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Ale lásku kdybych neměl...

N A D  1 .  L I S T E M  K O R I N T S K Ý M

Proč číst právě tento dopis apoštola Pavla křesťanům v Korintě? Ve 

staršovstvu nás k tomu vedly zejména tyto důvody: Dopis obsahuje řadu 

praktických otázek ze života, takže si od něho slibujeme, že nám pomůže 

řešit problémy a vnímat složitosti života v Božím světle. Je mezi nimi 

také důležitá oblast manželského soužití. V neposlední řadě takto pes-

trý cyklus dobře doplňuje podzimní programy uplynulých let. A cíl se 

myslím podařil – když se výklady tohoto dopisu chýlily k závěru, slyšel 

jsem od některých lidí, že už vyhlíží konec, protože apoštol nás přímo 

zaplavuje otázkami, z nichž jedna je komplikovanější než druhá…

A přece ta záplava nebyla tak velká. Ze všeho, čím se apoštol v dopise 

zabývá, je cyklus výkladů zaměřen na tři tématické okruhy. Prvním je 

jádro křesťanské zvěsti, tedy Evangelium. Druhým okruhem je manžel-

ství. Třetím pak to, čemu dnes říkáme večeře Pánova. Dopis nás učí, ať 

již jde o tu či onu životní otázku, naslouchat Bohu – jeho Duchu, Slovu, 

jeho jednání ve společenství.

Město Korint bylo jednou z nejvýznamnějších křižovatek Římské říše. 

Nešlo o mocenské ani technologické centrum, nýbrž o kulturní a ob-

chodní metropoli.

Korint je vskutku křižovatkou. Ve směru z jihu na sever leží město Ko-

rint na úzké šíji spojující Peloponéský poloostrov s pevninou. Ve smě-

ru východ západ Korint spojuje dva přístavy – Kenchreje na východě 

a Lechaio na západě. Ve starověku oba přístavy spojovala dlážděná cesta 

určená pro přenos zboží a tažení lodí, v čemž byli korintští velmi zruční. 

Z té doby se zachovalo úsloví „Rychlý jako Korinťan.“ (Aristofanés, 5.-4. 

st. př. Kr.) Bylo alespoň 8 pokusů o vykopání kanálu v místě dlážděné 

cesty. Povedlo se to až v roce 1893 po 11 letech práce (a po dvou zbankro-

tovaných firmách). Korintskaý kanál, Dioriga dnes měří 6,4 km a v ne-

jvyšším bodě je terén 21 metrů nad mořem.

V peloponéských válkách stál Korint na vítězné straně (pol. 6. st. př. Kr.) 

Za Alexandra Makedonského byl pevností. Až do roku 146 př. Kr. bylo 

město dobyto a zničeno Římany. Asi r. 40 př. Kr. je znovu dal vybudovat 

Julius Caesar a pak se stalo hlavním městem provincie Achaia. Akroko-

rint je jedna ze tří hlavních pevností Řecka na ochranu z východu. Za 

ap. Pavla zde byl konzulem Senecův bratr Gallius. Jeho jméno propojuje 

příběhy knihy Skutků s informacemi známými z dějin římské říše.

Korint lze nazvat římské město v Řecku: Město a jeho obyvatelé se cítili 

soběstační a prosperující. Atmosféra v Korintu vyzařovala obchod, pod-

nikání a podnikatelský pragramtismus v úsilí o úspěch. Pokud někdo 

chtěl obstát a udržet si svůj status, nebylo to v Korintě snadné. Vskutku 

kosmopolitní prostor starověku.

K O R I N T
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O kulturní síle tohoto města svědčí korintský sloup, který si mnozí pa-

matují ještě ze školy. Na stránce učebnice z dějepisu byly tři obrázky 

hlavice sloupu v antické architektuře – dórský je nejstarší a velmi jed-

noduchý, jónský – vypadá, jako když na konec sloupu rozbalíte architek-

tonický výkres (svitek), a korintský – bezkonkurenčně nejzdobnější ze 

všech sloupů. Nezdobí jej zbraně ani vzdělanost (svitek), ale květiny na 

znamení krásy a zábavy. Sílu a sebevědomí korintské kultury symbolizu-

je největší z amfiteátrů starověku, Koloseum v samém srdci říše, v Římě. 

To má tři patra oblouků – spodní tvoří dórské sloupy, nad nimi sloupy 

jónské, v nejvyšší řadě pak sloupy korintské.

Ve městě se nachází jeden z nejvýznamnějších chrámů bohyně Afrodity.

Pavel by se naší době nedivil. V mnohém se podobá korintské kultuře 

– pluralistická společnost, skepse k pravdě a naopak vyhlížení pravd, 

které mají individuální či místní platnost, honba za bohatstvím, silné 

konkurenční prostředí, touha po zábavě.

Č A S O V Á  O S A  U D Á L O S T Í  V  Ž I V O T Ě  A P O Š T O L A  P A V L A 1

obrácení Šaula na Pavla ..................................................... kolem r. 32

Pavel mezi jeruzalémskými křesťany (Ga 1,18) ............................... r. 35

deset let strávených v Tarsu (Sk 9,30 a 11,25) ............................r.34-45

v Antiochii a na 1. misijní cestě .............................................. r. 45-48

tzv. apoštolský koncil (Sk 15) ....................................................... r. 48

2. misijní cesta(Sk 16-18) ....................................................... r. 49-51

starší možné datování dopisu do Galacie ....................................... r. 49

příchod do Korintu (Sk 18) ..................................................konec r. 49

napsání 1Te ...............................................................................  r. 50

napsání 2Te .................................................................................r. 51

návrat do Antiochie (Sk 18) .................................................. podzim 51

3. misijní cesta (Sk 18-19) ......................................................  r. 52-55

 příchod do Efezu (Sk 19,8) ....................................................... léto 52

možný první nedochovaný dopis do Korintu ............................... léto 52

napsání 1K .................................................................................. r. 54

návštěva Korintu (2K 2,1n) .......................................................  léto 54

možný nechovaný „slzavý dopis“ (2K 2,3; 7.8) .............................. r. 54

(druhé mladší datování Ga ...................................................... r. 53-54

odchod z Efezu (Sk 20,1) ......................................................podzim 54

Pavel v Makedonii (Sk 20,2) ................................................konec r. 54

napsání 2K z Makedonie .............................................................. r. 54

Pavel v Řecku: začátek ................................................................. r. 55

Pavel ve Filipech (Sk 20,3-6) .......................................... Velikonoce 55

možná doba napsání Ř ................................................................. r. 55

příchod do Jeruzaléma na svátky (Sk 20,15nn) ............................... r. 55

římské zajetí (Sk 20-28) ........................................................ r. 55-60

poprava v Římě ................................................................. kolem r. 65

1 podle G. Hörstera 
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Zmínky ve dvou dopisech, které jsou součástí Nového zákona, dávají 

tušit, že dopisů bylo více, alespoň čtyři. Náš 1. dopis je druhým z nich, 

náš 2. dopis je pak čtvrtým z nich. Za zmínku také stojí dopis do ko-

rintského sboru od římského biskupa Klementa kolem roku 96.

Ze zmínek přímo v dopise si lze bližší okolnosti sepsání dopisu před-

stavit asi takto: Někdy v roce 52 mohlo dojít k sepsání prvního nedocho-

vaného dopisu. Další kontakty se sborem vedou k dalšímu dopisu, který 

nazýváme 1. Korintským: zprávy z domu Chloe (1K 1,11), zároveň s nimi 

nebo odděleně jej navštíví vyslanci sboru – Štěpán, Fortunát a Achaikos 

(1K 16,17) se seznamem témat, ke kterým se má Pavel vyjádřit a která 

jsou v dopise uvozena slovy „a pokud jde o ...“ (řecky „peri de“, 7,1.25; 

8,1; 12,1; 16,1.12). Situaci vykreslují Pavlova slova: „slyším a jsem tomu 

nakloněn věřit...“ (1K 11,18) To je na jaře roku 54.

Pavel do Korintu na své misijní cestě přišel koncem roku 49. Sbor tedy 

za sebou nemá více jak pět let existence. Po Pavlově odchodu do Korintu 

přišel výrazný učitel Apollos (Sk 18,23-28). Později se do sboru přišli 

další křesťané z východní části říše, mezi nimi také apoštol Petr (1K 1,12) 

a měli informace i o dalších apoštolech (1K 9,5). Sbor zažil také skupinku, 

která se odvolávala přímo na Krista (1K 1,12) a zřejmě o nich se Pavel dále 

zmiňuje, když říká „někteří z vás“ (1K 3,18; 4,18; 15,12).

V létě téhož roku 54 se zřejmě Pavel z Efezu vypravil podruhé do Korintu 

(1K 16,5-8). Pak následuje dopis, o kterém říká, že ho psal „v slzách“ (2K 

2,4). Mezitím Pavel odchází z Efezu na sever Malé Asie a pak do Řecka. 

Na přelomu let 54 a 55 pak z pevninské části Řecka, Makedonie, píše 

dopis, který dnes označujeme jako 2. Korintským. Později v roce 55 pak 

do Korintu dorazí potřetí.

D O P I S Y  D O  K O R I N T U

Pavla zastihujeme ve dvou odlišných a zajímavých situacích:

• Dává korintským nevyžádané rady, mluví jim do života – díváme se 

mu pod ruce, jak řeší to či ono.

• Odpovídá na otázky – sledujeme, jakým způsobem argumentuje, za 

který konec jednotlivé otázky bere, na čem mu nejvíce záleží.

Dopis jako celek je dílnou praktického posvěcení v životě křesťana (Josef 

Kurz). Je také etapou vztahu apoštola a sboru, která nebyla úspěšná a jen 

složitě ji překonávali.

Pavel tu v dochovaných dopisech poprvé opravdu rozvíjí teologii kříže, 

prioritu lásky v křesťanské službě, nově a prakticky také vysvětluje 

křesťanskou svobodu (navazuje na Ga).

Dopis obsahuje některé osobní zmínky a informace: apoštol alespoň 

v Korintu nekřtí (1,17), není ženatý (9,5), vyjmenovává svědky Ježíšova 

tělesného vzkříšení (15,5-8).

Korint se dnešní době podobá kosmopolitním rázem, dnes tomu říkáme 

globalizace, důrazem na úspěch a podnikání, mravním liberalismem.

Velmi plastický obraz celé situace získáváme, když čteme také dopis, 

kterému se říká 2. dopis do Korintu.

P R O Č  T E N T O  D O P I S  Č Í S T ,  V  Č E M  J E  M I M O Ř Á D N Ý
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• 1-4: Napětí a rozdělení ve sboru; Pavel o pravé povaze Ježíšova kříže, 

Duchu svatém a křesťanské službě

• 5-6: Morální problémy volající po jasném řešení ze strany sboru

• 7: Otázky týkající se manželství, panen a vdov

• 8-10: Otázky týkající se toho, co prošlo pohanskou bohoslužbou

• 11: Svoboda a vzájemnost ve slavení památky Páně (nezačíná 

„peri de“)

• 12-14: Dary Ducha svatého ve službě lásky

• 15: Z mrtvých vzkříšení (nezačíná „peri de“)

• 16: Sbírka na chudé, plány dalších cest a závěr dopisu

Biblické hodiny, které dnes začínáme, kéž nás povzbudí: 

1. Dopis číst, také 2K.

2. Poslouchat v audio podobě na internetu či z CD

3. Studovat společně i každý sám.

Smíchov, 6. září, Jan Valeš

O B S A H  D O P I S U  P O  K A P I T O L Á C H



Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jmé-

no Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kro-

mě Krispa a Gaia; tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni 

v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že 

bych byl ještě někoho pokřtil. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale 

zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž 

nepozbyl smyslu. (1K 10-17)

Jednota v různosti

1 .  K A P I T O L A

Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sos-

thenés církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povo-

laným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána 

Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás: Milost 

vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (1K 1,1-3)

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste 

všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste 

dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení. Dověděl jsem se totiž 

o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. Myslím tím 

to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, 

já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen? 



Je učitelem a vedoucím katedry praktické teologie na 
ETS, komeniolog a kazatel CB Smíchov. S manželkou 

Janou má dvě děti.

14 15

Zahajujeme podzimní cyklus, v kterém se zaposloucháme do prvního 

dopisu ap. Pavla do sboru v Korintu. Začneme tím, čím dopis začíná.

Četli jsme o štěpeních a frakcích v korintském sboru. Apoštol Pavel na 

tuto nepříjemnou situaci v dopise reaguje hned několikrát, konkrétně 

v tomto kázání zmíním 4 úhly pohledu:

• štěpit se je projevem nezralosti
• ujasněte si, jakou roli v církvi hrají vedoucí osobnosti
• když si užíváte svobody v Kristu, užívejte ji tak, aby to druhým bylo 

k užitku

• různost pohledů je v pořádku, dokonce je potřeba

Než se na tyto Pavlovy argumenty podíváme blíž, zmapujme si trochu 

situaci ve sboru, kterému je dopis určen.

S I T U A C E  K O R I N T S K É H O  S B O R U 
Jsme v hlavním městě římské provincie Achaie, která se rozkládala na 

řeckém poloostrově Peloponés. Globalizované přístavní město s atmos-

férou dravého podnikání, smyslem pro světskou zábavu a vznešenou his-

torií. Být Korinťanem tehdy znamenalo hodně.

Je kolem roku 50 po Kr. Apoštol Pavel je aktuálně v Efezu, tedy 

přímořském městě na západ od Korintu, asi 500 km přes Egejské moře. 

Přijeli za ním delegáti sboru a přivezli seznam otázek, u kterých chtějí 

znát apoštolovo stanovisko. A on reaguje dopisem. Pavel začne tím, že 

jim vytýká rozbroje, spory a štěpení sboru. To ovšem nebylo na seznamu 

toho, co je zajímalo. Ale Pavel má potřebu to řešit.

Ú V O D
Jan Valeš          

Sm
íc

h
ov

      

16. září
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osobností (fun klub Kéfy) a také lidé, kteří jakékoliv osobnosti odmítají. 

Za dnešních okolností by to už vlastně žádný sbor nebyl, byly by z toho 

4 možná i více křesťanských skupinek v jednom městě, které by spolu 

nemluvily a všechny by živořily početně i duchovně...

Dvěma větami (v. 10, ČSP): Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána 

Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli roztržky..., abyste byli doko-

nale spojeni v tomtéž smýšlení a v tomtéž úsudku.

O D  S I T U A C E  K  O D P O V Ě D Í M
To jsem tedy popsal situaci v korintském sboru a nyní se pojďme zaměřit 

na ty 4 úhly pohledu. Připodobním je ke čtyřem švům, kterými se apoštol 

snaží ten potrhaný sbor sešít.

• Nehádat se dětinsky o pravdu

• Vedoucí jsou služebníci

• Svoboda buduje v lásce

• Odlišnosti jsou potřeba

1 .  N E H Á D A T  S E  D Ě T I N S K Y  O  P R A V D U
Jako první téma apoštol otevře otázku poznání pravdy, pravého učení, 

moudrosti. Samozřejmě, že v církvi (stejně jako ve společnosti) jde o po-

chopení, porozumění, o poznání pravdy. The knowledge is power! (Fran-

cis Bacon)

Dobře to shrnul Marek Macák na čtvrteční biblické hodině: Milí Ko-

rinťané, to že se takto přete a sváříte je neklamný důkaz toho, že jste 

jako děti, jste tělesní křesťané. Máte moudrost, ale nevíte, co s ní.

Počítali jsme podle dostupných informací na biblické hodině, že korintský 

sbor byl v tu dobu asi 5 let starý. Takže velmi mladičké společenství. Asi 

si vlastně ani neumíme představit, jak vypadá 5 let starý sbor složený ze 

samých nově obrácených křesťanů.

A mají také už leccos za sebou. V knize Skutků apoštolů čteme, že Pavel 

strávil v Korintě 1,5 roku (Sk 18,11). Nedlouho po jeho odchodu, přišel 

do Korintu Apollos, původem Žid z Alexandrie, který byl mimořádně 

výraznou osobností v tom, jak vyučoval, vykládal Starý zákon, veře-

jně přednášel ve městě, byl skvělý řečník a pro mnohé ve sboru se stal 

uznávaným učitelem (Sk 18,24-19,1). Z dopisu se dovídáme, že korintští 

mají také dobré styky s ostatními apoštoly, jmenovitě s Petrem. A protože 

je ve sboru celá jedna skupina, která se k němu hlásí (v 9,5 jeho arame-

jským jménem Kéfa), nejde jen o informace o apoštolech, ale o souznění 

s důrazy palestinských křesťanů, kteří dbají na dodržování přikázání 

Mojžíšova zákona (1K 9 a také Pavlova argumentace ze Starého záko-

na). Tři vyhraněné skupiny v jednom sboru by už samy o sobě by stači-

ly – zakladatel Pavel, strhující učitel Apollos, stoupenci palestinského 

křesťanství. Nicméně je tu i čtvrtá, která se hlásí ke Kristu. Ale ne v tom 

smyslu, že by všechny ostatní spojovali kolem Krista, nýbrž že se od os-

tatních vydělují právě proto, že oni nepotřebují ani Pavla, ani Apolla, ani 

Petra, protože oni mají přímý a speciální vztah přímo s Kristem a nikoho 

dalšího nepotřebují.

Myslím, že takováto konstelace by byla příliš na kterýkoliv sbor: Přímo 

ve sboru byly výrazné osobnosti (Pavel, Apollos), pak žáci významných 
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A Pavel tam ukazuje, jak řešit konkrétní spornou situaci. Jeden křesťan 

nemá problém s tím se nějak podílet na pohanské modloslužbě, zatímco 

jiný křesťan s tím problém má. (kap. 8) Jak to udělat, aby byla zachována 

ta úžasná duchovní svoboda v Kristu, ale přitom byla zachována také 

vzájemná láska? A lásce Pavel dává přednost.

