
Neděle 14. března 2021 
 
1. Tesalonickým 5, 12–24 
 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

při nedávném online koncertě „A přece se učí“ v podání České studentské filharmonie 
jsem se dozvěděl jednu zajímavost o Antonínu Dvořákovi. Přiznám se, že ač je to můj 
oblíbený skladatel a o hlubokém duchovním rozměru jeho díla vím samozřejmě mnohé, 
do konce února jsem opravdu netušil, že Dvořák pod poslední řádek svých partitur 
psával prostá slova vyjadřující vděčnost za dokončené dílo: „Bohu díky!“ 

Tak jsem si říkal, jak je to hezké a pravdivé. Že bylo za co děkovat. Nejen za Biblické 
písně nebo třeba za Stabat mater, kteréžto dílo se mi vybaví, když se nám teď blíží 
Velikonoce. A přemýšlel jsem nad tím, jak pěkně v tom byla naplněna výzva apoštola 
Pavla z 1. listu Tesalonickým „za všech okolností děkujte.“ 

A právě v ten moment jsem se ve svých úvahách trochu zarazil. Opravdu máme 
děkovat za všech okolností? I za takových, které prožíváme zrovna v těchto dnech, kdy 
jsme omezeni v pohybu na území katastru našich obcí, popřípadě okresů, pokud si 
potřebujeme nakoupit? I za takových, kdy jsme od října neměli bohoslužby v naší 
modlitebně, nebyla příležitost vyjít si na koncert, zajít k někomu na návštěvu… A to už 
ani nemluvím o tom, co prožívají naše děti odloučené od svých kamarádů. V téhle 
situaci máme děkovat?! Copak to jde?! 

Když už jsme u toho, kam teď můžeme či nemůžeme, určitě mi dáte za pravdu, že 
jsou místa, kam chodíte rádi a potom jsou místa, kam zas až tak rádi nechodíte. A tak 
někteří chodí neradi do práce, jiní do školy, další třeba k zubaři a někdo třeba jen 
s velkým sebezapřením absolvuje návštěvy u jistých příbuzných či známých. 

Ale zapomeňme na nepříjemnosti. Položím otázku naopak. Kam chodíme rádi? Na 
výlety? Za opravdovými přáteli? Chodíme také rádi do našeho sboru? Nebo tam chodíme 
prostě proto, že víme, že je to pro nás dobré. Apoštol Pavel na adresáty svých dopisů 
nejednou apeloval, aby budovali taková společenství, ve kterých bude dobře nejenom 
jim, ale kam budou rádi přicházet i druzí lidé, třeba i zvenčí. A my se můžeme ptát, jak 
takové společenství vytvářet? Ba co víc, jak ho vytvářet dnes, takříkajíc na dálku. 

Text z Božího slova, který jsem vybral pro naše dnešní společné uvažování, je zapsán 
v 5. kapitole 1. listu apoštola Pavla Tesalonickým, ve verších 12. až 24. Jsou to Pavlovy 
závěrečné rady tomuto sboru. A myslím, že je v nich shrnuto mnoho věcí důležitých 
nejen pro praktický život sboru, ale i pro život jednotlivce. 

„12 Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi 
představenými v Kristu a napomínají vás. 13 Velmi si jich važte a milujte je pro jejich 
dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. 14 Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, 
těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 15 Hleďte, aby nikdo 
neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 16 Stále se 



radujte, 17 v modlitbách neustávejte. 18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží 
v Kristu Ježíši pro vás. 19 Plamen Ducha nezhášejte, 20 prorockými dary nepohrdejte. 
21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte; 22 zlého se chraňte v každé podobě. 23 Sám Bůh 
pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny 
do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24 Věrný je ten, který vás povolal; on to také 
učiní.“ 

V tomto textu vidíme celou řadu praktických rad. A jsem přesvědčen, že společenství, 
které je dokáže uvádět do života, je společenstvím, kam lidé rádi chodí, a jednotlivec, 
který si je bere k srdci, dovede být dobrým přítelem a milým a vyhledávaným 
společníkem, zkrátka člověkem, se kterým se cítíte dobře. 

Těch rad, které apoštol udílí, je mnoho. Připadá mi, jako by Pavel vždycky na konci 
dopisů gradoval naléhavost svého poselství a snažil se do závěrečných řádků vtěsnat 
maximum toho, co chce předat. A možná se v tom maximu občas trochu ztrácíme. Tak 
jsem si ty Pavlovy rady dovolil shrnout do pouhých tří, které ovšem zahrnují všechny 
ostatní.  

Tak tedy první. Ta je velmi prostá: Mějte se rádi. 

