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K modlitbě:

Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Ve všech svých 
slovech je Hospodin věrný, je svatý ve všech svých skutcích. Hospodin podpírá všechny klesající 
a všechny sehnuté napřimuje. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, 
otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Hospodin je spravedlivý ve všech svých 
cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, 
kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání 
je. Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje. Z mých úst 
zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a 
navždy.   (Žalm 145:13-21)


Slova svatého evangelia podle Lukáše. 2. kapitoly, od verše 10. do 14.:

Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se 
vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete 
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a 
takto chválili Boha: “Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“


Čtení z dopisu Pavlova Filipanům, ze 4. kapitoly, verše 8. a 9.:

Konečně, bratří (sestry), přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je 
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u 
mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.


To Boží zalíbení! 
Když andělé zvěstovali radost, která bude pro všechen lid, tak svoje poselství podle evangelisty 
Lukáše končili formulí chvály, která nově popsala stvoření. Sláva na výsostech Bohu - a na zemi 
to, co dalo překladatelům Bible pěkně zabrat. Nazpaměť jsme se učili podle Bible  Kralické: „Sláva 
na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ Což se lehko přesmyklo do pokoje pro 
určitou skupinu lidí. Dá se to při při troše jednoduchosti pochopit například ze studijního překladu, 
který vinšuje pokoj „mezi lidmi Božího zalíbení“ a nebo katolického liturgického: „…pokoj lidem, v 
kterých má (Bůh) zalíbení!“ Je to skutečně pokoj, který sídlí mezi lidmi „dobré vůle“? Jak by se 
mohlo při zběžném čtení zdát. Fakt?! Je tu vybraná společnost? Ne, určitě ne! Pán Bůh nemá 
exkluzívní národ, kterému by přál pokoj. Ano, Bůh má národ izraelský, kterému dal povolání, 
vyvolil jej a pověřil ke službě a péči o dobro světa. Ale není to vybraná společnost.


Jednou z těch šťastných verzí textu z evangelia je překlad Bible 21. století, která ve 14. verši 2. 
kapitoly Lukášovy říká: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalíbení v lidech.“  To 
dobře ladí se slovy Pána Ježíše, který později blahořečí svému Otci, že ty nejdůležitější věci svého 
plánu skryl moudrým a rozumným, ale zalíbilo se mu zjevit své tajemství nemluvňatům, maličkým. 
„Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ říká Lukáš (10:21) a Matouš (11:26). V koncertu Božího zájmu a 
zalíbení v první kapitole dopisu do Efezu se apoštol skoro nemůže nadýchnout a pobrat dech, aby 
vyjádřil „dobře libou vůli“ Boží, která je pro všecky. (Dopis Efezským 1:5 a 9, Kralicky)


Ano, Pánu Bohu to dělá dobře, je v tom jeho radost a potěšení, když v Kristu všechny lidské 
úmysly směřují k dobru (2. dopis Tesalonickým 1:11). Je v tom zalíbení Pavlovo i naše, když se 
dostávají lidé ke spáse, jak apoštol píše v dopise římským křesťanům (10:1); v tu chvíli o svých 
bratrech Židech. A Filipanům píše Pavel v dopise, ze kterého jsme už četli, že „Bůh zajisté jest, 
kdo (kterýž) působí ve vás i chtění i skutečné činění, podle dobře libé vůle své…“ Tak to znělo 
zase Kraličtinou. Je to ta Boží vášeň, touha, potěšení ještě lépe zalíbení, které s pokojem přichází 
na zem spolu s nebeským dítětem! 


Jak vychutnat toto Boží zalíbení? Jak jej docenit, jak si jej přivlastnit a jak jej prožívat? 

Pomůže nám v tuto chvíli text, který je druhým textem kázání z dopisu Pavlova Filipanům, ze 4. 
kapitoly, verše 8. a 9.: „Konečně, bratří (sestry), přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, 
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co 
sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje 
bude s vámi.“


Řekli jsme si v neděli, že se máme cvičit v naší zbožnosti, tedy ve slušném chování, v nové 
podobě lidství. A tady je příklad, jak se to dělá:
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1. Přemýšlet a dávat do slov a myšlenek (řecky logizomai) to, co je pravdivé, čestné, 
spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co 
sklízí pochvalu. Povídat si a rozebírat všechno to, o čem se mluvívá tak těžko. Dobré příklady, 
jasné přednosti… Třeba, že provozovatel hotelu ve Špindlerově Mlýně měl přes Vánoce volné 
pokoje, napadlo ho proto nabídnout je lidem, kteří jsou přes svátky sami, nebo si nemůžou 
dovolit štědrovečerní večeři. Sešly se mu tisíce e-mailů, ze kterých čtyřicítku vybral. A slíbil, že 
na konci sezóny celou akci zopakuje.  Říkejme si takové a podobné příběhy. Staří  a rodiče 1

mladým. 
 
Ale my tak rádi mlčíme. Sami pro sebe a s těmi druhými. Mlčíme a máváme rukou: „Ono to jí, 
jim, jemu dojde… O tom není třeba mluvit!“ Děláme prudké pohyby, podíváme se úkosem, 
sykneme, vzdychneme - jen aby si třeba děti, prostě ti druzí všimli, jak nás obtěžuje to, či ono. 
Jak je něco špatně. Napravujeme a opravujeme své nejbližší. Vyprávěl mi jeden člověk příběh, 
který jej pak velice mrzel. Dcera měla hezké nové šaty a byla moc zvědava, co si o nich myslí 
její okolí -  a tatínek. Jako pochvalu a jako pokus skrýt svoje rozpaky prohlásil: „Kam jsi se tak 
vyparádila. Myslíš si, že půjdeš na ples?! Snad jsi nečekala, že se budeš někomu líbit!?" 
Nemyslel to zle, upřímně si myslel, že je to ten nejlepší způsob pochvaly, ale udělal to tak 
nemožně. Ten styl je v té naší společnosti tak běžný! Musí se nejprve zaútočit, pokusit se 
udělat zajímavý (trapný) vtip! 
 