A Pavel usiluje o to, aby korintští ke svobodě v Kristu svobodně přidali 

kritérium toho, co druhým slouží, co buduje sbor a společenství církve.

4 .  O D L I Š N O S T I  J S O U  P O T Ř E B A
Ještě jeden šev chce apoštol uskutečnit a potřebuje k tomu vysvětlit, že 

rozdílné názory, odlišné přístupy jsou přirozené a dokonce potřebné.

Slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem na-

kloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, 

kdo z vás se osvědčí. (1K 11,18n)

Roztržky nejsou správné, ale různé skupiny jsou nutné. Jde totiž o to se 

osvědčit.

Uvedu to na příkladu evangelizace. Potřebujeme v církvi nejrůznější 

způsoby a přístupy ke zvěstování Evangelia v dnešní době, protože jinak 

nezjistíme, co se osvědčilo a také kdo se osvědčil. Je proto dobré podpor-

ovat iniciativu a různost. A je také dobré se pak ohlédnout a říci si, kdo 

se osvědčil, co se osvědčilo.

Z Á V Ě R
Vrátím se k té první větě, kterou jim k tomu všemu Pavel řekne (1K 1,10):

• abyste všichni mluvili stejně, tj. abyste všichni odpověděli stejně na 

otázku: A co je to nejpodstatnější? Ježíšův příklad pokory a lásky.

Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a neži-

jete jen po lidsku? (1K 3,3, ČSP)

A Pavel zdůrazňuje Ježíšův kříž – jeho pokora, jedině Ježíš nás vysvobo-

zuje.

V Korintě se frakce ve sboru točily kolem výrazných osobností. Je to tedy 

hodně o vztahu k druhým lidem, zejména o vztahu k výrazným osobnos-

tem, k vedoucím sboru.

Lidé jsou Boží služebníci: Kdo je Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, skrze něž 

jste uvěřili, jak každému dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával 

růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale 

Bůh, který dává růst. (1K 3,5-7)

Pavel říká, že vedoucí v církvi jsou jen služebníci. Počítá s pluralitou ve-

doucích, je dobře, když jsme vystaveni vlivu různých lidí a potřebujeme 

se naučit to zvládat. Nepodléhat lidem, ale přijímat jejich službu na naší 

cestě za Kristem.

A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše: ať Pavel nebo Apol-

los nebo Kéfas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí – 

všechno je vaše, vy pak jste Kristovi a Kristus Boží. (1K 3,21-23)

3 .  S V O B O D A  B U D U J E  V  L Á S C E
Apoštol na to jde ještě z jiného konce – jde o křesťanskou svobodu. Ta je 

úžasná, v Kristu jsme opravdu svobodnými lidmi.

‚Všecko je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ 

– ano, ale ničím se nedám zotročit. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko 

přispívá ke společnému růstu. (1K 6,12 a 10,23)

2 .  V E D O U C Í  J S O U  S L U Ž E B N Í C I
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• a neměli roztržky, protože to je nezralé, to je světské chování

• abyste byli dokonale spojeni v tomtéž smýšlení, stejně uvažovali 

o roli vedoucích, o církvi jako Kristově těle, kde každý má své místo

• a v tomtéž úsudku, docházeli ke stejným rozhodnutím, jak sporné 

otázky řešit při zachování odlišností

Viděli jsme, jak složitá byla situace korintského sboru. Apoštol Pavel se 

v dopise snaží potrhaný sbor trochu sešít. Takto apoštol uvažuje o církvi, 

která patří Ježíši Kristu. Vnitřně velmi dynamická, a přesto sjednocená 

v Ježíši Kristu, našem Pánu.

Myslím, že nám plasticky vyvstává leccos o životě s Bohem. A doufám, 

že jste povzbuzeni jít za Ježíšem celým srdcem.

• Usilujme o poznání, ale nerozhádejme se kvůli tomu.

• Vy, co máte ve sboru něco na starosti, ve staršovstvu, besídku, 

dorost, mládež, skupinku nebo něco – jsme služebníci a vždy nás 

bude víc proto, abychom se všichni naučili neviset na lidech.

• Užívejte svobody, kterou nám Kristus vydobyl. A buďte svobodní 

k tomu dělat to, co slouží ke společnému růstu.

• Osvědčte se, buďme aktivní a iniciativní, s různými nápady 

a přístupy, ať se ukáže, kdo se osvědčil, v čem je dobré pokračovat.

Jsme Kristova církev.
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Absolvoval ETF UK, pracuje v redakci časopisu Brána 
a zároveň je kazatelem CB v Berouně. S manželkou Pe-

trou má tři děti.

Chudí a bohatí 
v jednom sboru

1 1 .  K A P I T O L A

Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře 

Páně: každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se 

opije. Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad 

pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co 

vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím! (1K 

11,20-22)
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Církev se od počátku starala o své nemocné, vězněné, pronásledované 

bratry anebo o vdovy. Stejně tak bývala štědrá vůči cestujícím kazatelům. 

Později stavěla např. útulky pro poutníky. Zajímavé svědectví přináší ve 

4. stol. císař Julián zvaný Odpadlík ve svém napomínajícím listu k po-

hanským kněžím: „Je to hanba, že z židů nikdo není žebrák a ti bezbožní 

Galilejci že živí nejen své, nýbrž i naše chudé.“

V Korintské církvi princip vzájemné solidarity tak docela neplatil. Exis-

tovalo zde reálné rozdělení na chudé a bohaté, na úspěšné, méně úspěšné 

či docela neúspěšné. A co hůř, byl to právě způsob slavení Večeře Páně, 

který zcela zjevně rozděloval lidi na chudé a bohaté. Přesná rekon-

strukce praxe slavení v Korintu je obtížná. Někteří vykladači však mají 

za to, že korintští se nechávali volně inspirovat formou klasické antické 

hostiny. Ta mívala dvě části – společnou večeři, kde se především jedlo 

a pokračovalo se tzv. symposiem. V této části se především popíjelo víno 

a diskutovalo.

Hostiny obvykle pořádaly bohaté a vlivné osoby. Bývala to pro ně čest, ale 

zároveň museli mít i dost peněz. Pořádající musel mít nejen veliký dům 

s jídelnou, aby se do ní vešlo mnoho hostů, ale i dost otroků na obsluhu. 

Při takové hostině bylo běžné, že vznešenější hosté mívali čestná místa 

a také i lepší jídlo a víno a ti méně významní si sedali stranou. Během 

druhé části, symposia, lidé spolu diskutovali u poháru vína. Určitě nebylo 

smyslem se rychle opít – rozhovor musel zůstat na jisté úrovni a hosté se 

museli cítit příjemně. Proto na tuto část hostiny dohlížel správce, který 

kontroloval průběh a víno mísil s vodou podle potřeby.

Korintský sbor se touto praxí více nebo méně inspiroval. Křesťané se 

scházeli po několika domech u společné večeře. Největší byl dům, který 

Během nedělní bohoslužby těžko spolehlivě rozeznáme, kdo je bohatý 

a kdo chudý. Někdo je sice oblečený velmi elegantně a někdo zase pros-

těji. Ale i tak to nemusí znamenat, že hůř oblečený člověk je nutně chudý 

a že dobře oblečený člověk ve skutečnosti nemá velké dluhy. Právě tak 

nemáme v modlitebně místa čestná a méně čestná, která zmiňuje např. 

Jakub (Jk 2,2). Zasedací pořádek je daný spíše zvykem. A právě mís-

ta vpředu nejsou zrovna v oblibě. Nakonec i další akce, které náš sbor 

pořádá, jsou nastaveny tak, aby byly finančně dostupné, ne-li zadar-

mo. A k tomu všemu navíc podporujeme bezplatnou dluhovou poradnu. 

Na první pohled se nás problém korintského sboru tolik netýká. Mezi 

chudými a bohatými v našem sboru není viditelná dělící čára. A přece 

je dobré si opakovat základní princip fungování církve: totiž, že před 

Bohem jsme si všichni rovní. Každý z nás jsme jeho jedinečné dílo. Bůh 

nás má všechny stejně rád. Proto si i my k sobě navzájem zasluhujeme 

stejnou úctu (viz Ef 2,13-14).

V Ý K L A D
Jak máme ale rozumět tomu, že Bůh někomu svěřil větší majetek a ně-

komu menší? Není to důkaz, že někoho má Bůh raději a jiného méně? 

Na první pohled se to tak může jevit. Ale ve skutečnosti majetek, kterým 

disponujeme, není náš, ale patří našemu Stvořiteli. Jednou bude Bůh po-

suzovat, jak jsme se svěřeným majetkem zacházeli. Komu bylo svěřeno 

více, ten může projevovat větší štědrost vůči svému bližnímu a naopak 

chudý člověk může poznávat Boží lásku skrze laskavost druhých. Církev 

je místem, kde si navzájem sloužíme a pomáháme. (Více o hranici mezi 

bohatstvím a chudobou: 1Tim 6:8-9; k štědrosti: 2K 9,8).

Ú V O D
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chom jedli a pili všichni. Pozvání se děje z jeho rozhodnutí a je otevřené. 

Je tu volné místo pro každého a ideálně by se měli sejít u Večeře Páně 

všichni lidé. To bychom ale museli všichni odložit zbraně, zanechat 

nepřátelství a smířit se s Bohem i mezi sebou navzájem.

V jedné staré písni se zpívá: „Můj Pán mě pozval ke stolu svému, to pro-

tože on má mě rád“. Kdo slyší nezasloužené pozvání a poznává skrze ně 

tajemství Boží lásky, přijímá „hodně“. Kdo přichází z jiného důvodu, ten 

přijímá nehodně.

Z Á V Ě R
Na závěr bych chtěl předat jednu výzvu. Jde o princip solidarity a štědro-

sti, který nám zanechal Pán Ježíš. Platí nejen pro případ společného jídla, 

ale jistě se vztahuje i na další podobné skutky: Dáváš-li oběd nebo večeři, 

nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž 

oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi 

chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatil; ale 

bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. (Lk 14,12-14).

patřil jakémusi Gaiovi, ale jsou tu zmíněny i jiné domy, např. dům Chloé. 

A dále to chodilo tak, že bohatší přicházeli dřív a přinášeli si vybraná 

jídla a ti chudší přicházeli později až po práci a se svojí večeří se nemohli 

poměřovat. Na nejchudší už zbyly jen přebrané zbytky. Také pití vína to 

dopadlo všelijak a Pavel pak výslovně zmiňuje případy opilství.

R O Z D Ě L E N Í  V  C Í R K V I
Nejhorší nešvar, který Pavel zmiňuje, však není ani tak nestřídmost nebo 

snad opilství během večeře Páně, ale právě viditelné rozdělení na bohaté 

a chudé v rámci jednoho křesťanského společenství. Na konci dokonce 

prohlašuje: Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně 

(v. 20). Ovšem podstatou večeře Páně je setkání všech věřících u jednoho 

stolu s Pánem Ježíšem! Zejména tady si připomínáme, že tvoříme jedno-

tu: Jsme jedno tělo, jedna rodina, sytíme se navzájem a hostitelem není 

žádný člověk, ale sám Pán Ježíš! A mezi hosty stolu Páně skutečně nejsou 

skutečně žádné duchovní či jiné rozdíly - všichni jsme omilostněnými 

hříšníky. Starší sboru spolu s kazatelem dokonce symbolicky přijímají až 

naposledy. Berou tak dobrovolně na sebe nejméně čestné místo: Čekají, 

až se všichni nasytí.

Večeře Páně viditelně sjednocuje rozdílné lidi. Je svědectvím světu, který 

je rozdělený na mnoho způsobů: podle vzdělání, podle rasy, podle majet-

ku, politického přesvědčení anebo sexuální orientace. Ve stále rozděleně-

jším světě církev pluje proti proudu: Sjednocuje všechny lidi u jednoho 

jediného stolu. Kde jinde na světě může kterýkoliv člověk zažívat svoji 

důstojnost a hodnotu, když ne v církvi?

Ale pokud se i sama církev začíná separovat na bohaté a chudé, úspěšné 

a neúspěšné není společenstvím Večeře Páně. To sám Ježíš nás zve, aby-



do tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, 

zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také 

jedl maso obětované modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým 

poznáním uveden do záhuby – bratr, pro kterého Kristus zemřel! 

Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, 

hřešíte proti Kristu. A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého 

bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra 

k pádu. (1K 8, 1-13)

Poznání nadýmá, 
láska buduje

8 .  K A P I T O L A

Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že ‚všichni máme 

poznání‘. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. 

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal 

tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud 

tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že 

modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. 

I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho 

takových bohů a pánů – my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od 

něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, 

skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají 

toto poznání. Něteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí 

toto maso jako oběti modlám; jejich svědomí je nejisté, a proto 

je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované 

maso, nic neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby 

se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když něk-
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Janou má dvě děti.
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Ú V O D

Dnešní kázání je nadepsáno poznání nadýmá, láska buduje. Poznání 

a láska jsou v kontrastu – otázkou je, jak jde dohromady poznání a láska. 

Apoštol tu řeší problém masa obětovaného modlám. A tím poznáním je, 

že Bůh je jenom jeden, že žádní jiní bohové nejsou, že jeden je Pán a my 

mu patříme a jsme tu pro něho. Tomuto typu informací dnes říkáme 

učení, věrouka, nebo možná pravda o Bohu. Dovolím si ty protilehlé stra-

ny nadepsat láska – pravda.

To, o čem budu dnes mluvit, mě Bůh začal učit někdy v roce 2006, když 

ze sboru v Karlových Varech odcházela skupinka křesťanů s tím, že odejít 

musí, protože tamní sbor CB „již není církev Kristova“.

Máme zde tedy otázku poměru mezi láskou, vztahy a pravdou, informa-

cemi, poznáním či učením.

P Ř Í P A D :  M A S O  O B Ě T O V A N É  M O D L Á M
Pavlovým případem bylo maso, které prošlo pohanskou modloslužbou, 

ať již v Artemidině chrámu na vrcholu hory nad Korintem nebo v Apol-

lonově chrámu ve městě v podhradí, nebo jakékoliv jiné pohanské slav-

nosti ve městě. Potraviny, které byly součástí pohanské modloslužby, se 

pak dostaly na trh. Z Pavlova dopisu vysvítá, že je bylo možné koupit, 

tudíž bylo možné na návštěvě u někoho ze sboru dostat na talíř maso 

zasvěcené např. bohyni Artemis (1K 10,25-31). Apoštol přímo zmiňuje 

situaci, kdy jeden křesťan uvidí druhého, jak se nějakým způsobem pří-

mo takové modloslužby účastní (1K 8,10), a může ho to pohoršit.

Dnes bych to připodobnil k tomu, když půjdeme do nějaké hare krišna 

jídelny, protože jídlo v takové jídelně je zasvěceno jejich bohům (pokud 

nemám již zastaralé informace).
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• Poznání a láska se nevylučují. Jejich vztah je tento: Láska je vrcholem 

poznání. Kdo skutečně poznal Boha jak je třeba, ten ho především 

miluje. Pak už poznání na straně člověka nestojí za řeč.

• Naopak je důležité, že Bůh zná jej. Tak se člověk z podmětu (činitel 

všeho a střed věcí) dostává do role předmětu, zatímco Bůh je tím, 

kdo je činitelem všeho a středem věcí (podmětem).

• Apoštol potřebuje odpovědět na otázku týkající se věcí – zasvěceného 

masa. Co se naučíme na vztahu s Bohem, to máme uplatnit ve vzta-

hu k lidem a věcem. Ukazuje tu však, že pokud by šlo o vztah s Bo-

hem, láska je tím cílem. Lásku jako cíl pak zpětně vztahuje i na 

otázku zasvěceného masa.

Nyní mám pro vás tři příklady z našich životů, v kterých řešíme vztah 

mezi pravdou a láskou.

1 .  U Ž Í V Á N Í  V Ě C Í
První příklad přímo navazuje na to, co řešil Pavel – jídlo dotčené mod-

loslužbou. Jde mi o užívání věcí. Může jít o věci denní potřeby, které 

pro někoho budou sporné. Nebo když si třeba někdo pořídí dům, byt, 

chatu, auto, drahou dovolenou nebo cokoliv jiného, co zaujme pozornost 

druhých lidí. A lidé pak nad tím různě uvažují. Pravé poznání nás učí, že 

celý svět vzešel z Boží ruky a my patříme jemu, vždyť to přijímáme podle 

Božího slova a s modlitbou (1Tm 4,1-5).

To je nesmírně osvobozující. Pravda, to pravé poznání, totiž osvobozuje! 

Je zde také zajímavá zmínka o slabém svědomí bratra, který má problém 

s kontaktem s pohanskou modloslužbou. Pavel tedy tvrdí, že svědomí, 

které více unese, je zdravější. Je to tak? Říkám to správně? Vidíte to tam 

také?! Je to možná nezvyklý úhel pohledu – osvobozující.

C O  Z  T O H O  P L Y N E ?

Zmíním jiný příklad z naší současnosti. Dozvěděl jsem se, že jedna 

z modliteben Církve bratrské byla původně postavena jako zednářská 

lóže. Tedy budova postavená za docela jiným účelem, zasvěcená jinému 

poslání. Možná by s tím někdo mohl mít problém, jiný křesťan s tím 

problém mít nebude. To jsou tedy ty situace, které zde apoštol Pavel 

řeší – z kontaktu s jiným typem víry můžeme tedy být docela prakticky 

nervózní.

Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je 

třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. (1K 8,2-3)

První věta popisuje člověka (podmět), který si myslí, že něco (předmět) 

poznal (přísudek). Ale Pavel dodává, že některá část tohoto procesu není 

v pořádku.

Druhá věta se v několika důležitých detailech liší. Od poznání čehokoliv 

se přesunul k poznání Boha (předmět). Od poznání k lásce (přísudek).

Třetí věta – Bůh zná jej (převedeno do rodu činného) – se vrací k tématu 

poznání (přísudek), ale podmětem již není člověk, nýbrž Bůh.

