
2. neděle adventní v Litomyšli  a Svitavách, 8.12.2019

Čtení ze staré smlouvy, ze Žalmu 80, verše 2 až 8:
„Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před 
kmeny Efrajim, Benjamín, Manases! Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. Bože, 
obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš 
dýmat hněvem při modlitbách svého lidu? Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou 
měrou. Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích. Bože zástupů, obnov nás, ukaž 
jasnou tvář a budem zachráněni!“

Čtení z Nové smlouvy, z evangelia Lukášova 21. kapitoly, verše 25 až 36: 
„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít 
před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý 
svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, 
napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“
Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami 
víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, 
pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má 
slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím 
a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří 
přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se 
bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Čtení z dopisu sv. Pavla do Říma, 15. kapitoly, verše 1 až 13:
„My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať vychází 
vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, 
nýbrž podle slov Písma: ‚Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.‘ Všecko, co je tam psáno, bylo 
napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali 
naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista 
Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte 
jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, 
aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho 
slitování, jak je psáno: ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘  
A dále je řečeno: ‚Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.‘  A opět: ‚Chvalte Hospodina, všichni 
národové, a vzdej mu chválu, lid všech zemí.‘ A Izaiáš k tomu říká: ‚Přijde potomek Isajův, povstane, 
aby vládl národům, v něj budou pohané doufat.‘  Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a 
pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“

Dětem:  Moji vnuci v Americe mají třídu každý rok jinou a také paní učitelku nemohou čekat stejnou. 
Vše se točí, aby se Asiati, Latinos, Evropané, Rusové a Němci mohli najít spolu a vytvářet 
společnost. Jak pestré společenství je tu v kostele! Mám v rukou dva nestejné kusy látky, jeden 
menší a druhý větší, jeden žlutý a druhý černý. Mám strakatou kravatu a pruhované ponožky… Co 
ještě více může symbolizovat pestrost společnosti. Jen se rozhlédněte! Co nás dá dohromady? 

Dva kusy látky mají našitý na boku zip. Děti vloží do paty zipu druhou část, kterou zavedou i do 
čelistí jezdce. A rychlým tahem (proto zzzip) zapnou a zkusí pevnost spojení dvou kusů látky. Ta 
pata zipu, to je náš základ, který nás spojuje. To je Kristus Pán. A od začátku skrze čelisti jezdce, 
snášedla, se jeden zoubek vkládá do druhého zoubku, člověk po člověku je zipován do pevného 
spojení s Kristem. To snášedlo, které nás vede od Krista až do věčnosti, může být Duch svatý. 

Zip
Tak moc Pánu Bohu záleží na zdravé rodině! Před dvěma týdny jsme četli o uzdraveném z moci 
nečistých duchů, kterému Pán Ježíš dal úkol zůstat v pohanském kraji a vyprávět, jak byl 
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zachráněn. Nesměl odejet s Ježíšem a učedníky. A bylo to slovo, které nás obracelo z duchovních 
výšek do rodiny. Nemáme se vmýšlet do role učitelů Izraele, ale svědčit doma a ve svém okolí 
novou podobou svého života.

Před týdnem jsme o domácnosti a rodině mluvili opět. Vykládal jsem z Desatera to slovo, které nás 
obrací k otci a matce. Rodiče zvedají naše zraky k Bohu, protože maminka a tatínek nám tady na 
zemi představují Boha, který je nám otcem i matkou. Pozor - v diskusích jsem byl dotázán, zda je 
Bůh opravdu žena a nebo muž. Mějte pokoj, naštěstí není Pán Bůh ani žena a ani muž. Bůh je 
otcovský a mateřský. Naše dělení podle pohlaví je lidskou záležitostí a je jen pro tuto zemi; ani 
andělé nejsou děleni podle pohlaví.

A dnes čteme apoštolské slovo, které nás učí žít v domácnosti. V Boží domácnosti. Dokonce 
narýsuje novou domácnost napříč národy. Církev je dodnes složena a vždycky bude poskládána z 
rozmanitých lidí, kteří dospěli do určité zralosti své víry a hlavně praxe života. Je na nich více či 
méně znát, že jsou Kristovi. Text jim říká slabí a silní.

Kdo je ten silný? Jak si sílu představujete? A kdo je slabý? A v čem je jeho slabost? Mohli 
bychom číst z předcházející kapitoly o střetech mezi silnými a slabými: „Proč tedy, ty slabý, soudíš 
svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra?“ (Římanům 14:10) Ze souvislostí textu by se 
mohlo zdát, že je silný ten, který ví, že může jíst všechno a slabý je ten, který se ohlíží na 
neslučitelnost s pohanstvím a bojí se masa z pohanských jatek. Náš text by spíše nasvědčoval 
tomu, že silní jsou židé, náboženští lidé a slabí jsou pohané, ti, kteří se nevyznají v Bibli, nemají 
ponětí o zákoně, prorocích a nerozdělují na dobré a na zlé. To je ale v tuto chvíli pro některé z vás 
nejasná souvislost. A my řešíme zcela jiné problémy. A ty v textu nejsou!

