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4 Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5 Vaše mírnost ať je známa všem 
lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. 7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 
 

Sestry a bratři, milí přátelé, 

jsme v podstatě na začátku nového církevního roku a naopak na sklonku roku 
kalendářního. Je to taková zvláštní doba vybízející k vyhlídkám a k bilancování zároveň. 
V těchto dnech možná o to víc, že za sebou máme druhý (nejspíš ne poslední) 
lockdown, a tak se můžeme ptát, jak jsme ho zvládli jako jednotlivci, ale i jako církev. 
Byli jsme vždycky tam, kde nás bylo zapotřebí? Řekli jsme to, co jsme říct měli, 
povzbuzovali jsme tam, kde lidi potřebovali povzbudit a pozvednout? Přinášeli jsme do 
lidských nejistot slovo našeho Boha, které zůstává na věky a Boží pokoj? Nebo jsme se 
z vlastního rozhodnutí zabarikádovali před okolním světem i vlastním svědomím a své 
aktivity omezili na absolutní minimum, z něhož jsme pochopitelně ještě dobrou 
polovinu zkusili delegovat na druhé, a do toho, co na nás přece jen nutně zbylo, jsme se 
museli hodně nutit, nebo nás k tomu dokonce někdo musel vyloženě dokopat?!  

Dnes tu ale nejsme proto, abychom se zabývali těmito otázkami, jakkoli jsou závažné 
a tedy i potřebné. Ty si zkusme poctivě zodpovědět před svým svědomím a hlavně před 
Boží tváří každý sám za sebe. Na našich adventních věncích či svícnech hoří třetí 
svíčka, za pár dní tu máme zimní slunovrat a postupně se nám – sice po minutách, ale 
přece jen – začnou prodlužovat dny. Jestli nás letos zase čekají Vánoce na blátě, 
oceníme to ještě víc, než kdyby aspoň trochu nasněžilo. Na každý pád, slovy krásné 
adventní písně z pera německého básníka Jochena Kleppera řečeno – „noc ke konci se 
kloní a blízko je svit dne…“ 

A jakoby právě pro tento čas napsané máme dnes před sebou slovo apoštola Pavla 
z listu Filipským, 4. kapitoly. Slovo, nad kterým se dnes chci společně s vámi zamýšlet. 

Dovolte mi ale ještě odbočku k malému osobnímu svědectví: Když jsem začínal na 
tomto místě sloužit, vzal jsem si do hlavy, že budu takový ten učitelský typ služebníka. 
Všechno zasadit do historického kontextu, každé slovo probrat nejlépe ze tří různých 
úhlů pohledu, zprostředkovat jeho všechny možné překlady, podělit se o to, jak zní 
hebrejsky, řecky i aramejsky... Trvalo jen velmi krátce, než mi Pán Bůh ukázal, že jsem 
zamířil do slepé uličky. A byl jsem velmi rád, když jsem z ní vycouval poté, pochopil, 
že jsou věci, o nichž není třeba diskutovat, věci, které je třeba brát jen tak, jak jsou. 
Prostě proto, že jsou zapsány v Božím slově. A rozhodl jsem se kázat. Kázat  
Krista narozeného v betlémské stáji, ukřižovaného před branami Jeruzaléma, Krista 
zmrtvýchvstalého a vystoupivšího na nebesa…  



Možná i proto mám ta slova apoštola Pavla z listu Filipským za tak působivá.  

Pavlovi, dříve Saulovi, se dostalo výborného teologického vzdělání. Jeho učitelem 
byl farizeus Gamaliel, mimochodem muž, který svou moudrost a životní zkušenosti 
osvědčil i směrem k rodící se církvi Kristově, když prohlásil, že pochází-li tento záměr 
a toto dílo z lidí, rozpadne se samo, ale pochází-li z Boha, nenadělají s tím židovští 
předáci zhola nic… Ale to už zase trochu odbíháme. 

V každém případě – Pavel mohl ve svých pastýřských listech napsat množství 
vzletných slov, mnoho nadřazených, snad i moralizujících, pouček a já nevím, čeho 
všeho ještě. Ale on namísto toho udílí velice prosté pokyny, z nichž na první místo staví 
apel na radování se, pak zdůrazňuje, že máme být známi svou mírností a nakonec říká, 
abychom se netrápili starostmi. 

