenom
dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým“ (1Pt 2,18), aby snad i je získali pro Krista. Křesťanství způsobilo konec otrokářství,
protože dává stejnou důstojnost otroku i jeho pánu a oba je staví na stejnou úroveň pod Boží soud, zatímco otroci byli v
té  době  běžně  považování  za věci  a bylo tak i s nimi nakládáno. Křesťanství  však nepůsobí vnější  revoluci  násilnou
proměnou stávajících poměrů,  ale spouští  lavinu revoluce proměněných životů  a srdcí,  které  přirozeně  mění  dějiny i
společenské poměry. Proto Ježíš říká: „Kdo tě uhodí do pravé tváře,  nastav mu i druhou; tomu kdo by se s tebou chtěl
soudit o košili nech i svůj plášť.  Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě...“  (Mt 5,39b41) Je to svobodný
svědecký postoj lásky, který přemáhá i ta nejtvrdší srdce. ( Ruchard Wumbrand)

Třetím důvodem proč se máme podřizovat, je to, že je to dobré kvůli nám! Naše lidská přirozenost se nechce podřizovat
ani poslouchat! Chceme být svými Bohy a Pány a to je naše prokletí! Už velice malé děti dávají najevo svůj vzdor a
neposlušnost. I když u nich to ještě nebude tak silné jako u dospělých, protože je Ježíš dává za příklad pokory ostatním,
když říká: „jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří  a bude jako toto
dítě,  ten je největší...“  (Mt 18,34) Proto je třeba, abychom se uměli  pokořit,  protože v podřízenosti lidem se učíme
podřízenosti Pánu a také se mu zároveň učíme důvěřovat. I když někdy budeme trpět příkoří, je to milost před Bohem,
jak říká Petr (1Pt 2,19). „Nechme místo pro Boží soud“ (Ř 12,19b) tak jako král David v případě Saula počkal, až ho Bůh
sám odstraní. Dalším důvodem, proč je to pro nás dobré se podřizovat, je to, že je pro nás nebezpečné, žít život, který
není  nikomu podřízen! Když  apoštol Petr  ve svém druhém listu varuje před falešnými učiteli,  ukazuje na dvě  jejich
charakteristické vlastnosti: „svévolně se ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou“ (2Pt 2,10a). Bez
ochoty se podřídit korekci druhých, by se nám mohlo lehce stát, že se zařadíme mezi ně! 

Jak se máme podři zovat? Apoštol Pavel píše, že to nemáme dělat  „jen na oko, abychom se zalíbili lidem, ale jako
služebníci  Kristovi,  kteří  rádi  plní  Boží vůli  a lidem slouží ochotně,  jako by sloužili  Pánu.  (Ef 6,6)   Máme to dělat
„upřímně,   jako   by   to  nebylo   lidem,   ale  Pánu,   s   vědomím,   že  jako   odměnu   dostaneme   podíl   na   jeho   království.“
(Ko_3,2324). 

Podřízenost však neznamená  poslušnost ve všem! Naše podřízenost lidem vyplývá z naší podřízenosti Bohu! Pokud by
byla v rozporu s Boží vůlí, je naší  povinností  odmítnout poslušnost  lidem a lidským institucím! Právě tak, jako se v
době nástupu nacismu proti němu postavila německá vyznavačská církev, právě tak jako Daniel odmítl přestat v klanění
se Hospodinu, a jeho přátelé odmítli vzdát Božskou poctu svému králi, právě tak jako Hus odmítl odvolat Boží pravdu,
stejně   tak i my pro svědomí  odpovědné  Bohu a proto, že na prvním místě  jsme podřízeni  Jemu, musíme odmítnout
poslušnost lidem tam, kde by byla zároveň neposlušností Bohu!

Podřízenost také nemá  být slepá, taková, která nevidí chyby a nevyjadřuje se k nim! Pán Ježíš vyučoval své učedníky:
„na stolici  Mojžíšově  zasedli  zákoníci a farizeové.  Proto čiňte  a zachovávejte všechno,  co vám  řeknou; avšak podle
jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.“ (Mt 23,23) Přesto, že vede své učedníky k poslušnosti, používá Ježíš
vůči  farizeům a zákoníkům snad nejtvrdší  možná  slova soudu. Věřím však, že to bylo právě  proto, že mu i na nich
záleželo, že i to bylo z lásky k nim, aby se snad alespoň někteří z nich obrátili a byli spaseni.

Apoštol Petr nás na závěr  svého listu vyzývá:  „Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči  druhému, neboť Bůh je proti
pyšným, ale pokorným dává  milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás  povýšil v ustanovený čas. Všechnu
svou starost  vložte  na něj,  neboť  mu na vás  záleží.“  (1Pt  5,5b7) My jako lidé  máme pouze dvě  možnosti.  Buď  se
pokoříme pod mocnou a laskavou ruku Boží a nebo zůstaneme zdánlivě  svobodni – ve skutečnosti však otroky svých
žádostí, vášní a hříchu, poslušni vládce nadzemských mocností – ďábla (Ef 2,2). Proto nás i Jakub vyzývá: „Podřiďte se
tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“  (Jk 4,7) Jak se chceme naučit
pokoře před Bohem, když nejsme ochotni se pokořit jeden před druhým, před tím, kdo nás vede, tím, kdo je vůči nám v
autoritě? „V poddanosti Kristu se tedy podřizujte jedni druhým.“ (Ef 5,21) Učme se tedy podřízenosti – kvůli Pánu, kvůli
druhým lidem a v neposlední  ředě  kvůli  nám samotným! Ježíš  k tomu říká:  „Učte  se  ode mne, neboť   jsem tichý a
pokorného srdce.“ (Mt 11,29b) Amen.