Co řešíme?  Jen se podívejte kolem sebe! Žijeme tu jako vzorek celé společnosti. Změnou před 
třiceti lety jsme se naučili, že je možno dožadovat se svých práv. Záleží na tom, jak se cítím a jak 
vše vidím já. A já mám právo dělat si co chci! Je to projev síly a nebo slabosti?  
Před rokem 1989 jsme o svých právech tušili, ale naučili jsme se držet pusu a krok. Hlavně mít 
správnou věrouku o Pánu Ježíši. Byl to projev skutečné a zralé síly a nebo nezralé slabosti? 
Zkuste si odpovědět! Myslím si, že pro mnohé jsou to dodnes moc složité otázky.

Kdo je slabý a kdo je silný? Je to jako s demonstranty třeba před úřadem vlády. Mají transparenty, 
křičí, je jich hodně, celé náměstí. To je v tu chvíli jejich jediná síla, jinak je jejich postavení velice 
křehké. Daleko silnější jsou jinde - ve svém oboru, mají sílu jako matky a otcové. Ale tady je jejich 
silou jen zástup. Přijede v limuzíně pan premiér. Ten má vliv na spoustu věcí, může dělat opatření v 
rozpočtu. Ale tady skloní hlavu nebo udělá nějaký nejapný vtip, aby si dokázal svou sílu, protože 
proti davu je slabší. 

Kdo je skutečně silný a kdo slabý? Konec dotazování! Záleží na tom, kdo je silný a kdo je slabý!? 
Evangelium nám přímo neodpovídá, protože jednou jsme silní a podruhé slabí. Evangelium ale 
povzbuzuje a dodává sílu slabým a poníženým, kteří přijali úkoly a věrně dělají malé služby. Už jen 
tímto příkladem: Pán Ježíš nedlouho před svou smrtí na kříži „vstal od stolu a vědom si toho, že mu 
Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází…“ šel mýt nohy učedníkům (Janovo 
evangelium 13:3). Byl v tu chvíli silným a nebo slabým? Apoštol nám dává odpověď: „Vždyť právě 
když jsem sláb, jsem silný.“ (2. dopis do Korintu 12:10)  a dobře to dokresluje apokryfní kniha Júdit: 1

„Vždyť tvá síla není v množství a tvá vláda nespočívá na silných lidech, ale jsi Bůh ponížených, 
pomocník nejmenších, zastánce slabých, ochránce zavržených, spasitel zoufajících.“ (9:11)

Jak se mají ti rozmanití, silní i slabí lidé vzájemně unést? Jak mají prosazovat svoje práva a hledět 
na práva těch druhých? A nejen církev, ale hovoříme o rodině - tak manželé mezi sebou, děti vůči 
rodičům a rodiče vůči dětem? Apoštolovo evangelium připomíná silným povinnosti a radí: „My silní 
jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.“ (Dpis Římanům 15:1) Co to 

 „A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše…“ (viz 2. dopis Timoteovi 2:1)1
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znamená snášet? Co to znamená nemít zalíbení? Odpovědí je: „Každý z nás ať vychází vstříc 
bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.“ (Dopis Římanům 15:2)

V tiskařině je znám snášecí, sešívací a falcovací systém, který tvoří sešit novin, knihy. A ve 
strojařině se hovoří o unášečích - brusné systémy, spojkové systémy, diferenciály a podobně… Na 
dálnici se zipujeme do kolony. To je obrázek toho, jak jeden druhému vychází vstříc. A přesně na 
tomto příkladu je vidět, jak to snášení neumíme.

Jaká je norma tohoto přizpůsobení? Nikoli nejdříve tvoje dobro, a pak moje dobro. Omezené 
sobectví. Ne, to ne. A už vůbec ne: Moje dobro! Vždy jsem byl ten slabší, musíš na mne brát ohled. 
To je vydírání! Nikoli klid, ve kterém se nic neřeší. Ne povrchní smíření. Ne odstranění a ani útěk, 
abychom si nevadili a nepřekáželi si… 

Odpověď je: Dobro společného růstu. Pavel o dobru mluví už dávno a čím dál silněji (12. a 13. 
kapitola dopisu) a v té předposlední kapitole je to ještě jasněji: „Usilujme o to, co slouží pokoji a 
společnému růstu!“ (Římanům 14:19) My řeči o dobru považujeme za naivní. Nejasné a hloupé.2

Ale je to právě naopak: Křesťanský křest začíná už přípravou ke křtu, v níž se lidé navzájem 
poznávají a spolu přemýšlejí o dobru společného růstu. Učí se snášet své síly. A křtem, tou krásnou 
chvílí, sounáležitost ve jménu Kristově veřejně potvrdí a Pán se k ní přizná svým potvrzením. Ve 
křtu opravdu nejde o tu vodu, ale o umění žít ke společnému dobru. Ve křtu jde o zapojení, 
provázanost, lásku v rozmanitosti, se kterou přispěji do společného dobra, které potřebuje tenhle 
svět.