Možná by na tom nebylo nic až tak zvláštního, kdybychom do svého uvažování 
nemuseli zahrnout fakt, že list Filipským píše Pavel ve vězení, pravděpodobně v Římě. 
Je to podobný paradox, jako když Jochen Klepper skládal text té písně o končící noci 
a blížícím se svítání – tehdy se psal rok 1938… Každopádně chci říct, že když dnes 
budeme uvažovat nad tím textem z listu Filipským, mějme na paměti, že je píše apoštol, 
který je vězněm a jehož život mají v rukou z lidského hlediska mocní tohoto světa. Jeho 
situace je v jistém ohledu podobná té naší nouzové hlídané prapodivným „psem“, 
třebaže my přece jen máme možnost něco dělat. 

Pavel píše: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“  

Kdybych se teď našich školáků – druháků zeptal, jaká věta má na konci vykřičník, 
tak mi – přestože za sebou i v tomto pololetí mají zase víc než měsíc distančního 
vzdělávání – určitě bez váhání a správně odpoví. Ano, rozkazovací. Pavel nám vlastně 
přikazuje se radovat. Navíc hned dvakrát a – aby toho nebylo málo – jedním dechem 
dodává, že se máme radovat vždycky.  

Ruku na srdce, kdybych vám tu tohle vykládal z vlastní hlavy, kdybych na vás 
apeloval, jak se máte pořád radovat, asi by si nejeden z vás významně poklepal na čelo, 
možná by mě si řekl, že ten čerstvý čtyřicátník toho asi ještě mnoho nezažil, možná 
bych čelil podezření, že jsem se stal liberálem a zvěstovatelem evangelia prosperity, 
a v nejkrajnějším případě bych mohl být podezříván, že jsem pod vlivem nějaké 
psychotropní látky.  Naštěstí to neříkám, ale cituji. To apoštol Pavel píše tato slova, 
která mu skrze Ducha svatého vnuknul sám Pán Bůh. Ano, je to výzva samotného Boha. 
Boha, který vyzýval pronásledovanou církev prvního století, aby se radovala. Boha, 
který vyzývá nás, české křesťany 21. století, abychom se radovali, předvánočnímu 
šílenství, letos okořeněnému takzvanou koronakrizí, navzdory. 

Navíc bych rád připomněl, že to není jen nějaká okrajová výzva, ale příkaz, který se 
v tomto poměrně krátkém dopise objevuje opakovaně. Uvedu dva citáty: „Ale i kdybych 
měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji 
se s vámi se všemi; stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou.“ (Filipským 2, 17-18) 
A o pár veršů dál: „A tak, bratří moji, radujte se v Pánu. Psát vám stále totéž mně není 
zatěžko a vám to bude oporou.“ (Filipským 3, 1) 



Zatím jsme se tedy dozvěděli, že radovat se je velice důležitým úkolem v životě 
křesťana, a že je to úkol (tak trochu nepěkně manažersky řečeno) průběžný. Dověděli jsme 
se, že se máme radovat vždycky, že naše radost má být nezávislá na okolnostech. Nemá to 
být radost z dostatku, z úspěchu nebo třeba ze zdraví, i když na takové radosti dozajista 
taky není nic špatného, ale apoštol Pavel píše o radosti, jejíž zdroj je jinde. A kde, to je 
jasně řečeno: „Radujte se v Pánu vždycky.“ Zdroj naší radosti má spočívat v Trojjediném 
Bohu, Otci, Synu i Duchu svatém. V tom, že nás zná, že nás má v péči, že mu smíme 
patřit. A že to není otázkou nějaké momentální nálady, chvilkového dobrého rozmaru. 
Takový náš Bůh rozhodně není. S ním je to napořád. Tedy aspoň z jeho strany určitě.  

Apoštol Petr napsal ve svém prvním listu: „Dědictví nehynoucí, neposkvrněné  
a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke 
spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě 
nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek.“ (1. Petr 1, 4-6) Ano, zdrojem naší 
radosti jsou i jasně daná a neměnná Boží zaslíbení, na která je spolehnutí. 