Lepší se mluví o haváriích, zlodějích, politických lumpech. Lepší se nadává a zesměšňuje. 
lepší se mává rukou a mluví za zády. Ne, naopak! Mluvte o dobrých příkladech a pěkně 
veřejně. To slovo (logizomai) znamená i počítat - počítejte si náklady, promýšlejte a kalkulujte 
dopady. Třeba dojdeme k číslům, která jsme předpokládali a nebo nás napadne, že by se to 
dalo udělat ještě lépe. A naučit se můžeme od každého! Musíme se poradit, dejme pozor na 
své chyby! Samozřejmě, pozor na „koblihy“!  Snad mi rozumíte! Ale proč si nevšimnout 
něčeho dobrého na tom politickém lumpovi?! To je tak užitečné a dobré pro celou společnost! 
On musí někdy udělat i proti své vůli dobré věci. 

2. Hledat dobré příklady. Apoštol zcela sebevědomě radí. Leží na něm tíha učitelského 
povolání, když říká: „Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte.“. 
Necpal se do učitelského úřadu. Nemyslí si, že je jediný a nejlepší. Ale přijal úkol, musí. A tak 
tedy učí.  
 
Učitelé dnes často pochybují o své roli. Mají dojem, že se nikdo nechce nic učit. Nemyslím si, 
že je to učitelská choroba malomyslnosti a zbytnělý pocit nedotknutelnosti, co je ničí. Ale 
bývají to právě rodiče dětí a nebo samy děti, kteří chtějí učitele vyučit! Kontrolují je, 
poznámkují, zesměšňují, podrážejí. Jako by to bylo k něčemu dobré! A mělo by se to dělat 
jako za nás… To my jsme… Rodiče a pak samozřejmě i žáci žijí v představě, že učení musí 
člověka bavit. A má jít téměř samo, hlavně bez rodičovské práce. A učitelé jsou tu od toho, 
aby děti naučili a vychovali za rodiče.  
 
Podobně jsou na tom křesťanští učitelé. Mají bavit posluchače. Mají učit tak, aby to „šlo 
samo“ a bez práce. Bez ptaní. Bez úsilí o pochopení. Jako vždycky, jako kdysi, jako za nás. 
Chceme, aby byl plný kostel díky nějakému kouzlu osobnosti. Málokde se chápe, že sestry a 
bratři činí, co se „naučili a přijali, uslyšeli a spatřili.“ Chápu své kolegy, kteří říkají, že neví, zda 

 Paní redaktorka aktuálně.cz se jmenuje Skoupá - hezká souhra skutečností - a zprostředkovává slova 1

hoteliéra: „Budeme se snažit, aby měli stejný servis jako lidé, kteří si platí, a nepřipadali si jako chudí 
příbuzní. Dostanou candáta na máku, napečeme koláče,“ vysvětluje hoteliér. Nikdo z platících hostů se prý 
neozval, že by chtěl pobyt zrušit. 
Vypočítal si, že ho jeden člověk přijde asi na tisíc korun. Sám přitom před sezonou nemá na rozdávání, je 
několik stovek tisíc v minusu. Vysvětluje ale, že se má pořád lépe než spousta jiných lidí. Mluví z vlastní 
zkušenosti - procestoval už 99 zemí, z toho 35 afrických. "Lidé jsou všude perfektní, ať už jsou muslimové, 
nebo křesťané. A čím méně toho mají, tím více vám nezištně pomůžou. Snad nikde na světě se nemají lépe 
než my tady ve středu Evropy. Když někdo nadává, řeknu mu pár příběhů z cest," říká muž, který každé jaro 
opouští krkonošskou chatu a vydává se s partnerkou na tři měsíce do světa.  
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hotelier-pozval-lidi-v-nouzi-na-vanoce-prihlasilo-se-jich-50/
r~80ae5e12a8a811e594520025900fea04/

http://xn--aktuln-sta08b.cz
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hotelier-pozval-lidi-v-nouzi-na-vanoce-prihlasilo-se-jich-50/r~80ae5e12a8a811e594520025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hotelier-pozval-lidi-v-nouzi-na-vanoce-prihlasilo-se-jich-50/r~80ae5e12a8a811e594520025900fea04/
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dobře pochopili, co se od nich chce. Netuší, zda ještě někdo ví, k čemu slíbil ochotnou 
spolupráci, když do svého úřadu nastupovali.  
 
Vůbec ale není samozřejmé, že máme učitele. Svěříme mu tedy důvěru a budeme se učit, 
zkusíme přijímat, necháme si vysvětlit a pak vyzkoušíme, dokonce napodobíme, co nám 
ukazuje. 
 
Ovšem: Když se nechci učit, je lépe říci, že se prostě učit nic nechci. Nebudu nic měnit! Nebo 
je lépe říci, že chci být sám mistrem - a zkusit si to jinde a nebo si založit svoji školu. A já bych 
tomu dal šanci: Třeba to Boží zalíbení z rozvoje a nových pohledů spočine i na té nové škole… 


A na cestu: „Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a 
svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí (aby vyplnil všecku dobře libou vůli 
dobrotivosti své) a dílo víry. Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm 
podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.“ Amen

(2. dopis Tesalonickým 1:11n)


Požehnání: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti 
milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.