A proč by nám mělo pomoci dobro společného růstu, proč nemyslet nejprve na sebe? proč si 
komplikovat život. Lepší je verze „silnější vyhrává!“ a život jako bitva! Proč?  
 
Argument první: Kristus to tak dělal. „Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle 
slov Písma!“ (Římanům 15:3) se choval tak že se o něm dá říci: „Urážky těch, kdo tě tupí, padly na 
mne.“ (Žalm 69:10) Já jsem se předřadil před vás, nasadil jsem svoje záda, říká Kristus.

Argument druhý: Nebudeme na to sami, neřešíme to jako první, všechno už tu bylo: „Všecko, 
co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které 
nám dává Písmo, čerpali naději.“ (Římanům 15:4) 

Závěr:
To by Pavlovi stačilo a končí. Ale není to tak jednoduché. Text má dva konce. První závěr 
Pavlovy řeči řeči je dobrořečením, žehnáním a zní: „Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste 
jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce 
našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal 
vás.“ (Římanům 15:5-7)

Jenže pak Pavlovi dochází, že ještě nemůže skončit a doloží další fakta, upřesňuje a přináší 
biblické doklady z Písem, která jen obecně zmínil před tím. Evangelium neříká, že Kristus 
obskakoval svůj národ, své domácí. Apoštol snáší doklady o společném dobru, kde se myslí na 
toho druhého, tady na národy této země. Tím Kristus žil a apoštol Pavel z toho vyrobí druhý závěr 
tohoto textu: „Chci říci: Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby 
dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování, jak je psáno (Citace Žalmu 
18:50): ‚Proto vzdám tobě chválu mezi národy a jménu tvému žalmy zpívati budu.‘ 

 Zpráva o novém pojetí posuzování kvality života s jednoznačnými rysy růstu společného dobra, který 2

používá apopštol: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2996942-ekologie-a-kvalita-zivota-misto-absolutniho-
bohatstvi-islandska-premierka-chce a obrana společného dobra v podání Nancy Pelosi, předsedkyně 
Sněmovny reprezentantů USA, ve chvíli, kdy vznesení obvinění je považováno za znevažování prezidenta 
USA. Velice poučný příklad:  https://www.youtube.com/watch?v=zew7TAk2Eww
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„A dále je řečeno (Citace Deuteronomium 32:43!): ‚Radujte se, pohané, spolu s jeho lidem.‘ A opět 
(Citace Žalmu 117:1): ‚Chvalte Hospodina, všichni národové, a vzdej mu chválu, lid všech zemí.‘ A 
Izaiáš (11:10) k tomu říká: ‚Přijde potomek Isajův, povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané 
doufat.“ (Římanům 15:8-12)

Co si neseme domů:
1. Byli jsme zase v domácnosti, kde jsou slabí i silní. V domácnosti našich skutečných domovů i v 

domácnosti církve, města, státu a kontinentů
2. Silní a slabí - to je skutečnost, která byla je a bude. Musíme se s ní vyrovnat ke společnému 

dobru. Nevysmívejme se dobru, ale hledejme jej.
3. Snášejme se a vycházejme si vstříc, zipujme se do nebes a k dobru!
4. Takový cíl si zvolil náš Pán, na jehož příchod čekáme a takhle to Pán Bůh myslel od začátku, od 

stvoření. Vánoce nejsou rychlá nouzovka! Jsou na to doklady z hloubky židovských knih!
5. A nejsme na to sami. Dostali jsme snášeče, jezdce Ducha svatého!

A pak je tu ten úplný konec a v něm je opět dobrořečení a žehnání: „Bůh naděje nechť vás naplní 
veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.“ (Římanům 
15:13) Přijď tedy, Pane Ježíši!

Na cestu pro rodinu:
„Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali 
toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým. Napsal jsem vám, děti, že 
jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem 
vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.“
1. dopis Janův 2:12-14

Požehnání:
Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec, který se nikdy nevzdal svých dětí!
Ať všem žehná jeho Syn, který se - ač silný - pro nás stal slabým!
Ať vám žehná Duch svatý, který nás snáší dohromady k dobru všech
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