A že nám to radování se třeba zrovna moc nejde? Leckdy se to dá pochopit. Těžkostí 
a starostí není málo. Ale zkusme to. V jednom kázání jsem slyšel takovou myšlenku, že 
radost je vedlejším produktem poslušnosti. To zní smysluplně. Pokud se budeme snažit 
žít v poslušnosti před Bohem, tak ta radost přijde – třeba nebude nějaká bouřlivá, 
euforická, třeba na sebe vezme podobu pokoje převyšujícího každé lidské pomyšlení, 
ale přijde. Tomu můžeme věřit, na to se můžeme spolehnout. A pokud tuto radost dosud 
neznáme či nemáme, nebo jsme ji nějak ztratili, svěřme svůj život Pánu Ježíši Kristu, 
abychom se v něm mohli radovat znovu a znovu. 

A máme tu další příkaz: „Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.“  

Boží Slovo nás vybízí k mírnosti – a tou mírností se myslí vlídnost, shovívavost. 
Jestliže ten první příkaz, příkaz k radosti se týkal nás samotných, tento druhý směřuje 
především k našemu vztahu k druhým lidem. Právě těm má být známa naše mírnost, 
a právě ta má naše vztahy k druhým lidem vystihovat.  

Ruku na srdce, tohle nám nejspíš vždycky tak úplně nejde. Pochopitelně k naší 
vlastní škodě. Třebaže jsme ta slova slyšeli jistě mnohokrát, s mírností si zrovna hlavu 
nelámeme. Proč taky – vždyť jak říká hrdinka jednoho animovaného vánočního 
pohádkového příběhu, „v sobeckém světě uspěje jen sobec.“ A tak se nenamáháme 
tlumit dálková světla, strkáme se ve frontách, jsme prostě ti lovci, dravci, predátoři. 
A krom toho – občas taky bez špetky rozmyslu a taktu říkáme druhým to, co nám přijde 
na jazyk, a když potom čelíme nemírným následkům naší vlastní nemírnosti, je už 
obyčejně pozdě. Jednou vyřčené slovo už se nedá vrátit ani párem tažných zvířat, tak zní 
pregnantně (a kulantně) vyjádřená lidová moudrost.  

Když už jsem u toho, co říkáme, pak snad jen připomenu, že když máme s někým 
hovořit tak, aby vycházela najevo naše mírnost, pak nám musí jít v prvé řadě o toho 
druhého. A opravdový zájem o něj, třeba o jeho nápravu či záchranu, ten se zkrátka 
musí projevit nejen v tom, co říkáme, ale i v tom, jak to říkáme. Nejde o to někoho 
uzemnit, zvítězit v polemice, ale získat bratra či sestru.  



Ano, mírnost je prostě důležitá. Proč? Protože, jak píše apoštol Pavel, „Pán je blízko“. 
A to není jen otázka jeho druhého příchodu, ale je to každodenní realita. Pán Bůh je nám 
zkrátka nablízku – to je zkušenost žalmisty, který říká „Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, 
svou dlaň jsi položil na mě.“ (Žalm 139, 5). A vzápětí si klade víceméně řečnickou 
otázku: „Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?“ (Žalm 139, 7) 
Jakkoli nám to možná přijde zvláštní, ta slova nemusíme chápat nutně negativně – spíš 
naopak. Že se před Bohem není kam skrýt, to je vlastně v pořádku. Je to důkaz, že on je 
s námi, ať jsme kdekoli, a ať jdeme kamkoli. Že nás neopouští, ba dokonce, že z nás pro 
naše dobro nespouští zrak. Že se u něj můžeme schoulit do klubíčka jako dítě 
u maminky a on nás vezme do náruče, obejme nás, případně nás nechá, abychom se mu 
vyplakali na rameni. I tak si ale ke slovům starozákonního žalmisty přidejme ještě 
novozákonní zaslíbení Pána Ježíše Krista: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny…“ 

V běžných životních situacích je jasné, že to s tou mírností nebude tak jednoduché. 
Když potřebujete pokárat dítě, které zanedbává své školní povinnosti, nebo třeba kolegu, 
který se velmi laxně postavil k nějakému pracovnímu úkolu, můžete to udělat buď 
prudce a v hněvu, anebo můžete v klidu poukázat na zasloužené důsledky s vyjádřením 
přání, aby si dotyčný uvědomil svůj problém a něco s tím udělal, než to příště dopadne 
hůř než špatnou známkou nebo pořádkovou pokutou za pozdě odeslané kontrolní 
hlášení…  