Dělám v tuto chvíli vlastně větný rozbor. Přijde mi, že apoštol Pavel je ta-

kový filozof, u kterého má smysl to někdy vzít slovo po slovu. Na druhou 

stranu on tyto tři věty v dopise uvede jen tak bez velké výstrahy, že nyní 

bude následovat zásadní teologická teze. Ale je to v dopise a tudíž se 

k tomu čtenář může vrátit a zamyslet se nad tím důkladněji...
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nabídnout, že bychom mohli Bibli číst spolu. Pokusím se ho nadchnout, 

budu bojovat za to, aby získal lásku k Bibli a aby Bible byla součástí jeho 

vztahu s Bohem.

Je tedy vidět, jak velký je rozdíl v tom, zda jako první na řadu přijde láska 

nebo zda nám jde především o pravdu. Znát Boha znamená ho milovat. 

Poznání Boha se přetváří do uctívání. Kdo Boha opravdu zná, nezůstává 

v klidu, ale žasne nad Bohem, jeho milostí. Poznání je důležité a osvobo-

zuje, ale nakonec ustupuje do pozadí, přerůstá v lásku. A podobně ve 

vztahu k lidem. Znáš pravdu, znáš druhého člověka? Miluješ ho?

3 .  S L A B Í  A  S I L N Í
Ve verši 10 zaznělo slovo „slabý“: tím přivedeš svědomí toho slabého bra-

tra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Nebo v 7. verši: Někteří 

jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám; jejich 

svědomí je slabé, a proto je poskvrněno. (ČEP překládá: nejisté)

Apoštol Pavel napsal později jiný dopis, v kterém řeší obdobnou prob-

lematiku. Jde o dopis do Říma, kap. 14 až první polovina kap. 15. A tam to 

říká ještě o něco uceleněji. Tam nejmenuje jen slabé, ale také silné. A pak 

vysloví, podle mne velmi geniálně, k čemu slabí i silní tíhnou. Slabí tíh-

nou k tomu odsuzovat víru silných. Zatímco silní tíhnou k tomu pohrdat 

vírou slabých. A tak všichni máme problém, ať již je naše svědomí a víra 

silná nebo slabá. Jednou soudíme, podruhé pohrdáme.

Když si vezmu člověka, jehož svědomí je slabé, tak upřednostňuje úz-

kostlivé poznání, které se zaměřuje na detail, který je třeba v životě 

udělat správně. Zda jsem se dnes ráno již modlil, jestli jsem vydal svě-

dectví o Bohu a zda jsem opravdu v každé chvíli připraven se modlit tou 

To byl první příklad, hodně obecný. Druhý příklad se týká více našich 

církevních kruhů – čtení Bible. Někdo dospěl k tomu, že Bibli čte každý 

den a nedovede si to představit jinak. Jiný křesťan čte Bibli, dejme tomu, 

jednou za měsíc.

Vybavuje se mi setkání s jedním bratrem, který byl velmi pilný ve studiu 

Bible. Ukazoval mi sešit, v kterém měl k nejrůznějším tématům poznám-

ky a vypsané citáty z Bible. A znal je zpaměti. Nevěřil jsem tomu, s jakou 

láskou a zápalem četl a studoval Bibli. A pak dodal: „A teď už půl roku 

Bibli nečtu.“ Zeptal jsem se ho proč. Odpověděl mi, že si uvědomil, jak 

moc toho z Bible zná, a jak málo to žije. „A tak jsem si řekl: Milane, nej-

dřív uveď do života to, co znáš, pak můžeš číst dál.“ Možná nás napadají 

různé otázky: Jak dlouho mu to vydrželo, zda nakonec neodpadl od víry 

s takovýmto přístupem atp.

Pavel nás tu učí, že láska je vrcholem poznání. Láska má přednost. 

Zkusím teď tuto přednost vyjádřit v čase – to důležitější přichází dříve, 

to méně důležité až později.

Když tedy vidíme člověka, který podle nás čte Bibli málo nebo s malým 

zaujetím, co přijde dřív? Dejme tomu, že přednost by měla pravda. Jak to 

asi bude vypadat? Vypíši si patnáct biblických citátů o důležitosti čtení 

Bible. Ukáži to druhému člověku s otázkou: A tohle jsi nikdy nečetl?! 

A udělám, co mohu proto, aby to pochopil, protože poznání má přednost, 

je důležité, jím to začíná.

Jak to asi bude vypadat, pokud přednost bude mít láska, protože je 

důležitější? Uvažuji nad tím, čím to je, že nepotřebuje číst Bibli častěji, 

že k ní nemá ten vztah, možná ji neobjevil, tu krásu a ten užitek. Co 

udělám, když láska má přednost. Budu se za něho modlit. Zkusím mu 

2 .  Č T E N Í  B I B L E
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Chybí Pánu Bohu informace o nás? A co z nich vyvodil? Zemřel za slabého 

bratra, který nemá pravé poznání, má slabé svědomí! Ježíš dal svůj život 

nejen za silné křesťany, ale také nejen za slabé křesťany. Ježíš dal svůj 

život za všechny lidi. To je ta důležitá pravda o Bohu, z které je zřejmé, 

že Chci se od Ježíše učit dát to pravé místo lásce i pravdě. Díky mu za to!

ustavičnou modlitbou. Lidé, kteří takové detaily neřeší, pak vypadají po-

dezřele. Těch otázek je tisíce. A když potkám člověka, který je neřeší, jeví 

se mi jako neupřímný, jeho víra není pravá, protože on si jen tak prostě 

žije a neřeší ty veledůležité detaily. A odsuzuji ho.

Když se pokusím vmyslet do člověka silného, upřednostňuje poznání, 

které je stručné, vejde se do jedné věty: Bůh je jenom jeden. (viz v. 2) 

A ve světle této pravdy mohu svobodně žít celý týden, celý život. Ale jak 

je to ve vztazích? Je tu někdo, kdo to s tím poznáním má jinak. Tak ať 

si to má! Ale nezávidím mu to, nechci se od něho nic naučit. Nevážím si 

ho, pohrdám jím.

V obou dopisech (1K 8 i Ř 14-15) Pavlova slova vyznívají tak, jako by jeho 

čtenáři byli samí silní (1K 8,10). Ale asi se v tom najdeme všichni – tak 

či onak.

Z Á V Ě R
Položím si osobní otázku: A tak jak se to daří tobě, ten vztah mezi láskou 

a pravdou? Po těch letech studia teologie si dovolím vyslovit dojem, že 

teoreticky to zvládnuté mám. Alespoň do té míry, jak se to dnes snažím 

vyložit z těchto textů, kde se to sám učím.

Realita je složitá. Prožívám to tak, že v některé věci reaguji jako slabý, 

zápasím s tím druhé neodsuzovat. A v jiných otázkách si připadám spíše 

jako silný, který tíhne k tomu druhými pohrdat, že nemají to pravé 

poznání.

V čem je tedy ta dobrá zpráva v dnešním textu? Je ve verši 11:  Jenže tak 

bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby – bratr, pro kterého Kristus 

zemřel! Člověk, jehož svědomí je nejisté... vždyť za něho Kristus zemřel! 



zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, 

ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic –  aby se tak 

žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží 

moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedl-

ností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno: ‚Kdo se chlubí, ať 

se chlubí v Pánu.‘

Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlá-

sat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl 

jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, 

a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní 

a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slo-

va lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se 

tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 

(1K 1,18-2,5)

Konflikt Evangelia 
a české společnosti

1 . - 2 .  K A P I T O L A

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; 

nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím 

moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou 

učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh mou-

drost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal 

Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, 

bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vy-

hledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro 

Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, 

jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moud-

rost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží 

je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není 

mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho 

mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to 

vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby 

Boží rukopis v českých dějinách
Bilance u příležitosti stého výročí vzniku 

samostatného Československa
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 „Boží moudrost je lidem bláznovstvím“, říká apoštol Pavel v prvním 

listu do Korintu. A říká také, že „lidská moudrost je bláznovstvím před 

Bohem“ (1K 1,18-21). Co to přesně znamená? Jak tomu máme rozumět?

Jako vzdělaný rabín apoštol Pavel dobře věděl, co vyslovil Hospodin ústy 

proroka Izajáše už před staletími: „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše 

cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než 

země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé a úmysly vaše“.

Také z těchto Izajášových slov je zřejmé, že Boží moudrost a způsob 

Božího jednání jsou „z jiného světa“. Projevuje se v nich „zvláštní ruko-

pis“ Jako by všechno bylo „vzhůru nohama“. Jak to kdysi řekl stařičký 

rabín, když se loučil se svými blízkými a odcházel na věčnost: Jeho pos-

lední slova na smrtelné posteli byla: „všechno je jinak“.

Tento princip koneckonců dobře známe ze stránek Písma. V Božím 

království jako by všechno bylo „naruby“: první budou poslední, pos-

lední budou první, když jsem slabý, tehdy jsem silný, kdo se povyšuje, 

bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen, kdo svůj život ztratí, ten 

jej nalezne, kdo svůj život zachová, ten o něj přijde, cesta k životu vede 

skrze smrt, cesta nahoru vede směrem dolů, král umívá nohy svým pod-

daným, Boží Syn vítězí nad silami zla tím, že se nechává přibít na kříž…

B O Ž Í  M O U D R O S T
Boží moudrost je zvláštní, je jiná, než bychom čekali. Jiná, než bychom 

my, lidé, vymysleli. Jeví se nám jako bláznovství. Je to totiž „moudrost 

kříže“. A jak říká apoštol Pavel, „slovo o kříži je lidem bláznovstvím“. 

A přece se právě tato Boží moudrost, moudrost kříže, stále znovu proje-

vuje jako nezaměnitelný rukopis Božího jednání v dějinách.

Ú V O D
Pavel Hošek  

Sm
íc

h
ov

      

7. října

Je profesorem a vedoucím katedry religionistiky na  ETF 
UK a vedoucím katedry systematické teologie na ETS 

Praha, ordinovaný kazatel CB. 
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dramatického vyvrcholení: „Pšeničné zrno, jestliže nepadne do země 

a nezemře, zůstane samo, zemře-li však, vydá užitek mnohý“ (J12, 24).

Ano je to právě ono „slovo o kříži“, o kterém mluví apoštol Pavel. Slovo, 

které působí na nás lidi jako bláznovství. Kníže Václav byl vysmíván jako 

blázen, jako „mnich na trůnu“, jako člověk příliš zbožný na to, aby mohl 

působit jako panovník, a nakonec zemřel rukou vraha - svého vlast-

ního bratra. A přesto jeho mučednická smrt byla setbou, jeho životní 

příběh nakonec vypůsobil mnohem více dobra, než kdyby se kníže Václav 

v plném zdraví dožil sta let. Stal se symbolem českého státu, symbolem 

panovnického přemyslovského rodu, symbolem české křesťanské kul-

tury.

Také Jan Hus, mistr univerzity pražské, působil na své současníky jako 

nezodpovědný buřič. Nebo jako blázen. Nebo jako kacíř. Nakonec umírá 

na hranici s papírovou čepicí na hlavě, na které jsou namalováni čerti. 

A právě svou věrností moudrosti kříže, svou věrností Kristu, která ho 

dovedla až k mučednické smrti, nakonec motivoval hnutí očisty a ob-

novy české církve a společnosti. Tragické vyústění jeho životního příběhu 

přineslo více dobra, než kdyby Jan Hus pohodlně žil do sta let.

Podobně Jan Ámos Komenský, veliký Husův následovník, prožil svůj živ-

ot jako vyhnanec, bloudící z jedné země do druhé. Mnozí ho považovali 

za blázna, mnozí v Jednotě bratrské mu nerozuměli, jeho myšlenky se 

jim zdály podezřelé. Mnozí považovali Komenského vizionářské snahy za 

projev pošetilosti a ztráty soudnosti.

A přece právě Komenský je znám po celém světě jako učitel národů. Také 

on byl věrný moudrosti kříže. A ačkoli byl jeho život životem psance, 

nakonec se jeho utrpení stalo setbou a přineslo „užitek mnohý“.

Je to moudrost, která vítězí tím, že zdánlivě prohrává. Tolikrát podle svě-

dectví Písma dobro přemáhá zlo tím, že se jím nechá porazit. Jak vypráví 

Matouš, Marek, Lukáš a Jan, a jak si připomínáme o velikonocích, smrt 

byla poražena tak, že nejprve pohltila Božího syna - a právě tím byla 

definitivně zbavena moci. Peklo otevřelo svůj jícen, aby pohltilo Božího 

syna, a právě tím byla jeho moc zlomena.

Ano, Boží moudrost je moudrost kříže, je to zvláštní, klikaté písmo Boží 

pravdy, kdy se všechno zdá být vzhůru nohama jako by naruby. Všechno 

je jinak, než jak bychom to my lidé vymysleli, protože Hospodinovy cesty 

jsou jiné než cesty naše a jeho úmysly jsou jiné, než úmysly naše. Proto 

se nám tato moudrost kříže zdá jako bláznovství.

Pohlédneme-li pozorně do českých kulturních dějin, stále znovu v nich 

spatřujeme tento zvláštní Boží rukopis, tuto zvláštní moudrost kříže. 

Vlastně skoro všichni národní hrdinové českých kulturních dějin svými 

životními příběhy opisují tuto zvláštní zápletku, kterou známe z Kristova 

příběhu a jeho dramatického finále.

V Ý Z N A Č N É  P O S T A V Y  Z E M Í  K O R U N Y  Č E S K É
Téměř všichni hrdinové českých dějin jsou psanci a štvanci, mnozí 

dokonce mučedníci. Cyril a Metoděj byli nepochopení a odmítaní, Lud-

mila, Václav i Vojtěch byli pro svoji věrnost Kristu zavražděni - a přestože 

prohrávali, vlastně dobývali vítězství. Obětavost Kristových svědků, 

která mnohé z nich vedla až na popraviště, až k mučednické smrti, byla 

požehnanou setbou, která „vydala mnohý užitek“.

Jako by se u mnoha hrdinů českých kulturních dějin stále znovu 

naplňovalo to, co říká sám Ježíš o tajemství své životní pouti a jejího 
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chtěli vytvořit falešný důkaz vlastní kulturní velikosti, sklízel Masaryk 

obrovskou vlnu nepřátelství, pohrdání a rozhořčení.

Ale byl to právě Masaryk, kdo v průběhu první světové války objížděl pol-

itické představitele tehdejších mocností a kdo nakonec přesvědčil většinu 

z nich, aby dali souhlas ke vzniku samostatného Československa na kon-

ci první světové v říjnu 1918. I Masaryk byl po velkou část svého života 

za blázna a pošetilého idealistu. Byl to už starý pán, když mu dějiny 

nakonec „daly za pravdu“ - a proto můžeme v říjnu 2018 oslavovat své 

výročí vzniku samostatného Československa.

I na Masarykovi vidíme tentýž zvláštní rukopis Boží moudrosti, který 

se tak zřetelně projevuje u ostatních národních hrdinů českých kul-

turních dějin, o kterých byla řeč výše: evangelium bylo vždycky v konf-

liktu s českou společností - a zároveň ji vždycky znovu zachraňovalo. 

Tak jako to vidíme v příběhu knížete Václava, Jana Husa, Jana Amose 

Komenského, Jednoty bratrské, vidíme i v životě a působení T. G. Ma-

saryka. V pozoruhodných životech všech těchto hrdinů vidíme tentýž 

hlubinný vzorec: ochota k oběti je setbou, ze které vzejde užitek mnohý. 

To je moudrost kříže.

Jistě to není náhoda, že Masaryk považoval českou reformaci, tedy oněch 

dvě stě let mezi Husem a Komenským, za zlatý věk českých dějin, a také 

za zavazující odkaz předků. Podle jeho přesvědčení je smyslem českých 

dějin „bratrská humanita“, tedy uskutečňování bratrské humanity podle 

vzoru staré Jednoty bratrské.

Nejde v žádném případě jen o připomínání skvělé minulosti české refor-

mace jakožto vzácného rodinného stříbra. Podle Masaryka jde především 

o rozhodující orientaci pro současnost a budoucnost.

Koneckonců, jak dobře více z dějepisu, celá Jednota bratrská, ona nevelká 

církev, jejímž byl Komenský biskupem, trpěla pronásledováním a nep-

ochopením, byla vysmívána jako „mnišská sekta“ a její členové byli 

považováni za blázny. A přestože tato církev prožila „klinickou smrt“ 

a v zemi svého vzniku byla v podstatě vyhlazena, stalo se její působení 

nesmírně požehnanou setbou.

Nejen proto, že z jejího středu vzešla Bible kralická, pokladnice českého 

jazyka a jeden ze základních textů českých kulturních dějin. Z obno-

vené Jednoty bratrské ve vyhnanství vzešlo navíc misijní hnutí, které 

neslo evangelium do všech možných světových stran. A ačkoli se v zemi 

původu Jednoty bratrské na její odkaz skoro zapomnělo, v Africe se dnes 

k této církvi hlásí milion lidí. To je jedna celá Praha. Příslušníci Jed-

noty bratrské mají mezi Afričany velmi dobrou pověst také proto, že vždy 

stavěli a provozovali školy a nemocnice, nejen kostely. Jejich obětavá 

služba nezahrnovala jenom zvěstování evangelia slovy, ale také prak-

tickou pomoc lidem v jejich konkrétních potřebách.

Také Jednota bratská je tedy dokladem uskutečnění onoho tajemného 

principu Boží moudrosti, která je moudrostí kříže. Jak že to řekl Pán 

Ježíš, když se ho ptali na smysl jeho životní cesty? „Pšeničné zrno, 

jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo, zemře-li však, vydá 

užitek mnohý.“

T A T Í Č E K  Z A K L A D A T E L
Také Tomáš Garrigue Masaryk, otec zakladatel moderní československé 

státnosti, neměl ve svém životě na růžích ustláno. Když se angažoval při 

obhajobě neprávem obviněného židovského občana Hilsnera, nebo když 

vystupoval kriticky proti podvrženým rukopisům, jimiž si čeští vlastenci 
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dost dobře následovat Krista na jeho cestě kříže. Na jeho cestě oběti 

pro druhé. Musíme se vážně ptát, jak máme naložit se vzácnými dary, 

kterými jsme zahrnuti. Možná je čas znovu objevit odkaz statečných mi-

sionářů Jednoty bratské. Možná je čas znovu pohlédnout za hranice České 

republiky a ptát se, zda náš čas, naše energie, naše finanční prostředky, 

naše modlitby, naše aktivní nasazení nemá být využito k pomoci potřeb-

ným v zemích, které neměly takové štěstí jako Česká republika a nej-

sou tak blahobytné jako naše země. Možná i metoda misijního působení 

Jednoty bratrské v afrických zemích, která se vyznačuje stavěním škol 

a nemocnic (neméně než stavením kostelů) je důležitým a inspirujícím 

odkazem této slavné kapitoly našich duchovních dějin.

Z Á V Ě R
Máme-li také dnes, v době blahobytu a nadbytku, jít cestou Boží mou-

drosti, moudrosti kříže, máme-li svými životy naplňovat onen zvláštní, 

nezaměnitelný Boží rukopis, který se tak zřetelně projevuje v největších 

postavách českých dějin, máme-li obětavě následovat Ježíše Krista 

v jeho bytí pro druhé, zřejmě bychom měli na všechny ty dary, které 

jsme dostali, hledět také jako na příležitost podělit se. Ano, dary nejspíš 

dostáváme proto, abychom se rozdělili. Dar je zároveň úkol. Jak zpíváme 

v jedné písni: „co dal jsem ti, předávej dál“.

Možná na nás české křesťany čeká nové objevení tohoto rozměru 

křesťanské víry, křesťanské lásky k bližnímu v akci. Kéž je nám sté výročí 

vzniku samostatného Československa podnětem k přemýšlení nad tím, 

jak by měla či mohla vypadat prakticky žitá a prakticky uskutečňovaná 

moudrost kříže na prahu jednadvacátého století.A pamatujme, co nás 

v této věci učí Písmo, co nás učí Ježíšův příklad a co nás učí velké postavy 

českých dějin: ochota k oběti je setbou, ze které vzejde užitek mnohý...

A proč je podle Masaryka bratrská humanita české reformace rozhodu-

jícím východiskem dalšího směřování české společnosti? Protože čle-

nové Jednoty bratrské se podle něj v rozhodujícím období českých dějin 

přiblížili humanitě Ježíšově, tedy tomu typu lidství, které odpovídá Ježíš-

ovu učení a jeho životnímu příkladu.

Podle Masarykova přesvědčení v oné době mezi Husem a Komenským 

česká společnost vykročila směrem k celospolečenskému uskutečňování 

Ježíšova přikázání lásky k bližnímu a Ježíšova zlatého pravidla („jak ch-

cete, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“), které je 

principem a opodstatněním společenské spravedlnosti.

Masaryk věřil, že zavazujícím odkazem našich předků, tedy odkazem za-

vazujícím také pro demokracii první republiky, je „uskutečňování Božího 

království na zemi“, jak o to usilovali členové staré Jednoty bratrské.   

Z E M Ě  Č E S K Á  V  D O B Ě  D N E Š N Í
A jak je to dnes? Jak je to s českou společností dnes? Jistě máme za co 

být vděční. Česká republika patří mezi nejbohatší země na světě. Život-

ní úroveň v této zemi je vyšší, než ve většině ostatních zemí. To v sobě 

skrývá nejen důvody k vděčnosti, ale také nemalé úskalí.

Jsme totiž všichni vystaveni pokušení a nebezpečí konzumního mate-

rialismu, životního stylu povrchní spotřeby a zábavy. Náš život je vy-

polštářovaný blahobytem. Může se snadno stát, že my, čeští křesťané, 

právě z tohoto důvodu bezděky „ztratíme slanost“, že naše srdce ztuční 

blahobytem a staneme se necitlivými vůči potřebám a nouzi druhých lidí.

Ale pozor, Boží moudrost je moudrostí kříže, jak říká apoštol Pavel. Se 

ztučnělým srdcem a životním stylem přesyceného blahobytu nemůžeme 
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14. října

Je tajemníkem odboru pro manželství a rodinu při RCB 
a šéfredaktorem časopisu Brána. S manželkou Janou má 

dvě děti.

Křesťanské 
manželství

6 .  K A P I T O L A

‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všech-

no je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro 

žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obo-

jímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. 

Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše 

těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy 

nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je 

s ní jedno tělo? Je přece řečeno ‚budou ti dva jedno tělo‘. Kdo se 

oddá Pánu, je s ním jeden duch.

Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopus-

til, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti 

vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha 

svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami 

sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte 

Boha. (1K 6,12-7,7)
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On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. 

(Ko 1,17n)

Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? (1K 6,15)

Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, 

miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak 

i Kristus pečuje o církev; vždyť jsme údy jeho těla. (Ef 5,28-31)

O to jde především, spojit svůj život s Kristem! Ve víře, ve křtu, ve sm-

louvě, mysticky i tělesně patřit Kristu. Podobně jako muž spojuje svůj 

život s životem své ženy, nejen psychicky, ale i těla se prolnou. Možná 

bychom měli tendenci svou víru zduchovňovat, ale na to je Pán Bůh příliš 

„tělesný“ a Boží slovo až překvapivě naturalistické. Je sice pravda, že 

kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch, ale je s ním i jedno tělo! Tak 

skutečně, jako když se žena v lásce oddá muži a muž ženě. Žasněme nad 

fyzickou skutečností naší víry, že naše tělo patří našemu Pánu podobně, 

jako jsme v manželství jedním tělem, když jsme ženatí či vdané. Jako 

patříme našemu partnerovi, tak podobně náležíme Kristu. Nejsme totiž 

sami svoji!

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. (1K 12,27)

Na začátek uvedu příběh: Manželé, on striktní, narcistní a pedantický 

muž, ona bohémská cholerička. Nepochybně to na počátku v jejich vzta-

hu vlivem rozdílnosti povah silně eroticky jiskřilo, protiklady se přita-

hují, ale později to moc k životu nebylo. Jejich soužití bylo velmi složité. 

Především ona nesplňovala jeho přísné, přesné a jasné požadavky ve věci 

udržení pořádku v domácnosti s malými dětmi. Ona se sice snažila, opa-

kovaně omlouvala, ale nikdy nezažila odpuštění. On jí odmítal odpustit, 

protože ze zkušenosti věděl, že se stejně nedočká kýženého výsledku. 

Ona se navíc vyrovnávala s úbytkem energie a s velkou únavou, prochá-

zela rekonvalescencí po vážné nemoci, neměla sílu plnit jeho požadavky. 

Na výzvu, aby jí přesto odpustil a dopřál zakusit přijetí, jako Kristus 

odpustil jemu a přijal jeho, řekl: „Nejsem Kristus.“ Načež mu bylo řeče-

no: „Právě že jsi Kristus! Protože jsi křesťan!“

Dotýkáme se ohromného tajemství, milí křesťané, my všichni, kteří jsme 

se oddali Pánu, jsme tělo Kristovo, každý z nás je jedním z jeho údů. 

Jsme spojeni s Kristem víc, než si myslíme. Ne jen jako, není to symbol 

či metafora, ale doopravdy! Každý z nás křesťanů jsme svým způsobem 

Kristus nebo alespoň částí Krista. Apoštol opakovaně potvrzoval tuto 

skutečnost:

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je 

nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé 

údy. (Ř 12,4n)

Všechno podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, 

která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 

1,22n)

Ú V O D
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Křesťané v Korintu tomu moc nerozuměli. Mnozí byli přesvědče-

ni, že křesťanství jim přináší bezbřehou svobodu. Načež ztratili rozum 

i soudnost. Žili ve falešné představě, že jejich víra je jedna věc, ale to, 

jak prakticky tělesně žijí a s kým, je věcí druhá. Oddělovali duchovní 

prožívání a přesvědčení od fyzického života. Nechtěli vidět, že Pán Bůh 

bere naprosto stejně vážně slova vyznání víry a duchovní prožívání, jako 

bere vážně to, s kým a jak tělesně spojili své životy, tedy s kým sou-

loží. V případě korintských křesťanů (nejen korintských!) bral Bůh velmi 

vážně i to, když muž spojil svůj život s prostitutkou. Pak jsi, člověče, také 

prostitut!

Protože sex není toliko zábava! Není to hobby, něco jako joging, jóga, 

návštěva fitness centra, ani jen pouhý prostředek k tomu, aby člověk 

prožil fyzické a psychické uvolnění. Neboť při sexu dochází ve vztahu 

muže a ženy ke zcela mimořádnému oddání se (ř. kollán, což znamená 

pevně spojit či sklížit). Ale s kým? S prostitutkou (ř. té porné)? Proto se 

Pavel ptal: Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece 

řečeno ‚budou ti dva jedno tělo‘.

Vraťme se proto k tomu, co už bylo řečeno na začátku, křesťanská víra je 

velmi „tělesná“, až naturalistická. A proto máme svým tělem (ř. sóma) 

oslavovat Boha! Jak jinak než tělem?! Svýma rukama, nohama, máme 

taky hlasivky, mozek a konečně i pohlavní orgány. Čímž se dostáváme 

k naprosto jedinečnému a privilegovanému pozemskému vztahu – 

k manželství. Které je o to mimořádnější, když oba dva, muž i žena, patří 

Pánu a s Ním jsou jedním tělem.

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá? 

Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavu-

jte Boha. (1K 6,19)

Nepatříme sami sobě, patříme Pánu. Právě v tom a „jedině“ v tom je 

rozdíl mezi tzv. křesťanským a nekřesťanským manželstvím. Neboť 

všichni lidé, kteří se rozhodli vstoupit do partnerského vztahu, prožívají 

totožné radosti a starosti, které souvisí se soužitím dvou lidí, tedy muže 

a ženy, v oblasti těla i duše, sexu a psychického prožívání.

To, že je někdo křesťan, samo o sobě ale ještě neznamená, že bude 

v manželství automaticky šťastnější a že mu půjde soužití snadněji. Tak 

jako nelze předpokládat, že křesťanský student, sportovec nebo řemesl-

ník bude schopnější a šikovnější než jiný, který v Boha nevěří. Konečně 

z vlastní zkušenosti vím, že spousta kolegů fotografů, kteří v Boha nevěří 

a církev je jim cizí, byla a je lepší než já. Velmi záleží na výchově, rod-

inném prostředí a samozřejmě i na genetických dispozicích. No a jak je 

známo, církev je společenstvím hříšných lidí, všelijak defektních, kteří 

právě v lidu Božím a v Kristu hledají pomoc, takže si s sebou do církve 

přinášejí mnohou zátěž. Dodejme: Ještě že tak!

Ale… Porozumí-li křesťan tomu, že nepatří sám sobě, že náleží s celým 

svým životem, se svými názory, schopnostmi i neschopnostmi, s tužbami 

a také svým tělem Bohu, pak je ohromná naděje, že se to velmi pozitivně 

projeví v jeho osobním životě i ve vztazích. Neboť je v něm přítomen Bůh! 

Není toto vědomí ale samozřejmé, o čemž svědčí naléhavá apoštolova 

otázka: Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve 

vás přebývá?

N E P A T Ř Í M E  S A M I  S O B Ě ,  P A T Ř Í M E  P Á N U
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vat lásku a city sexem, jsou tak její potřebou, a samozřejmě její touhy 

a bolesti jsou jeho touhami a bolestmi… Manželé už nežijí jen sami za 

sebe a pro sebe, ale také zcela mimořádně pro toho druhého.

Apoštol Pavel psal o tzv. „manželském dluhu“, kdy existují mnohé 

potřeby a touhy (nejen sexuální), které může a musí naplnit právě jen 

a jedině partner! Muž ženě a žena muži. Proto psal o tom, že se manželé 

nemají odpírat jeden druhému – a když, tak jen na čas a se společným 

souhlasem a jen z důvodu modlitby! Protože, když to partner neudělá, 

zahání druhého do náruče cizí ženy či muže, do nevěstince anebo třeba 

„jen“ na pornografické stránky. Anebo vhání druhého do vnitřní izolace, 

rezignace, úzkostí, depresí, nebo do jiné společnosti, kde jsou alespoň 

částečně naplňovány jeho potřeby po citu, komunikaci atp.

A tak platí, že muž se ženou mají svým tělem oslavovat Boha! Také i sex-

em, gesty erotické lásky, překonáváním svého sobectví, zájmem o štěstí 

druhého. V manželství více než jinde je příležitost naplňovat zákon 

Kristův a nosit břemena jedni druhých. (Ga 6,2)

Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá 

své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. (1K 7,4)

Manželství je privilegovaný pozemský vztah! Apoštol doslova říká chariz-

ma (ř. charisma – milostivý dar, dar milosti). Ale jak to tak bývá, i to 

nejkrásnější a nejdražší dokáží lidé znetvořit. Už jsme četli i o jiných vz-

tazích, kdy lze povědět, že ‚budou ti dva jedno tělo‘, což se děje ohavným 

způsobem po tisíciletí v nevěstincích na celém světě. A Mojžíšův zákon 

znal ještě i jiné pokusy „tvořit jedno tělo“, jako je homosexualita, zoofi-

lie atp. (Lv 18 a 20) Přesto však se nedejme ničím a nijak odradit od 

toho, abychom viděli manželství zcela mimořádný a jedinečný dar. Dar 

od Boha lidem pro muže  ženu.

Katolický kněz Jena Vanier o tom nádherně píše: „Skrze prožívání gen-

itální sexuality se lidé dávají jeden druhému, ve svých srdcích i ve svých 

tělech. Tělo je místem fyzické intimity, která vyjadřuje intimitu srdcí. 

Darované tělo se pro druhého stává drahocenným, je to tělo milovaného. 

V tomto vztahu, který nutně vede k závazku a vytváří jej, se člověk stává 

určitým způsobem odpovědným za tělo druhého. Jsme navždy odpovědni 

za to, co jsme k sobě připoutali, jak píše Saint-Exupéry.“

Možná že nás napadne, jak to může celibátní kněz vědět? No úplně ste-

jně jako apoštol Pavel, který podle všeho také v manželství nežil a tvořil 

„jedno tělo“ toliko s Kristem, neboť měl charisma k celibátu. (srov. Mt 

19,10-12)

A tak je více než dobré si spolu s apoštolem uvědomit, že být křesťanským 

manželem či manželkou znamená, že nepatřím sám sobě, ale druhému. 

Bohu, samozřejmě, ale také muž ženě a žena muži! A to včetně všech 

tužeb a potřeb partnera, mnohdy tak rozdílných. Jeho potřeba vyjadřo-

N E P A T Ř Í M E  S A M I  S O B Ě ,  A L E  S V É M U  P A R T N E R O V I
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Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou 

jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni… byli 

jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni 

týmž Duchem. (1K 12,12n)

Křesťanské manželství je mimořádné v tom, že nejen muž se ženou tvoří 

ve své různosti jedno tělo, ale také spolu s Kristem tvoří dohromady jed-

no společné tělo. Jedná se o velmi drahocenný vztah s ohromným po-

tenciálem lásky. Víme však, že je to vztah velmi křehký, zranitelný roz-

bitný, o který je třeba pečovat.  

A tak milí křesťané vězte, že jste tělem Kristovým, nepatříte sami sobě, 

ale patří Bohu! Proto služte v těle Bohu, a kdo jste ženatí či vdané, služte 

v těle i svému partnerovi. Ledaže byste se nechtěli nikomu oddat a žít 

si jen své životy! Nicméně jsme dnes všichni pozvání ke Kristu, ke křtu 

vodou i Duchem, abychom se jemu oddali a byli jeho tělem! (1K 12,12n) 

Amen.

Z Á V Ě R
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21. října

Je předsedou odboru pro obnovu sborů při RCB, učitel 
na ETS . Kazatel CB Dejvice. S manželkou Petrou má tři 

děti.

Single křesťan
Povoláni ke svobodě

7 .  K A P I T O L A

Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy. 

(1 K 7,1)
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nehřešíš, když se neoženíš, nehřešíš. A to se týká, těch, kdo v manželství 

ještě nebyli, i těch, kdo jsou vdovy či vdovci nebo rozvedení.

Není to otázka hříchu, ale moudrosti. A právě proto je ta kapitolka 

tak dlouhá, protože Pavla při odpovědi Korintským, jak je to se sexem 

a manželstvím, životem single napadají další a další situace, kde to není 

jednoznačné a nějak předem jasně dané, co by měl křesťan udělat. Pavel 

je v tom velice opatrný, aby říkal, kdo má co přesně udělat, koho si vzít či 

nevzít. Dává si záležet na rozlišování toho, co vidí jako vůli Boží a co jako 

svoji radu, přání či moudrost. Trochu to připomíná rabínské halachické 

výklady biblických textů.

Z J E V E N Í  A / N E B O  M O U D R O S T
A toho si na této kapitole velice vážím. Lidé si často žádají (včetně mě) 

jasné slovo – Mám se oženit vdát? Mám zůstat sám/sama? Koho si mám 

vzít? Kdy? A občas se mi zdá, že bychom rádi dostali jasný seznam s daty 

a jmény, ale Pán Bůh podle apoštola Pavla, ale i podle mého takto ne-

jedná.

Přiznám se, že když někdo až příliš vehementně zdůrazňuje, že má jasno 

od Boha koho si má vzít, tak trochu provokativně říkám, že je důležité, 

aby to dobře zvážil, protože v manželství s tím člověkem nakonec bude 

žít on či ona a ne Pán Bůh.

A stejně tak, ale to se mi ještě mockrát nestalo, pokud někdo bude tvrdit, 

že má od Boha zjeveno, že má být sám, tak bych mu to asi řekl podobně.