Je zvláštní, že ten text z Pavlova listu Filipským nám nepřikazuje obecně mírnost, ale 
to, abychom byli známí svou mírností. Je to jasný poukaz na to, že taková mírnost či 
vlídnost je významným svědectvím našemu okolí. Pokud dokážeme potlačit hněv, 
nějakou naši nervozitu či tenzi, a v klidu reagovat na náročné situace, naše okolí to 
samozřejmě vidí a vnímá jako dobrý projev naší víry. „Vaše mírnost ať je známa všem 
lidem…“ 

A zase – v tomto předvánočním čase, kdy se na nějaké rozestupy dvakrát nedbá, lidi 
se tahají o košíky v nákupních centrech a k pokladnám se dřív dostane ten, kdo má 
ostřejší lokty, platí ten apel na mírnost dvojnásob. Právě proto, že se naše mírnost může 
stát dobrým svědectvím. A když ne, tak může někomu minimálně zlepšit den.  

A i na tomto místě řeknu – pokud máme pocit, že se nám mírnosti nedostává, 
vydejme to Bohu, vydejme mu sami sebe, aby vstoupil do našich srdcí a proměňoval nás 
ke svému obrazu. 

A konečně jsme četli: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě 

děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“  

Ano, je tady ještě ten třetí a poslední příkaz. Ten zase směřuje k nám samotným. 
A zase to není nic jednoduchého: Netrapte se! To se taky lehko řekne a mnohem hůř 
udělá. Ale apoštol Pavel se jasně odkazuje k myšlenkám z Ježíšova kázání na hoře, kde 
náš Pán řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, 
co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na 
nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což 
vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li 



se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: 
nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak 
oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra 
bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte: co 
budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. 
Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království 
a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Matouš 6, 25–33) 

Jak Pán Ježíš tak apoštol Pavel nám tady dávají najevo, že trápení se je známkou 
nedůvěry. Jsme tedy voláni k tomu, abychom se zaměřili na hledání Božího království 
a všechna trápení v modlitbě vložili do Božích rukou. To neznamená, že nám ta trápení 
nepřijdou na mysl. Ale Pán Ježíš nás vybízí, abychom svá trápení, kdykoli se objeví, 
odevzdali Bohu. Není nad to si v adventním čase takhle vyčistit hlavu… 

Všimněme si ještě, jak Pavel ve svém dopise ty modlitby popisuje. Říká „děkujte 
a předkládejte své žádosti Bohu.“ Ano, jsme vyzývání k vděčnosti a k předkládání 
našich žádostí Bohu. A já bych rád zdůraznil ten rozměr vděčnosti. Žijeme v době, kdy 
nás trápení často přemáhá, je toho prostě moc. V této době zvlášť. A člověka to občas 
semele až do takové míry, že musí vyhledat odbornou pomoc psychologa či psychiatra. 
Myslím si, že právě vděčnost směřovaná k Pánu Bohu, je jedním z důležitých léků 
těchto lidských problémů. Měli bychom si uvědomit, že věci nejsou tak černé, případně 
černobílé. A když se zamyslíme, obyčejně najdeme něco, za co se sluší poděkovat. A tak 
buďme vděčni! 

A do třetice řeknu – pokud je pro nás těžké netrápit se, pokud je pro nás obtížné 
hledat důvody k vděčnosti, poprosme Boha, aby to změnil. Dovolme mu to, dovolme 
mu to dnes.  

Tak jsme si, moji milí, vyslechli tři příkazy pro náš každodenní život, tři příkazy, 
které v adventní době znějí zvlášť naléhavě: Radujte se, buďte známí svou mírností 
a netrapte se. Poslechnout není jednoduché, vlastně je to spíš běh na dlouhou trať 
a celoživotní zápas. Ale k těm apelům patří i ujištění o Boží blízkosti, o Božím láskyplném 
objetí, o Božím neutuchajícím zájmu o každého z nás. On není od nikoho z nás vzdálen. 
A v tento adventní čas nám říká: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj 
hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3, 20) 

Pokud přijmeme jeho nabídku a vydáme se cestou poslušnosti jeho příkazům, pak pro 
nás platí i slovo požehnání: „A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit 

vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ Tím požehnáním je pokoj, který si žádná lidská 
bytost nedokáže ani představit. Tím požehnáním je pokoj, který ochrání jak naše srdce, 
tak naši mysl. Tím požehnáním je pokoj ve vztahu s Bohem, protože Pán Ježíš Kristus je 
vládcem našich životů. 

Amen. 

 