Dalo by se tedy říct, že to není otázka nějakého jasného zjevení, ale 

moudrosti. Každopádně to chápu tak, že Pavel spíše situačně ukazuje na 

různých případech, že se to nedá všechno řešit nějak černobíle ve stylu: 

Milost a pokoj Pána Ježíše Krista Vám všem.

Moc děkuji za pozvání ke kázání. Nevím přesně, proč jsem byl přizván 

právě k tomuto tématu, ale když už jste mě oslovili, odvážil jsem se to 

přijmout, protože je to něco, čím jsem se delší dobu zabýval. Cca 8-10 let 

vážně zvažoval, co je můj dar, jaká milost mi byla dána. Žít v manžel-

ství nebo single – svobodný – sám – celibát. Dnes už jsem 14 let ženatý 

a s manželkou Petrou máme 3 děti.

Sháněl jsem knihy o celibátu, ptal jsem se různých lidí, i katolických 

kněží. Hledal jsem pro sebe. Vedlo mě to i k přemýšlení vůbec nad 

manželstvím a životem single. Obě možnosti jsem si uměl představit.

T A T O  K A P I T O L A  M Á  B Ý T  P O M O C Í  K  P Ř I L N U T Í  K  P Á N U
A 7. kapitola prvního listu do Korintu v tom pro mě byla důležitá. Začal 

bych od konce. V posledním verši, který jsme četli, Pavel říká, že jim píše 

tyto věci ne proto, aby je uvedl do nesnází, ale proto, aby jim pomohl. A jde 

mu o to, aby lnuli k Pánu. A to vidím jako klíčové pro celé přemýšlení 

o životu „single“ a o manželství a kdy se oženit, vdát, kdy ne. Jestli radši 

zůstat svobodný, svobodná či ne.

Sedmá kapitola 1. listu do Korintu byla sepsána, aby pro adresáty, mezi 

něž se řadíme i my spolu s korintskými, byla pomocí. Tak je třeba ji číst 

i vykládat. Tak uvidíme, jestli pro Vás bude pomocí moje čtení a výklad. 

Pokud ne, tak jsem mimo záměr, se kterým to sepsal apoštol Pavel.

N E N Í  T O  O T Á Z K A  H Ř Í C H U ,  A L E  O T Á Z K A  M O U D R O S T I
První věc, kterou bych chtěl v této souvislosti zdůraznit, že Pavel se snaží 

ukázat, že to zda se ožením/provdám nebo zůstanu sám, není otázka 

hříchu, ale spíše moudrosti. Moudře zvážit, co je dobré. Když se oženíš, 

Ú V O D
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Každopádně pokud dnes máme před sebou 7. kapitolu korintským tak 

je to ta část, která mluví o výhodách života „single“ z hlediska Božího 

království. Což je docela zajímavé, protože když se probírala moje ordi-

nace na pastorální konferenci, jako hlavní můj handicap bylo, že jsem 

„single“. A moje zkušenost je, že v církvi máme tendenci se dívat na lidi 

single jako nějak deficitní, děláme církev pro rodiny, což je určitě potře-

ba, ale stav single jako by byl jen čekárna na manželství. Zdá se mi, že 

nám spíše chybí postoj, který měl apoštol Pavel. Vidět to jako příležitost 

pro možnost sloužit Bohu.

Není to tedy otázka hříchu, není to ani otázka zjevení, tak jak to moudře 

řešit? Brát v potaz kontext. Jaký kontext?

J A K  T O  T E D Y  C E L É  Ř E Š I T ? 
Každopádně, když apoštol Pavel reaguje na otázku z Korintu ohledně 

manželství, tak je dobré se také podívat, z jakého úhlu pohledu se na to 

dívá, do jakého kontextu to staví, aby jemu, Korintským i nám pomohl, 

jak o tom vůbec přemýšlet.

Zůstávat v tom stavu, ve kterém byl člověk povolán k víře. Zůstávat neo-

pouštět. Jinak řečeno klíčové je povolání a zbytek nechat dozrát. Odvážil 

bych se takového tvrzením, že Pavel zápasí o svobodu jak těch, kdo žijí 

v manželství, tak těch, kdo jsou svobodní.

Vypadá to, že v tom sboru byli mnozí, kteří měli jasno, jak to má být 

a nenechávali si to pro sebe. A Pavel říká klídek, klídek. Zdůrazňuje, bylo 

za ně zaplaceno výkupné, tak nemají být otroky lidí - lidských předpisů, 

které se tváří zbožně ohledně celibátu či manželství.

V  Č E M  J E  D O B R É  B Ý T  S I N G L E

„taková a taková je vůle Boží“, ale spíše je potřeba moudrost, ohled na 

lidi, kterých se to týká na osobní víru, svobodu, pokušení.

J O H N  S T O T T  –  S I N G L E
V tu dobu, kdy jsem se tím asi nejvíce zabýval, tak byl v Praze na kon-

ferenci John Stott, tak jsem si o tom s ním chvíli povídal a on mi potom 

i poslal jednu knihu na toto téma. Ale jeho životní příběh je takový, že 

celý život zůstal svobodný, „single“, ale nikdy to nebylo tak, že by se 

nějak jasně rozhodl či že by měl zjevení, dal slib, spíš to život tak nějak 

přinesl. Dvakrát měl vážný vztah, ale ani jednou to nakonec neskončilo 

manželstvím a potom už přijal, že asi má být sám. A potom retrospek-

tivně o tom mluví tak, že vidí, jak mu to umožnilo mnoho věcí.

C E L I B Á T  V E R S U S  M A N Ž E L S T V Í
Chápu to tak, že 7. kapitola listu do Korintu mluví o tom, že je dobré 

být single z hlediska Božího království a možnosti sloužit Pánu, hledat 

Boží království. V dějinách církve to bylo vykládáno tak, že je to lep-

ší a preferovanější stav než manželství. Avšak pokud vezmeme vážně 

celou Bibli - tak Gn 2 mluví o tom, že není dobré být sám a je dobré 

žít v manželství. Z hlediska biblického poselství obojí platí zároveň a je 

nešťastné pokud se v církvi jedno nebo druhé předkládá jako více zbožné.

Přestože po staletí v církvi spíše platilo, že celibát je lepší a manželství 

„second best“. Tak v CB se za lepší spíše považoval život v manželství.

To vůbec neznamená, že život single nebo život v manželství je nebe na 

zemi, procházka růžovým sadem. Obojí má svá požehnání i trápení.
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Nebo jinak řečeno, že Pavel neřeší problém z pohledu toho, aby korintští 

o něco v životě nepřišli. Tak si myslím, že o tom přemýšlíme často my. 

Budu trpět, pokud budu sám? Budu trpět v manželství?

Pokud žijeme sami, máme dojem, že přicházíme o krásu a požehnání 

života v manželství.

Pokud jsme v manželství a máme děti, můžeme mít zase dojem, že 

přicházíme o mnoho možností, co bychom rádi dělali.

Jenže Pavel se na to dívá spíše tak, jakým směrem se vydat s tím 

požehnáním, které mi bylo dáno díky povolání k víře, kde bude možné 

jej lépe rozhojnit. V životě manželském nebo životě single? Která cesta 

umožňuje v mém případě lépe rozdávat. Člověk single není nějak defi-

citní, má plnost Boží a jde o to, kde ji může nejlépe sdílet. „Sebesdílet“.

Proč Bůh stvořil člověka? Protože chtěl s dalšími bytostmi. Sdílet 

požehnání lásky a společenství, které zakoušel v trojici. A každý z nás 

byl přizván do tohoto úžasného společenství a je otázka, kam jej chceme 

přinést.

2. Abych mohl hledat Boží království na prvním místě

A druhý důvod důležitosti povolání k víře je v tom, že klíčové je po-

volání k víře. Žít v Kristu a pro Krista. A otázka tedy zní, která ces-

ta z dlouhodobého hlediska v mém případě umožňuje rozvíjet povolání 

k víře – manželství nebo „single“. A tam má potom místo i to, že pokud 

bych se pálil, bylo to pro mě těžké odolávat pokušením či bych neunášel 

samotu a mohlo to vést k hříchu nebo naopak, pokud bych manželský 

život neuměl vnímat jako službu Božího království.

To, co je klíčové, je povolání v Kristu, povolání k víře. A to samo je tak 

radikální a mocná změna pro život člověka, že není třeba nijak pospíchat 

za dalšími radikálními kroky a zvláště v otázce manželství či života „sin-

gle“.

Pavel říká - byli jste povoláni, v tom je třeba zakořenit, v tom stát a na 

základě tohoto povolání moudře zvažovat, kudy vede cesta i v otázce 

manželství či „single“ pro každého člověka. Kudy vede cesta v tom kon-

textu, ve kterém se nacházíte.

Zůstaňte, neopouštějte, nechte rozvinout, co znamená, že jste byli povo-

láni k víře. - viz John Stott. U mě se to vyvrbilo jinak. Ať už to dopadne 

tak nebo tak, obojí je dobré.

N E C H A T  R O Z V I N O U T  B O Ž Í  P O V O L Á N Í 

Což je důležité ze dvou důvodů:

1. Co chci získat versus co chci sdílet

Jeden je ten, že v Kristu, v povolání k následování je požehnání všech 

nebeských darů, jak čteme v listu Efezským. Takže ať už směřuješ 

k manželství nebo životu single je třeba si ujasnit, co od toho čekáš. 

Pokud nějaké naplnění, plnost, která ti chybí, tak věz, že nechybí. Ta je 

jedině v Kristu.

A spíše ta otázka stojí tak, v jakém stavu chci tu plnost sdílet s lidmi 

okolo mne. Co mi umožní lépe být požehnáním. Vlastně velká část Pav-

lovy argumentace je s ohledem na druhé. Aby neuvedl v problém starší 

snoubenku, děti, nevěřící.
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Ještě jinak bych to tedy řekl, která cesta je mi dána, abych na ní mohl 

obětovat svůj život a dávat z těch zdrojů, které mám díky Kristu k dis-

pozici? V Kristu jsme byli napojeni na zdroje živé vody, které přinášejí 

život i do našeho manželského života nebo života single.

V Kristu jsme nakonec jak svobodní, tak ženatí svobodní, Bylo za nás 

zaplaceno výkupné. V Kristu platí takové paradoxy, které Pavel v 7. kap-

itole také zmiňuje - pokud jsem ženatý, v Kristu jsem svobodný a pokud 

jsem svobodný, tak v Kristu jsem ženatý. Pokud je někdo bohatý, tak je 

v Kristu chudý a pokud je někdo chudý, tak v Kristu je bohatý. Takže 

naše povolání v Kristu, evangelium, tak trochu relativizuje naše škatulky 

a identity.

Tím vším chci říci, že pro apoštola Pavla při řešení složitostí a citlivých 

otázek ohledně manželství a života single je základem povolání v Kristu, 

a od něj postupně odvíjí různé cestičky, kudy je možné se vydat. To, co 

nás ponese, ať už se vydáme tam nebo tam, je právě to povolání v Kristu. 

A dokonce i tehdy, pokud se rozhodneme či se rozhodujeme nemoudře.

I na té cestě manželství či single můžeme dělat rozhodnutí, kterými si 

tu cestu stěžujeme. A je pro nás nadějí, že povolání v Kristu není pro 

dokonalé, ale právě pro ty, kdo se k dokonalosti nesou, padají a prohrá-

vají právě i v manželství i životu single. Kristus ale zaplatil výkupné, 

abychom nemuseli zůstávat ve vězení odsouzení, abychom nad sebou či 

druhými museli lámat hůl.

Pokud má někdo dar být sám – napomáhá mu tento stav nejlépe rozvíjet 

svoje povolání v Kristu a zároveň být požehnáním.

Pokud má někdo dar žít v manželství, bude v rámci manželství prožívat, 

že je to cesta, která mu pomáhá růst ve víře.

Jsem někdy až unavený z toho, kolik času a energie ztrácíme otázkami, 

koho si mám vzít, kde mám studovat, co mám dělat. A tak říkám, že to 

je Pánu Bohu v zásadě jedno, pro něho je důležité, zda v tom manželství, 

studiu, práci budeme s Ním.

A zdá se mi, že o to jde i Pavlovi, aby ať už ta cesta bude jakákoliv, aby 

to byla ta, co umožňuje v našem případě nejlepší možnost žít s Bohem 

a pro Boha.

N A  O B O U  C E S T Á C H  N Á S L E D U J E M E  T O H O ,  K D O  S E 
O B Ě T O V A L
Myslím, že ale hned musím ještě něco dodat. To když to takto vykreslu-

ji, tak i když půjdeme po té cestě, pro kterou máme dar, neznamená to 

úžasnou a skvělou cestu bez těžkostí.

Už jen pro to, že po ní stejně nejdeme celý život, ale hlavně následujeme 

toho, jehož cesta od Boha vedla na kříž.

• A pokud třeba žijeme v manželství tak v Ef se říká, že my muži se 

máme obětovat za manželky, jako se Kristus obětoval za církev.

• A pokud žijeme jako svobodní, tak to znamená život, kde se obětu-

jeme pro druhé, pro Boží království a tady na zemi, máme mnohem 

menší zpětnou vazbu než ti, kdo žijí v manželství.
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Povolání v Kristu je základ, na kterém stojíme jako Boží děti. A na tomto 

základě stojíme a postupně řešíme i otázku života single či manželství. 

Jde o to hledat moudrost a vedení, jak jednat a není to otázka hříchu 

ani nějakého jasně daného jízdního řádu. Je to otázka života, který ži-

jeme, který přináší vždy situace, se kterými jsme nepočítali, nezapadají 

do našich schémat. A potom spolu s apoštolem Pavlem, s bratry a ses-

trami, lidmi okolo nás a pod jemným vedením Ducha Svatého. Můžeme 

hledat moudrost. Ne v nějaké křeči, abychom to náhodou nepokazili, ale 

ve svobodě Božích dětí.

Z Á V Ě R



ní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, 

a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je 

to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či 

svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všich-

ni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž 

mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím 

k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho: 

„Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo 

být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? 

A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal 

tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všech-

no bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečno-

sti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: 

„Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji 

vás!“ A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou 

nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme 

zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné 

údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal 

hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně 

pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. 

A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste 

tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

(1K 12,1-27)

Jsme charismatici

1 2 .  K A P I T O L A

Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat 

v nevědomosti.

 Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně 

k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví 

z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže 

říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, 

ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná půso-

bení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému 

je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu 

je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání po-

dle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar 

uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných 

činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu 

dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To 

všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvlášt-

O roli duchovních darů
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Jsme charismatici? Musím se přiznat, že tato otázka v mých očích 

poněkud bledne před jiným důrazem našeho čtení (a že teprve z něho 

případně vyplývá): „Jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ 

To je, řekl bych, jedno z nejvyšších, a zároveň nejvíce šokujících tvrzení 

o církvi, o sboru, o nás. Jedno z nejvyšších – protože být tělo Kristo-

vo a jedním z jeho údů je přece jen ještě něco jiného, něco mnohem 

– řekněme – intimnějšího, než když říkáme, že jsme Ježíšovi učedníci 

nebo služebníci, nebo dokonce než jsme jeho rodina. A tvrzení z nejvíce 

šokujících, protože věřit – věřit o sobě - něco takového může snad jen 

člověk buď hodně nesebekritický a pyšný, nebo naopak člověk pokorný.

„Jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.“ Co nám to apoštol 

ohlašuje? Našlapujme opatrně. Když zalistujete 1. listem do Korin-

tu, narazíte hned na začátku na ujištění, že – cituji - Bůh nás „povolal 

do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem“; a že jsme 

„z Boží moci v Kristu Ježíši“ a ukřižovaný Kristus že „se nám stal mou-

drostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením“ (1,9.30). Máme 

s Kristem leccos společného! Co on udělal, vytrpěl a získal, udělal, vy-

trpěl a získal i pro nás. Co má, z toho dal i nám. „Jaký je on, takoví jsme 

i my“ (1J 4,17). Vlastně jde o jádro evangelia, o samotný dar spásy! (To 

máte tak, jako když tuhle – vyprávěl reformátor Martin Luther čeládce 

– u nich zaklepal ďábel, a jestli prý je doma pan Luther, že si pro něj 

přišel. „Tady ale nebydlí žádný pan Luther, tady bydlí Pán Kristus,“ Luther 

nato. A ďábel? Vzal do zaječích?) Jste „z Boží moci v Kristu Ježíši“, vírou 

v Ježíše máte s Ježíšem mnoho společného: jeho život i smrt, jeho kříž 

i vzkříšení, jeho spravedlnost i posvěcení. „Jste tělo Kristovo, a každý z vás 

je jedním z jeho údů.“

J S T E  T Ě L O  K R I S T O V O
David Beňa        

4. listopadu

Je tajemníkem odboru pro vzdělávání při RCB a učitelem 
Starého zákona a religionistiky na ETS v Praze. 

S manželkou Evou má tři děti.

Sm
íc

h
ov
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i tělesně vstal. A která se týká i nás – také zemřeme, ovšem s Kristem, 

a smíme věřit, že s ním také vstaneme. A že už dnes ten vzkříšený „Kris-

tus ukřižovaný“ k církvi a v církvi a skrze církev mluví (když čteme z Pís-

ma a zvěstujeme evangelium). Už dnes do nás otiskuje svou tvář (do 

našich slov, našeho jednání, do našich tváří). To je východisko, to je dar 

a základ, kterým všecko začíná; proto i já jsem dnes takto začal.

J E D N O  T Ě L O ,  M N O H O  Č Á S T Í
Zkusme to ale s naším dnešním epištolním čtením uchopit uchopitelněji, 

hmatatelněji; a snad se tak i přiblížit naší charismatické otázce. Cože dělá 

Boží Duch s námi, kteří vyznáváme, že „Ježíš je Pán“? Pavel se tu nevy-

dává na tenký led panských či mocenských úvah, co všechno že zmůžeme 

a můžeme, nýbrž mluví překvapivě přízemně a tělesně o vzájemné uc-

tivosti a službě, o vzájemnosti a spolupatřičnosti: Tělo – lidské tělo, ale 

i Kristovo, „i Kristus“, píše Pavel (v. 12) - se skládá z různých orgánů, 

z mnoha různých orgánů, a tyto různé orgány se potřebují navzájem.

Apoštolův příklad o noze, která chtěla být rukou, a o uchu, které chtě-

lo být okem; a naopak o oku, které se chtělo obejít bez ruky atd., se 

nápadně podobá jedné antické bajce o společenství státu1:  Tělesné údy 

se smluvily proti žaludku, který si podle nich jen hoví a tráví, něko-

likrát za den otevře chřtán a debužíruje. A nohy aby se naběhaly na trh; 

a ruce aby se napracovaly v kuchyni; a zuby a jazyk a hltan aby se u stolu 

nakousaly, narozmělňovaly a nahltaly. Údy se rozhodly žaludku ukázat, 

zač je toho loket, a přestaly plnit své přidělené úkoly. A „výsledek se 

brzy dostavil“, jak praví český klasik: žaludek sice hladověl, ale i ostatní 

údy chřadly, ruce i nohy ochabovaly, hrdlo vysychalo, zuby vypadávaly… 

1Srov. M. Hanyš: Apoštol filosofů, Togga 2014, s. 122.

Ale platí to i naopak; Kristus má leccos společného i s námi. Když zalis-

tujete epištolou do šesté kapitoly, dočtete se, že naše „těla jsou údy Kris-

tovými“ a že co se svým tělem provádíme – Pavel pojednává o sexuální 

etice, dotýká se Krista samého (6,13nn). Jsme v tomto světě jak jeho ruce 

a nohy, jeho ústa a jeho viditelná tvář. Děláme mu čest, anebo naopak 

ostudu, jsme mu k slávě, anebo znesvěcujeme jeho jméno a dílo. Lidi se 

od nás dozvídají a podle nás usuzují, kdo Ježíš je. Anebo řeknou: „Ježíš 

ano, církev ne“? A vlastně budou mít kus pravdy: Církev není Ježíš os-

obně, neporoučíme větru, dešti. A přece jsou naše „těla údy Kristovými“; 

a přece – člověk se to až bojí domyslet – Pán Ježíš nechce v tomto světě 

nosit tvář ze svatých obrázků, ale moji a tvoji tvář, naši tvář a naše těla, 

tvář a tvar našeho sboru.

A zalistujme do třetice: v desáté a jedenácté kapitole píše apoštol o Večeři 

Páně, a sice mj. toto (10,17): „Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno 

tělo, neboť máme účast na jednom chlebu.“ Večeře Páně – jak si, i dnes, ul-

amujeme a podáváme z jednoho chleba - z nás mnoha dělá nejen účast-

níky, nejen spolustolovníky, ale i jedno tělo – jedno s Kristem i spo-

lu navzájem. Jako když se v tom jednom chlebu, říkalo se už v prvotní 

církvi (Didaché 9,3-5), semlelo a upeklo spousta zrnek sklizených možná 

z mnoha polí, tak i spousta lidí se stmeluje v jedno v jednom sboru… 

a stmelí se v jednom Božím království.

Sestry a bratři, „jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů“. Očiv-

idně to není jen symbol, pouhé přirovnání, pocit či ideál. Je to tajemná, 

ale přece tělesná realita. Tělesná realita, kterou zmůže působit leda 

Duch Boží. A která se týká Boha – Boží Syn se stal člověkem, jedním 

z nás, žil lidsky mezi námi lidmi, zemřel naší, lidskou smrtí a ze smrti 
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vězení -, jemu osobně že jsme učinili (Mt 25)? A neříká, že kdo přijme 

jedno malé dítě v jeho jménu, že přijímá jeho samotného (Mt 18)? Někdy 

si lámeme hlavu, kde jen Pána Ježíše najdeme. Někdy jako by se nebe 

zatáhlo, srdce jako by člověku okoralo, Bible jako by mlčela; Kristus jako 

by se vzdálil. A přitom je nedaleko, je na dosah, hmatatelně, tělesně na 

dosah: ve sboru, v těch druhých, a zejména v těch, kteří potřebují naši 

péči a službu – v našich dětech, a taky v nepatrných, možná dokonce 

všelijak obtížných lidech, za které se snad i stydíme. Jestli je Pán osob-

ně pro mě osobně někde přítomen, pak v těch, před kterými se musím 

pokořit a kterým musím prokázat službu. Tak je nám Kristus nablízku 

a tak nám vládne – svým slovem a tváří potřebných a náročných. Že je to 

náročné? Že mnohdy raději uhnu a nevidím, neslyším? Nikdo neříkal, že 

být tělem Krista – tělem Krista ukřižovaného – je procházka libosadem. 

Je to cesta s lidmi.

Nad dnešní epištolou musím ale myslet nejen na církev a sbor. Myslím 

i na naši společnost, která slaví sté narozeniny státu; státu, který už sice 

neexistuje, ale k jehož ideálům se hlásíme. Dovolte jen několik málo pár 

slov, drobný, ale snad ne nepodstatný příklad. První republika zahrnovala 

devět národností; některé z nich ale nechtěla, a ony zas nechtěly ji: Ne-

jste jako my, nejste naši; nejsme jako vy, nechceme s vámi žít. A neuměli 

se, zejména a tradičně Češi a Němci, navzájem přijmout. U nás v soused-

ství, ve Svitavách a na Hřebečsku, tehdy většinově německém, republiku 

prosadily až české zbraně. A v Šumperku, kam jsem z Olomouce zajížděl 

na kazatelskou stanici, jsem nahlédnul do zápisů staršovstev tehdejšího 

německého evangelického sboru, kterak psalo na úřady, a marně žáda-

lo o rovné zacházení. Víme, jak hnusně a krutě ta uštěpačná vzájemná 

nevzájemnost dopadla. Naše současná ústava ten neuskutečněný ideál 

Ne, říká senátor Menenius Agrippa, autor bajky, poddaným, potřebujete 

nás, své vládce, třebaže se vám zdáme nepotřebnými. --- A ne, říká 

apoštol Pavel – ale jde mnohem dál, neboť nemluví o pánech a kmánech, 

ale o bratrech a sestrách, o lidech, kteří si navzájem nepanují, nýbrž si 

v Kristu jsou rovni a slouží si navzájem, noha si nemůže ztěžovat, že 

není rukou, a že tedy nepatří k tělu; že – doříkávám – neumí s těmi 

nemožně krátkými prsty zatlouct hřebík, natož zahrát na housle. A ste-

jně nemůže, říká apoštol, říci oko ruce, že ji nepotřebuje, že když ruka 

sama nevidí, kde zašantročila brýle, to že oko se bez něj rádo obejde; a že 

ruka tedy nepatří k tělu. Pokud se údy nebudou zajímat o celek, pokud 

budou druhé vytěsňovat, pokud budou samy sebe litovat a vylučovat, tělo 

vůbec nebude tělem. Bude to sbírka orgánů v anatomickém muzeu, bude 

to kostnice u Kutné Hory: Tady máte hromady stehenních kostí a tady 

několik metráků lebek…

Máme-li žít (ve svém těle, v rodině, ve sboru, ale i v obci), potřebujeme 

se navzájem! Nejen, že každý nemůže umět všechno; nejen, že „ten dělá 

to, a ten zas tohle“; nejen, že nemá smysl se litovat, že neumím zpí-

vat jako můj soused, anebo se na něj zlobit (nebo na sebe), že myslí 

a cítí a modlí se jinak než já, a tedy nejspíš ani není křesťan (nebo já 

asi nejsem křesťan). Ne! Potřebuji druhé (a nesmím je vydělovat z těla) 

a druzí potřebují mě (a nesmím vydělovat sebe)! Musím se zajímat 

o celek a o druhé; a přijímat jejich zájem. Epištola dokonce říká, že pro 

sounáležitost v těle jsou nejpotřebnější údy nejpotřebnější; tedy ty, které 

nejnápadněji potřebují péči ostatních – které potřebují obléct a zakrýt, 

chránit a umýt, ošetřit. Tak je to i s církví, tak je to „i s Kristem“. Anebo 

neříká snad Kristus sám, že co jsme učinili jednomu z jeho nejmenších 

bratříčků – cizincům na cestách, nemocným ve špitále, zavřeným ve 
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ke službě právě potřebným. Abychom tělem Kristovým byli, a také jako 

Kristovo tělo žili.

Četli jsme o daru slova moudrosti a poznání, o daru víry a uzdravování, 

o působení mocných činů a prorokování, o daru rozlišování duchů, 

daru jazyků a jejich výkladu. O pár řádků dál píše apoštol o daru vedení 

a o daru pomoci (v. 28), a ještě jinde (Ř 12,6-8) pojednává o darech služ-

by, vyučování, povzbuzování a dávání. A byl by, hádám, mohl jmenovat 

další dary, jakže bohatě a tvořivě Duch Stvořitel mezi námi jedná: a jak 

různorodě a všelijak nám svěřuje povinnosti a odpovědnosti, každému 

jednomu z nás náležitý díl odpovědnosti, za bližního a za celek. „Ten dělá 

to a ten zas tohle“, jak zpíval klasik, jen když to všechno slouží bližnímu 

a všem, Kristu, a zejména těm potřebným, nejmenším, v kterých on je 

pro nás zejména hmatatelně nablízku. Jen když se – slovem i činem, 

zápasící vírou i sloužící láskou – vyznává, že je „Ježíš je Pán“!

Milí přátelé, jsme charismatici? Tato otázka mi, připomínám souhr-

nem, zbledla před faktem, že jsme „tělo Kristovo, a každý z [nás] jedním 

z jeho údů“. To je východisko a dar, který jsme si nedali: že patříme 

Kristu; a že Kristus patří nám; a v něm že patříme i sobě navzájem, 

jak si znovu připomeneme a jak nám bude znovu shůry dáno za chvilku 

u Večeře Páně. Jsme mocí Ducha svatého tělo Kristovo a každý z nás jed-

ním z jeho údů…

Dej nám proto Duch svatý uctivou pozornost a pokornou odvahu vůči 

sobě navzájem a vůči sboru. A dej nám potřebné dary, aby v nás Kristus 

hmatatelně a prakticky nabýval tváře – a my v něm. Ať jsme opravdoví 

charismatici. Amen.

První republiky vyjadřuje v Preambuli krásně, když říká, že ČR je vlastí 

„rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči 

druhým a zodpovědnosti vůči celku“. Krásná slova (vědomí povinnosti vůči 

druhým a zodpovědnosti vůči celku)! Nejsou to ale zas jen prázdná slova?

K R I S T Ů V  D A R
V církvi to, milí přátelé, prázdná slova nejsou, nemusí, nesmí být, budiž 

z našeho čtení krátce dořečeno na závěr a už konečně i k oné otázce, 

totiž zda jsme charismatiky. Nejde totiž jen o vědomí svobodných lidí, že 

nesou odpovědnost za sousedy a za celek (jakkoli je toto vědomí svobody, 

rovné důstojnosti a sounáležitosti klíčové, má-li jakákoli obec přežít). 

Nejde jen o naše osobní rozhodnutí, o naše úsilí a zákony. Jde o slo-

vo evangelia; jde o Kristův dar, o dar Krista samotného; jde o působení 

Božího Ducha mezi nimi. Můžeme vidět v druhém Krista a ve sboru tělo 

Kristovo; a podle toho jednat: převzít svůj díl odpovědnosti za bratry 

a sestry a za církev, každý právě svůj díl.

Části těla, jejich potřebnosti i schopnosti, jsou různé, píše apoštol. 

Nemáme všichni stejné dary, nýbrž různé dary – darované a působené 

jedním Bohem, jedním Pánem a jedním Duchem. A tyto různé dary 

nemají jen někteří, ale všichni, každý dostává nějaký. A možná – zdá 

se mi z řecké gramatiky - každý ne nutně vždy a napořád dar stejný, 

nýbrž „Duch uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce“ (v. 11). Boží Duch 

působí mezi námi rozdílnost i vzájemnost; a působí v té vzájemnosti, 

reaguje na ni. Otevírá nám oči, abychom zahlédli potřebného; dodává 

odvahy a taky zrovna potřebné schopnosti a možnosti posloužit; a sám 

se ujme i výsledku. Na mně, na nás je být poslušný, pozorný, pokorný. 

Na mě, na nás je prosit, aby nás Duch obdaroval právě potřebnými dary 



Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt 

Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil ka-

lich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý 

sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo 

jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě 

odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí 

umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. 

Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom neby-

li odsouzeni spolu se světem. A tak, bratří moji, když se shro-

mažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Kdo má 

hlad, ať se nají doma, abyste se neshromažďovali k odsouzení. 

Ostatní věci zařídím, až přijdu. (1K 11,17-34)

1 1 .  K A P I T O L A

Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shro-

mažďujete spíše ke škodě než k prospěchu. Předně slyším, že 

jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem 

nakloněn tomu věřit. Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, 

aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí. Když vy se však shromažďu-

jete, není to už společenství večeře Páně: každý se dá hned do své 

večeře, a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte své domác-

nosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete 

zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad 

pochválit? Za to vás nechválím! Já jsem přijal od Pána, co jsem 

vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, 

vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás 

vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich 

a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to 

čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ 

Proč a jak slavíme 
večeři Páně
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Právě jsem se vrátil ze Švédska, kde jsem byl na týdenní ekumenické 

konferenci biskupů z různých zemí a z různých církví. Byli tam pra-

voslavní, katolíci, luteráni, anglikáni, metodisté a já jsem měl tu čest 

zastupovat reformované a svobodné církve. Každý den jsme kromě před-

nášek a seminářů měli bohoslužbu se slavením svaté Večeře Páně. Znovu 

jsem mohl prožívat velkou úctu svých bratrů z různých církví v přístupu 

ke stolu Páně. I když třeba pod vedením afrických biskupů byla eucharis-

tie nesmírně radostná (zpívali jsme společně spirituály, a i někteří důs-

tojní biskupové a kardinálové tleskali do rytmu a téměř tančili), přesto 

tam byla úcta a vážnost. Všichni, ať byli z jakékoli konfese, projevovali 

velkou úctu a pokoru u Kristova prostřeného stolu. Někteří to projevují 

třeba tím, že než položí Bibli na kazatelnu, tak ji políbí a než postaví ka-

lich na stůl, tak ho také políbí. Však Ježíšova slova pronesená při poslední 

večeři jsou nejvyšší závažnosti a vedou k zastavení: „Toto je mé tělo… toto 

je má krev“. A když čtete v Janově evangeliu slova o tom, že ten, kdo jí 

tělo Kristovo a pije jeho krev, má život věčný a Ježíš ho vzkřísí v poslední 

den (J 6,54), není možné nepřemýšlet o daru, který nám byl svěřen. Ježíš 

říká: …„mé tělo je pravý pokrm a má krev, pravý nápoj.“

Svatá Večeře Páně se slaví již 2000 let. Kolik to bylo slov vyjadřujících 

pokání, rozvázání z hříchu, povzbuzení na cestě víry a někdy třeba 

i uzdravení. Kolik snahy vyložit smysl a podstatu svaté Večeře. Nemůžeme 

dnes projít mnoho, ale srdečně zvu na čtvrteční biblickou hodinu, kdy 

budeme v tomto tématu pokračovat a povíme si, zda je možná shoda ve 

věci svaté Večeře Páně mezi současnými církvemi.

D V A  T I S Í C E  L E T  S L A V E N Í  V E Č E Ř E  P Á N Ě
Pavel Černý        

11. listopadu

Jeden  ze zakladatelů ETS, dlouholetý předseda RCB 
a člen komise pro duchivní zásady, specializuje se na 

christologii a  misiologii. 
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Apoštol hned v 17. verši poví, že slavení svaté Večeře Páně je tak hrozné, 

že by bylo lepší neslavit. Církev v Korintě se shromažďovala a zjevně 

porušovala princip jednoty. Měli se scházet tak, aby ve sboru nebylo 

rozdílu mezi Židy a Řeky, svobodnými a otroky (12,13). Apoštolské slovo 

zní takto:  „Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli 

jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž 

Duchem.” To znamená, že všichni, kteří uvěřili, obrátili se ke Kristu, mají 

Ducha svatého a jsou jím pokřtěni do Kristova těla. Ovšem v Korintě se 

objevila schizmata – roztržky, trhání Kristova těla. Byli tam lidé, kteří si 

přinesli hodně jídla a pití a potom tam byli lidé velmi chudí, kteří často 

neměli co jíst. A přitom se stalo, že ti, co měli, snažili se to rychle sníst 

a vypít, aby se nemuseli dělit s ostatními. Na hladové se nedostalo a ti, 

kteří měli, tak byli přejedení a přepití. Jak bylo možné v takové situaci 

slavit svatou Večeři Páně? Jak bylo možné hodovat s Ježíšem, když tam 

bylo tak hluboké rozdělení? Církev, kde jsou taková sociální rozdělení, 

není skutečnou církví. Je to urážka Pána církve, který se obětoval za 

všechny, za Židy, Řeky, Římany i nejrůznější cizince… V tehdejší římské 

říši byla církev jediným místem, kde byly překonány rozdíly mezi těmi, 

kteří byli pod Zákonem (Židy) a těmi, kteří byli bez zákona (Řekové), byl 

překonán rozdíl mezi těmi, kteří byli římskými občany a těmi, kteří byli 

občany druhé třídy, mezi svobodnými pány a otroky, mezi těmi, kteří 

mluvili řecky a barbary, kteří řecky neuměli, mezi bohatými a chudými… 

Církev – to byl zázrak ve starověku a je to zázrak i dnes. Kristovo tělo 

je vytvářeno z různých lidí, kteří by se nejspíše nikde nepotkali. Jsou 

překonávány kulturní, společenské, politické, názorové rozdíly. To, že 

najednou v Korintě lidé znovu rozdělovali společenství na ty, kteří měli 

hodně a na ty, kteří měli málo či téměř nic, bylo skandální a znemožňova-

H Ř Í C H  P R O T I  C Í R K V I  –  T Ě L U  K R I S T O V Ě

V první části 11. kapitoly apoštol Pavel vysvětlil v korintském sboru 

praxi šátků, zavíjení hlav vdaných žen. Byla to tenkrát důležitá kulturní 

záležitost. Vdané ženy, které na veřejnosti neměly šátek, byly tehdy 

považovány za „Amazonky“ své doby, dnes bychom řekli extrémní fem-

inistky, které nerespektují své manžely a dělají si bez ohledu na rodinu, 

co chtějí. Korintští apoštolovo napomenutí přijali a tak ve druhém verši 

čteme: „Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste 

ode mne přijali.“ (1K 11,2)

Praxi šátků korintští pochopili a byli pochváleni. Mnohem horší to bylo 

se slavením vzácného stolování s Ježíšem, slavením eucharistie – svaté 

Večeře Páně. To, co se dělo kolem slavení Večeře Páně v korintské církvi, 

bylo něco strašného, ohavného. Apoštol o tom slyšel (v. 18)! Dělo se tam 

něco tak hrozného, že to deformovalo evangelium a také společenství 

církve.

Pro pochopení textu z 1K 11 si potřebujeme povědět, že ve starověku bylo 

obvyklé, že bohoslužba byla spojena se společným jídlem. Bylo to tak 

v judaismu, v křesťanské církvi i při pohanských akcích. Křesťané při 

svých bohoslužbách drželi tzv. agapy – „hody lásky“ (sborový den), kdy 

v rámci společného setkání probíhala nejen bohoslužba, ale také společné 

jídlo. A ke společnému jídlu byla připojena i svatá Večeře Páně. Vždyť 

se lidé scházeli z různých míst, a ještě nebyl stanoven žádný den pra-

covního klidu. Bratři a sestry se v první církvi shromažďovali večer po 

práci, a tak společné jídlo patřilo k setkání. Apoštol Pavel se ale dozvěděl, 

že se v Korintě nekonal svátek lásky, ale svátek sobectví a nelásky. Obje-

vuje se tam problém – hřích – na horizontální rovině mezi věřícími a tím 

zároveň i na vertikální rovině mezi věřícími a jejich Pánem.

C O  N A R U Š U J E  V E Č E Ř I  P Á N Ě  
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na památku vyjití z Egypta. Náš text se zaměřil na něco naprosto nového, 

co Pán Ježíš překvapivě při příležitosti poslední večeře řekl: „Toto jest 

mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Po celá staletí se 

v židovských rodinách říkalo: „toto je tělo pesachového beránka“. Na-

jednou od Pána Ježíše zaznělo: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává.“ 

Pesachová2, tedy velikonoční obětní slavnost zpřítomňovala vysvobození 

Božího lidu. Pesachová Hagada3  byla vyprávěním a řádem pro domácí 

sederovou4  bohoslužbu. Židé při ní recitovali: „Vyvedl nás z otroctví do svo-

body, z utrpení do radosti, ze smutku do slavnosti, ze tmy do světla, z otroctví 

do vykoupení.“ To nyní Pán Ježíš vztáhl na sebe a řekl: „Toto je mé tělo“! 

A skrze toto tělo jste vyvedeni z otroctví a moci hříchu!

A šokující překvapení prvních učedníků ještě nekončilo, protože při 

podávání kalicha dobrořečení zaznělo: „Tento kalich je nová smlouva, 

zpečetěná mou krví.“ Z evangelií známe větu: Toto je má krev. Připomeňme, 

že pravověrní Židé by nikdy nepili krev. To by nebylo košer. Ve Starém 

zákoně byl zákaz požívání krve zvířat. Při poslední večeři Pán najednou 

řekne: „Tento kalich je má krev“! Je to nová smlouva v mé krvi. Myslím, že 

to první učedníci dovedli pochopit až po ukřižování a vzkříšení. Bylo to 

tak šokující! Ježíš je velikonoční Beránek. On se obětuje za hříchy světa. 

On dává své tělo a prolévá svou krev. A církev od svého počátku bude opa-

kovat a prožívat tajemství eucharistie – svaté Večeře Páně – hodu Berán-

2 Z hebrejského pesach, přeskočení, pominutí, kterým se popisují události v Ex 
12-14, např. Ex 12,11. Pesachová tedy znamená související se svátky pesach, ve-
likonočními svátky na oslavu vyvedení z Egypta.
3 Z hebrejského hagada, vyprávění. Jde o text zaznamenávající příběh vyve-
dení z Egypta, který je určený ke každoročnímu připomenutí této události o ve-
likonočních svátcích.
4 Z hebrejského seder, řád, čímž je míněn pořad večeře, která připomíná vyvedení 
z Egypta. Tento pořad (seder) má podobu doslovného scénáře, který účastníci slav-
nosti společně čtou.

lo slavit eucharistii. Bylo to schizma – roztržka, rozdělení. Schizma bývá 

obvykle chápáno jako roztržka, dělení po stránce křesťanského učení. 

Boží slovo v našem textu upozorňuje, že je také schizma sociální, které 

je tak vážné, že znemožňuje slavit svatou Večeři Páně. Postoj některých 

v korintském sboru vyjadřoval znevažování sóma tou Kyriou – těla Páně, 

kterým je církev a zároveň to bylo vyjádření necitlivosti a nelásky vůči 

těm, kteří sami neměli dostatek jídla. Proto apoštol danou situaci řeší 

oddělením slavení Večeře Páně od ostatního jídla.

Prof. William Barclay „Církev není skutečnou církví tam, kde je zapomenuto 

sdílení mezi věřícími.“ 1 Díky tomuto velkému problému máme od 23. v. 

zaznamenáno apoštolské vyučování o svaté Večeři Páně. Přijdou známá 

slova: „Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, 

kdy byl zrazen, vzal chléb…“

H Ř Í C H  P R O T I  P Á N U  J E Ž Í Š I
Apoštol klade důraz na to, že přijal vyučování o svaté Večeři Páně od 

Pána. Tím nemusí být myšleno zvláštní zjevení, ale přijetí tohoto slova 

Pána Ježíše od učedníků, kteří byli v církvi již před Pavlem. Ve slovech, 

která zaznívají, jsme hned v návaznosti na Starý zákon. „Pán Ježíš v tu 

noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej…“ To, co zde Pán Ježíš 

udělal, bylo něco, co se dělo každý den v židovských domácnostech. Ro-

dina se shromáždila k večeři, předsedající, zpravidla hlava rodiny, vzala 

chléb, dobrořečila, děkovala za něj, žehnala ho a chléb lámala. Tento zvyk 

měl svou zvláštní slavnostnost o Velikonocích při hodu beránka. Zazněla 

tzv. beracha – židovské požehnání: „Požehnaný jsi, Pane, náš Bože, Věčný 

Králi, který dáváš chléb ze země.“ To byl známý kontext slavení Velikonoc 

1 Barcley, The Letters to the Corinthians, s. 112-113.
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a přece se mnozí protivili Bohu a zůstali ležet na poušti (1K 10,1-6). Apoštol 

zde jasně mluví o Božím soudu. Mluví proti přetíženému sakramental-

ismu – důrazu, že slavením svaté Večeře Páně si automaticky zajistíme 

odpuštění bez ohledu na svou víru, na pokání, na odpuštění druhým. 

V našem textu je jasné vyučování: „Zkoumej sám sebe, než ten chléb jíš 

a z toho kalicha piješ.“ (v. 28) Překážkou slavení není to, že si v pokání 

uvědomuješ svůj hřích. Překážkou je, když nerozpoznáváš, že jde o tělo 

Páně. Večeře Páně není soukromým jídlem pro uzavřenou společnost. 

Slavíme společně s ostatními věřícími. Apoštol zde varuje před nehod-

ným slavením, které spočívá v pohrdání Kristovým tělem. Člověk bude 

vinen tělem a krví Páně, když společenství církve rozbíjí, rozděluje, zne-

važuje, pomlouvá, zraňuje. To vše ho usvědčuje, že nerozpoznává, že jde 

o tělo Páně. Zde je silné propojení svaté Večeře Páně s Kristovým tělem 

– s církví. Ukazuje to k tomu, o čem jsme mluvili v případě Korintských. 

Sociální necitlivost, nevidět potřeby druhých, pohrdat společenstvím, 

které se shromažďuje, povýšenost, pýcha, sebespravedlnost, neochota 

odpustit. To znevažuje Kristovo tělo, kterým je církev.

Pán Ježíš vyučoval o tom (Mt 5,23n), že když chceš přinést dar na oltář 

a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, máš nechat svůj 

dar před oltářem a jít se nejprve smířit se svým bratrem a potom teprve 

přinést svůj dar.

Církev má být příkladem překonávání rozdílů, kastovnictví, politikaření. 

I ten, se kterým v některých věcech nesouhlasím, i ten, který mi není 

zrovna sympatický, ale je to můj bratr, moje sestra, mohu ho přijmout, 

mohu s ním ve sboru spolupracovat, mohu mu pomoci, když je třeba…

ka. Zde nám už nepomůže dogmatika! Kolik lidí se pokoušelo vysvětlit 

svatou Večeři Páně. Je to něco tak velikého a úžasného, že nám nestačí 

naše slova, nestačí naše myšlenkové kategorie. Však ani apoštol Pavel 

se nepokouší eucharistii rozebrat a rozšroubovat na kousky. Všechny 

zprávy v evangeliích a v našem dnešním textu se téměř shodují. Důležitý 

je starozákonní rámec svaté Večeře Páně. Je třeba přiznat, že bez Starého 

zákona bychom nebyli schopni porozumět apoštolskému vyučování. Krev 

Beránka Ježíše zachraňuje před soudem. Tělo a krev Božího Beránka je 

základem naší spásy. A náš Pán to tak ustanovil, že do příběhu a slavení 

Poslední večeře máme vstoupit, máme tento příběh znovu prožívat.

Při svaté Večeři Páně jsme zde znovu se svými hříchy, které se nahro-

madily od minulého slavení. Ano, jsme pokřtěnými lidmi, Duchem 

svatým jsme byli vekřtěni do těla církve (1K 12,13). Na své cestě jsme ale 

neobstáli, něco jsme pokazili, něco jsme řekli, co jsme neměli říkat a zase 

jindy jsme mlčeli, když jsme se měli někoho zastat a někomu pomoct. 

Zhřešili jsme ve slovech, v činech i myšlenkách. Proto Pán říká: Opakujte 

to, čiňte to na mou památku. On ví, že to potřebujeme a že potřebujeme 

znovu jíst jeho tělo a pít jeho krev, na očištění hříchů, abychom mohli 

znovu vstupovat do radosti vykoupení a odpuštění.

A ještě nám zbývá hodné a nehodné slavení Večeře Páně. Stručně je možné 

povědět: Když cítím, že nejsem hoden Kristovy milosti a zjevené Boží 

lásky, mohu přistupovat. Pokud si ale myslím, že jsem lepší než druzí, 

nechci druhým odpustit, pohrdám církví – Kristovým tělem, pak ještě 

nejsem připraven slavit. V 10. kapitole apoštol Korintským připomíná 

varovný příběh ze života Izraelců. Všichni prošli mořem (narážka na 

křest), všichni pili z duchovní skály (narážka na svatou Večeři Páně), 
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Svatá Večeře Páně se radostně slaví tam, kde se lidé mají rádi, kde jed-

nomu na druhém záleží, kde je ochota se dělit o materiální, duševní 

i duchovní dary. Svatá Večeře Páně je pokrm na cestu. Nevíme, co nás 

potká na cestě příštím týdnem. Proto smíme složit svůj hřích, dívat se na 

Krista a přijímat své bratry a sestry. Tam je pak Večeře Páně skutečnou 

eucharistií, skutečným dobrořečením a žehnáním. Jsem rád, že se v řadě 

sborů ujalo slavení v kruhu kolem modlitebny, nebo přistupování vpředu. 

Proč? Protože můžeme vidět, kdo s námi slaví, můžeme vidět tu různost, 

pestrost společenství Kristovy církve. Vždyť to je předobraz věčnosti!  

Proč svatou Večeři Páně slavíme?

Protože nám to Pán přikázal. To čiňte na mou památku!

Protože svatou Večeři Páně potřebujeme. Potřebujeme chléb na cestu! 

Když jdeme na cestu, bereme si sebou jídlo a pití – svačinu. Takovou péči 

potřebuje nejen naše tělo, ale také náš vnitřní člověk. Svatá Večeře Páně 

je pokrm na cestu životem.

S H R N U T Í
Jak slavíme Večeři Páně?

1. S vírou a v upřímnosti. Vyznáváme svou víru v Krista. Svátost je 

viditelné Boží slovo.

2. Slavíme v pokání. Vyznáváme své hříchy. Dáváme do pořádku vztahy 

s druhými lidmi.

3. Slavíme s ostatními, především s církví, do které patříme.

4. Při svaté Večeři Páně dobrořečíme Kristu za jeho oběť i jeho vzkříšení.
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18. listopadu

Dlouholetý předseda RCB a kazatel na   sboru CB Praha 
13.  Zároveň je emeritním předsedou ERC. Jako učitel se 

zabývá zejména pastorací a misologií.

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus 

zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen 

třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté 

se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je 

posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, 

potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti 

ukázal i mně. (1K 15, 3-8)

“Byl vzkříšen podle Písem...”
1 5 .  K A P I T O L A

Dobrá zpráva
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Tři ženy jdou nabalzamovat Kristovo mrtvé tělo. Jdou a neví, kdo jim 

odvalí kámen z hrobu (Mk 16:3). Sami to nezvládnou, byl těžký, nemohli 

jej sami odvalit. Přesto tam ale jdou. Proč? Zvláštní. Možná to znáte. Na 

něco nestačíme, přesto se o to pokoušíme, nechceme to vzdát. Nedá nám 

to.

Nějaké zvláštní tušení, nebo lépe řečeno touha. My přeci toužíme po 

něčem větším, než čeho jsme sami schopni. Tuto touhu do nás vložil Bůh.

Kaz 3,11: On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po 

věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

Každá touha má své překážky, máme je každý. Pro překonání překážek 

musíme mít víru. Víra se ovšem rodí v pochybnostech. Když už pochybu-

ji, vlastně již částečně věřím. Já jsem si upravil Descartovu větu – Myslím, 

tedy jsem na: Pochybuji, tedy věřím. Pochybnost už může být zárodkem 

víry. Přijde okamžik, kdy pochybnosti pominou, a dojdeme k jistotě. Je 

v pořádku, že máme pochybnosti, ale nemusí u toho zůstat.

Bůh chce odvalit kámen, který nám překáží. Ženy pochybovaly, nevěděly, 

kdo jim pomůže. Kdy zjistili, že je kámen odvalen? Až když přišli k hro-

bu a: „Viděli, že kámen je odvalen, a byl velmi veliký (4).“ Víra je vlastně 

rozhodnutí udělat první krok. Ženy se přesto rozhodly jít k hrobu. Co 

může být tím kamenem?

• mě se to netýká, to je pro ty, co jsou nábožensky založení. Není to 

tak. Touha po lepším životě, po věčném životě je v každém z nás. 

Byli jsme Bohem takto stvořeni.

• Osobní překážky, resignace, negativní zkušenosti s křesťany, s církví. 

Nenechme se odradit, Bůh sám odvalí i tento kámen. Pojďme vstříc 

K D O  N Á M  O D V A L Í  K Á M E N ?

Vzkříšení, to je něco, co se naprosto vymyká lidské zkušenosti, proto jej 

lidé řadí spíše do oblasti science-fiction. Vzkříšení bereme jako sym-

bol, obraz, pouze jako impuls k novému začátku, k nové aktivitě. Jaro 

je krásný symbol vzkříšení. Stromy bez listí a květů, jakoby mrtvé, na-

jednou hýří životem, barvami. Když se bavím o víře se svými nevěřícími 

přáteli, celkem si rozumíme. Přiznají, že Ježíš mohl být dobrý člověk, 

vlivný učitel, pomáhal lidem, zastával se utiskovaných, atd. Ale že by byl 

vzkříšen? S tím na mně nechoď.

Přesto opravdové vzkříšení je typický čin Boží. Snad by se dalo říci: Je to 

Boží pozdrav člověku. Je to předběhnutí času, nahlédnutí do budoucnosti. 

Je to jedinečné, krátké, skutečné zjevení Boží, záblesk budoucí slávy. Je to 

Boží výkřik, který má zpochybnit naše přesvědčení, že smrtí vše končí. Je 

to Boží čin, který narušuje všechnu lidskou zaběhanost.

Velikonoce mají dva rozměry. Na velký pátek vynikne poslední zkušenost 

člověka – smrt, to jest osamocení, vydanost. Tak umíráme. Život nekončí 

happyendem. Neděle vzkříšení ukazuje, že smrt ale nemá poslední slovo. 

Smrt a vzkříšení jsou pevně spjaty. Jsou jako podané ruce – naše smrt 

a Boží vzkříšení. Kristovo vzkříšení to je předbíhání věcem. Bůh předběhl 

čas. V okamžiku našeho konce nás čeká jeho podaná ruka.

My lidé máme ale řadu překážek, mnoho věcí nám brání poznat vz-

kříšeného Pána. Je těžké uvěřit a přijmout, že pouhou vírou ve vz-

kříšeného Ježíše se mění náš lidský úděl. Jsme nedůvěřiví a je to pocho-

pitelné. Vždyť těmi nevěřícími byli zpočátku i jeho učedníci. Zmíním dvě 

překážky jako dvě otázky, které doprovázejí příběh vzkříšení.

S M R T  A  V Z K Ř Í Š E N Í
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skutečnost. S čistým svědomím říkáme, Bůh není, a není ani vzkříšení. 

Ale právě proto přišel Ježíš, aby zemřel za náš hřích a tím nám otevřel 

nový rozměr života a možnost vidět neviditelné. Všichni jsme pod mlhou 

hříchu. Tento stav oddělení nám brání poznat živého Boha. Ovšem pouhá 

víra ve vzkříšeného Krista vše mění.

K D O  N Á M  O T E V Ř E  O Č I ?
To už jsme u druhé otázky: Kdo nám otevře oči, abychom Krista poznali. 

Na to nám dává odpověď příběh z Lukášova evangelia (Lk 24,28-31). Dva 

učedníci mají namířeno do Emauz a na cestě se k nim přidá Ježíš. Oni 

jej ale nepoznali, přestože už slyšeli, že vstal z mrtvých. Zkrátka nebyli 

schopni tomu věřit. Poutníci ale udělali dobrou věc. Pozvali nepoznaného 

Ježíše do svého domu a tam při obyčejné večeři „se jim otevřely oči“. Kdy 

v onom poutníkovi poznali vzkříšeného Pána?

V okamžiku, kdy jej pozvali do svého bytu. Kdyby jej nechali odejít, nic 

by nepoznali. Mohli bychom říci, že našim bytem je naše srdce. Vzkříšení 

můžeme nejprve prožít ve svém srdci, někde uvnitř. Pozvat Krista domů, 

znamená pozvat jej do svého srdce, do svého života, udělat mu tam mís-

to.

Víte, ono přesvědčit se o vzkříšeném Ježíši není možné nějak teoreticky. 

Ověřit si fakta a přitakat tomu. K živé víře je nutná osobní zkušenost 

s živým Pánem. Křesťanství je náboženství zjevené. Celá Bible je o tom, 

jak se Bůh dával poznávat lidem. Také nevěřícně hledící učedníci potře-

bovali tuto zkušenost. Ženy, kterým se Ježíš zjevil, to řekly učedníkům, 

ale oni nevěřili. Dokonce čteme: Těm pak ta slova připadala jako blouznění 

a nevěřili jim. (Lk 24,11) Nebyli schopni věřit, dokud jej neuviděli, nezažili. 

O tom je známý příběh o „nevěřícím Tomášovi.“

zkušenosti, při které vzkříšený Kristus vstupuje do našeho života 

a stává se našim přítelem.

Bůh odvalil kámen. Ne proto, aby se Ježíš dostal ven, ale proto, aby se 

ženy dostaly dovnitř a zjistily, že tam Ježíš není!  Bůh se neprojevuje pro-

to, aby na sebe upozornil, ale proto, aby nám prokázal svoji lásku.  Víte, 

Bůh již tolikrát zasáhl v našem životě, ne proto, aby dělal zázraky, ale 

aby nám pomohl v obyčejném životě, aby nám prokázal, že mu jde o nás 

samotné. Člověk by chtěl důkaz. Ale důkaz nezpůsobí víru. Víra je vždy 

spojena s určitým rizikem, které musíme podstoupit. Na druhou stranu 

je vždy spojena s obyčejným každodenním životem. Křesťanská víra není 

nějaký náboženský systém, je to vztah mezi člověkem a Bohem.

Co nám tedy brání vidět vzkříšeného Pána? Je to něco většího než kámen, 

je to náš vlastní hřích. Hřích, jako stav člověka. Tak jako je člověk svo-

bodný, ženatý, rozvedený, vdovec, tak je hříšný. Hřích není jen morální 

přečin, přestoupení přikázání. To je stav člověka bez Boha, jeho lásky, 

bez zkušenosti se vzkříšeným Kristem. Jako malý kluk jsem poprvé při-

jel do Vysokých Tater. Otec byl horolezec a tak mi vyprávěl o skalních 

štítech, které jsem znal jen z fotografií. Jako chlapec z Valašska jsem 

do té doby viděl jen Beskydy. Moc jsem se těšil. Přijeli jsme do Men-

gusovec, což je vesnice přímo pod Tatrami, ale nic jsme neviděli. Mlha, 

deštivo, zataženo, dva dny jsem se díval směrem, který mně otec ukázal, 

ale nic tam nebylo. Vysoké Tatry nejsou, chtělo by se říct. Až přišel vítr, 

který rozehnal mraky, mlha klesla a přede mnou se objevil Gerlach, 

Slavkovský štít, Končistá. Najednou se mně otevřel nádherný až nes-

kutečný pohled na tu téměř třítisícovou hradbu hlavního Tatranského 

hřebene. Tak podobně je to s námi a našim hříchem – zamlžuje nám 
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Osobní zkušenost s Kristem můžeme prožít i dnes, neboť Duch svatý nám 

zprostředkuje takové setkání. Mám například na mysli příběh člověka, 

kterého zničil alkohol, hrací automaty, krádeže. Manželka to neunesla, 

odešla od něj a zůstal sám s obrovskými dluhy. Jednou mu o Kristově 

lásce a novém životě vyprávěl švagr. Tento muž se chytil této poslední 

naděje a poprosil Pána Ježíše, aby vešel do jeho srdce. Bůh jej změnil, 

rodina se spojila, děti i manželka mu odpustili. Přátelé, to není nějaká 

náboženská teorie, to je skutečný život proměněný vírou v Krista.

Neděle se v ruštině řekne воскресенье – vzkříšení. Ježíš byl vzkříšen 

v tento den, a tak si každý týden připomínáme, že je možné začít zn-

ovu. Ano, náš život má „velké pátky“, ty těžké chvíle člověka, které na-

konec skončí smrtí. Dnešní zvěstování je o tom, že každý z nás může mít 

i „neděli vzkříšení“, tedy začátek nového života. Stačí, když vyznáme 

svůj hřích, že jsme žili, jakoby Bůh nebyl a poprosíme, aby Ježíš vstoupil 

do bytu i našeho srdce. Máte-li touhu setkat se s Kristem, stačí udělat 

první krok víry, třeba prostou modlitbou, aby Pán Ježíš vstoupil do vaše-

ho života.

Mám dobrou zprávu i pro ty, kteří na své cestě následování Vzkříšeného 

někde odbočili. Na vlastní kůži něco podobného zažil i apoštol Petr. Svého 

Pána dokonce třikrát zapřel. Místo aby se radoval, že Ježíš je vzkříšen, 

pochybuje o sobě, je na dně, neví, co s ním bude. Do této situace zaznívají 

slova Pána Ježíše: Povězte jeho učedníkům a Petrovi.... Copak Petr nebyl 

Kristův učedník? Byl, ale myslel si, že je vše ztraceno. Kristus, Boží Syn, 

ale není jako člověk. U něho je vždy odpuštění a možnost začít znovu, 

proto zdůrazňuje, že s Petrem stále počítá.  

Kdo nám tedy odvalí kámen, kdo nám otevře oči? Sám vzkříšený Pán, 

který řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.



dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem 

se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako 

v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní 

poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 

(1K 13)

Korint čili Smíchov 

1 3 .  K A P I T O L A

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych 

neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar 

proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, 

ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lá-

sku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, 

ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic 

mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 

nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá 

svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost 

ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje coko-

liv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Lás-

ka nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; 

poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, 

i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je 

částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako 

Pastýřské slovo ke sboru na 
základě vhledu do korintského 

sboru
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Je učitelem a vedoucím katedry praktické teologie na 
ETS, komeniolog a kazatel CB Smíchov. S manželkou 

Janou má dvě děti.
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A P O Š T O L S K Ý  D I S P E Č I N K

Dnes je poslední neděle podzimního cyklu „Lásky kdybych neměl…“ 

Pokusím se to dnes trochu shrnout a vytěžit, co může být inspirací i pro 

nás: Korint neboli Smíchov!

Dopis představuje apoštola Pavla, jako by seděl v nějakém dispečinku – 

na stěně před sebou má několik obrazovek, do telefonu se mu soustřeďují 

rozhovory z několika linek. A přemýšlejme přitom nejen o jejich sboru 

v Korintě, ale také o našem sboru na Smíchově, jak nás asi Ježíš vnímá.

• Na monitorech vidí, že sbor je rozdělený několika výraznými kaza-

telskými osobnostmi (1,10-13 a dále až do 4. kapitoly). Ty nepůsobí 

přímo ve sboru, ale sbor je rozdělen na jejich fankluby.

• Vidí, že při některých shromážděních jim chybí úplně základní lid-

ská ohleduplnost, řekli bychom slušné vychování (11,17-22 a do 

konce kapitoly).

• Po telefonu Pavel řeší hned několik průšvihů, které se dějí buď přímo 

ve sboru nebo v životě někoho konkrétně. A jsou to průšvihy, které 

volají po řešení na úrovni celého sboru, apoštol volá po mimořádném 

členském shromáždění (kap. 5).

• A chodí mu také nejrůznější otázky ze života: Manželství nebo sin-

gle? Jak reagovat na pohanství našeho okolí? Jak je to se vzkříšením? 

Co s těmi, kdo nemají výrazné projevy Božího ducha? Ve své kaza-

telské službě také potkávám celou řadu otázek.

Vidíme Pavla v jeho apoštolském dispečinku. Nás ale teď zajímá, co má 

napsáno před sebou na papíru – a je to jen pár řádek, to nejdůležitější, co 

potřebuje mít na mysli. Co potřebuje mít na mysli, aby dokázal reagovat 

na tolik různých otázek a problémů?
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obrazem nicoty, jen se to chvěje, žádné sdělení. My bychom asi řekli 

prostě klapající mlýnek a nic víc...

Duchovní dary bez lásky, toho daru nejvzácnějšího?! Je vůbec něco ta-

kového možné? Mimořádné projevy Boží moci, nadpřirozené působení, 

dar jazyků nebo třeba uzdravování, a přitom bez lásky?

Apoštol ví, že Bůh je štědřejší než my lidé. My bychom obdarování dávali 

těm, kdo si je aspoň trochu zaslouží… Bůh je přímo marnotratný, tak 

jako to po něm má i příroda…

Máš nadání? Jedná Bůh přímo nadpřirozeně v tvém životě? Hleď ze všech 

sil přijmout od Boha také lásku. A to co nejvíce, aby tvé dary nevyzněly 

jen jako dunění kovu, klapání mlýnku na řece.

Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, 

ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, 

nic nejsem. (1K 13, 2)

Druhý obraz se týká poznání, proroctví, porozumění pro Boží tajemství. 

Když takový člověk mluví, otvírá duchovní hlubiny. A jeho poznání se 

projevuje vírou, která hory přenáší.

Bez lásky však takový člověk není ničím! Má poznání, má víru. Pavel 

zde staví velmi nepříjemné možnosti – buď poznání tajemství, proroctví, 

silnou víru; nebo lásku! Pro mnohé lidi jsou poznání pravdy a síla víry 

na jejich vztahu s Bohem to nejpodstatnější... Kdybychom je však měli 

vnímat Božíma očima, jsou nic…

Toto pevné přesvědčení apoštolovi umožňuje řešit mnoho složitých situ-

ací. To přesně Pavel řeší v kapitolách 8-10. Poznání nadýmá, láska budu-

Jak mu tak koukáme celý podzim přes rameno, vidím tam určitě dvě 

výrazné poznámky:

• Církev patří Kristu, je jeho tělem. Patřit k Ježíši je rozhodující. Dis-

pečink nic nezachrání. Ten jen vrací pozornost lidí na Ježíše.

• Lásky kdybych neměl, jsem nula a moje služba je k ničemu.

Dneska opominu tu důležitou skutečnost, že křesťanský sbor je tělem 

Kristovým. Myslím, že to David Beňa řekl velmi výstižně. Doporučuji 

vám znovu si poslechnout bohoslužbu z první listopadové neděle s jeho 

kázáním.

Dnes se zaměřím na to druhé – důležitost lásky, která stojí za vším, co se 

apoštol snaží svým dopisem docílit.

T Ř I  O B R A Z Y  S H R N U J Í  D Ů L E Ž I T O S T  L Á S K Y
Proto jsme četli píseň o lásce ve 13. kapitole. Nad touto kapitolou se di-

skutuje, zda ji měl Pavel napsanou už dávno předtím a tady ji jen vložil 

do svého dopisu. Líbí se mi názor jednoho vykladače, který říká, před-

pokládám, že ji už měl rozmyšlenou předem, ale zároveň ji zajímavým 

způsobem začlenil do souvislostí, o které v dopise jde.1

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom 

dunící kov a zvučící zvon. (1K 13, 1)

První ze tří obrazů přímo navazuje na předchozí výklad o duchovních 

projevech (darech). Dar jazyků – lidských či andělských. Dunící kov je 

1Thiselton Anthony C. 1 Corinthians: A Shorter Exegetical and Pastoral Commen-
tary. Grand Rapids: Eerdmans, 2011.
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průšvihy těch, kdo se snaží druhé donutit, aby dělali, co potřebují. Láska 

si nenárokuje, nezávidí, nemá radost ze špatnosti.

C O  J E  T E D Y  L Á S K A ?
Apoštol má jasně před očima lásku, jako ten nejvzácnější dar, který jsme 

kdy od Boha přijali. V jejím světle řeší problémy jednotlivců i celého sbo-

ru. Lásku bychom mohli definovat příběhem Ježíše z Nazareta. Láska 

je, když Ježíš slouží potřebným, zastává se utlačovaných, prosí na kříži: 

Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Láska je, když Ježíš dá sám sebe za nás 

ostatní.

Apoštol Pavel zde zvolí jinou definici lásky: Láska je trpělivá, laskavá, 

nezávidí, láska se nevychloubá… (13,4-7) Definuje lásku pomocí sloves. 

Láska je když… Před lety jsem slyšel pěknou inspiraci, která nám může 

pomoct porozumět Bohu, co tím myslí. Dejte si sami sebe jako aktéra té 

věty, pomocí které apoštol popisuje lásku. Mámě ve sboru několik Pavlů 

– Pavel je trpělivý, laskavý, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivý. Je tu 

také řada Jan, tak teď pro vás – Jana nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nebo – David nemá radost ze špatnosti, ale 

vždycky se raduje z pravdy. A ještě – Ať se děje cokoliv, Marie vydrží, věří, má 

naději, vytrvá.

S H R N U T Í
Díváme se apoštolovi přes rameno. Není tam žádný pokyn typu:

• Zkontrolujte, zda jste opravdu věřící. Stát se křesťanem vše vyřeší.

• Vedoucí má vždycky pravdu…

• Nejdůležitější je studovat Starý zákon.

Naopak tam má, že společně patříme Kristu a bez lásky jsme nic.

je, říká. Kdo si myslí, že má poznání, nepoznal, jak je třeba. Ten kdo 

miluje, ten má k poznání správný vztah – je Bohem poznán.

Tam jde o tu situaci jídel nebo jiných předmětů, které prošly pohanskou 

modloslužbou. A někteří křesťané s tím mají problém. A tíhnou k tomu 

druhé odsuzovat. Ti ostatní zase tíhnou k tomu druhými pohrdat. Odka-

zuji na kázání z 30. září.

Řešením je láska, která relativizuje poznání pravdy i tu úžasnou svobodu, 

kterou jako křesťané v Bohu máme. Relativizovat – znamená uvést něco 

do vzájemného vztahu. Einsteinova teorie relativity říká, že prostor a čas 

jsou ve vzájemném vztahu. Apoštolova teorie relativity říká, že pravda 

a láska jsou ve vzájemném vztahu.

Láska totiž vede k tomu, že svědomí a užitek druhého je důležitější, 

než mé osobní poznání. Křesťané mají ohromnou svobodu v Kristu, ale 

z lásky jsou připraveni brát ohledy na druhé. Přitom ohledy na druhé mi 

nijak neberou mé poznání...

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale 

lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. (1K 13, 3)

Třetí obraz vykresluje člověka, který má nesmírné zásluhy, je obětavý. 

V podstatě se dá říct, že se druhým rozdal, že si službou druhým zničil 

zdraví, obětoval se pro druhé.

Pokud to však nedělá z lásky, jemu samotnému to nijak neprospěje!

Jako když někdo nejprve toho hodně nakrade, a pak to dá na charitu. 

To není láska, to je svévole, která se chce natřít na něco hezkého. To je 

to, co Pavel vytýká v kapitolách 5-6, když řeší incest a svárlivost a další 
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Je zajímavé vzít vážně, že Pavel byl vlastně neúspěšný v tom, co chtěl 

dopisem docílit. Dopis psal proto, aby sbor vyvedl z krize, obnovil jejich 

vzájemný vztah, vyřešil některé průšvihy. Ten následující dochovaný do-

pis svědčí o tom, že se to povedlo jen částečně.

Apoštol se snažil, zápasil, ale výsledek není jistý. Dobře si rozmysleme, 

čím se v životě řídíme, protože i tak je výsledek nejistý.

Shrnuji:

• Pavel má uprostřed životního chaosu před sebou několik málo opra-

vdu důležitých zásad. Mluvili jsme o dvou. To je myslím inspir-

ace pro všechny vás, kdo žijete ve velkém tempu a potřebujete to 

podstatné mít opravdu dobře srovnané – maminky s dětmi, vy, co 

zaměstnáváte druhé, veřejně angažovaní lidé, ale možná všichni...

• Kdo tvoří církev? Všichni, kdo patří k Ježíši. Jsou to samí laskaví lidé? 

Ne! Mnozí mají poznání, ale nemají lásku. Jiní mají dary, ale nemají 

lásku. Další mají lásku, ale nemají dary nebo poznání. Další si závidí 

a přou se. My všichni patříme k Ježíši a tvoříme jeho tělo.

• Láska je největším darem! Ať děláme cokoliv, nemáme-li lásku, je to 

celé znehodnocené, je to na nic.

• Co dělat, když lásku nemám? Pojďme ke zdroji – Bůh je zdrojem 

lásky. Jeho přijetí je dokonalé. Jeho trpělivost zdaleka přesahuje jeho 

hněv. Jeho láska vydrží naše selhání. On má pro nás naději.

• Křesťanská víra nás vede do živého a osobního vztahu s Bohem. 

Nevystačíme s jedním nebo dvěma řešeními na všechno. Nezbývá, 

než dát prostor lásce, která hledá, bere druhé vážně, dává sama sebe 

do služby.

• Chybí nám láska? Prosme Boha, který dává a je štědrý…