Je normální, že se těšíme tam, kde nás lidé mají rádi. Podívejme se na jednotlivé 
projevy lásky, jak je Pavel popisuje. Čteme: „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, 
kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si 
jich važte a milujte je pro jejich dílo.“ Tady vidíme první praktickou radu, koho máme 
mít rádi. Máme mít rádi ty, kdo nám nějak slouží. Pavel to vztahuje na sbor, ale ono to 
platí i pro běžný život. Málokdo má rád třeba policisty. Ale i oni nám určitým způsobem 
slouží a dělají to k dobru všech. O lékařích a sestrách v dnešní době snad nemusím ani 
mluvit. A když už jsme u záchranných složek, zrovna tento týden jsem se bavil s jedním 
panem starostou o hasičích. Vykládal mi o tom, jak někteří zastupitelé u nich v obci mají 
problém s tím, aby se jejich jednotce pořídilo novější auto. A své povídání uzavřel 
pragmatickou otázkou: „Ale koho si zavolají, až se nám tady na jaře rozvodní potok 
a jim hrkne do sklepa nebo do garáže voda a bahno?“  

Takže ta první rada je, abychom měli rádi ty, kteří nám slouží. Máme si jich vážit 
a máme je mít rádi. Jak se to projeví? Tím, že jim poděkujeme. Tím, že je povzbudíme 
a oceníme. Tím, že si jejich služby všimneme.  

Když se scházíme normálně k bohoslužbám a sloužící bratr se loučí u dveří, mnozí 
mu poděkujeme. Ale poděkujeme i doprovázečům, tomu, kdo uklidil modlitebnu, ozdobil 
kazatelnu květinami a postaral se o děti v besídce? Snad. Takhle na dálku je to ještě 
o poznání složitější. Chybí osobní kontakt, ale úsilí není o nic menší. Ba naopak, svým 
způsobem je do té vděčnosti a lásky potřeba zahrnout daleko větší okruh lidí. Nejen ty, 
kteří dodají obsah, ale i ty, kteří se postarají o technickou stránku věci tak, aby se tento 
obsah dostal k posluchačům, ale třeba i jejich nejbližší, kteří podpoří jejich úsilí; děti, 
které si chvíli tiše hrají, nebo konečně usnou, aby v pozdní hodinu umožnily po 
náročném dni natočit video pro nedělní školu…  



Samozřejmě to neznamená, že máme vše přijímat a vždy jen chválit. I v Pavlově 
textu je řeč o tom, že je důležité i napomínat. Jistě, když se něco děje špatně, je třeba se 
ozvat. A je to obrovská odpovědnost, takové napomínání. Přiznám se, že já sám jen 
velmi těžce a nerad někoho napomínám. Ale i to je občas nezbytné. Potřebujeme umět 
přijmout kritiku a na druhé straně nesmíme mlčet, když se děje něco špatného. 
A v každém případě musíme se vší láskou hledat nápravu. Napomínat je potřeba 
v kontextu lásky, ne rivality nebo pohnutek ještě mnohem nižších. 

Apoštol Pavel ovšem přidává i další rady, jak se mít rádi: „Žijte mezi sebou v pokoji. 
Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se 
slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky 
usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“  

Když se máme mít rádi, pak je třeba, aby mezi námi nebyly nevyřešené konflikty. 
Máme žít v pokoji. Nemáme si oplácet, ale máme si prokazovat dobro. Už byla řeč o tom, 
že máme napomínat neukázněné – takové, kteří ničí Boží dílo. Máme těšit ztrápené 
a pomáhat slabým. A máme v tom být trpěliví. Tak se projevuje láska. A tak to je dnešní 
první výzva: Žijme tak, aby bylo vidět, že se máme rádi ve společenství a že máme rádi 
lidi okolo nás. Pak do našeho společenství budeme rádi chodit a pak mezi nás budou 
rádi chodit i druzí lidé. A když nebudou mít možnost přijít přímo, rádi vyhledají naše 
sociální sítě nebo se k nám připojí prostřednictvím našeho webu.  

A samozřejmě, neplatí to jen pro sbor. Když se podívám, kolik nenávisti je dnes 
v různých internetových diskusích, jak se navzájem napadají zastánci a odpůrci roušek, 
respirátorů nebo očkování, přiznám se, že mi z toho není úplně dobře.  

Někdy stačí pro takové osočování, zesměšňování nebo nemístnou manipulaci 
opravdu málo. Nějaký fyzický nedostatek, odchylka od ideálu nebo třeba i jen od 
průměru, odlišný názor, odlišný životní styl, jiný vztah k technologiím, jinak poskládané 
priority, jiný pohled na manželství a fungování rodiny… A už se vytrácí vzájemná 
důvěra, rozpadají se letitá přátelství a do života vstupuje víc bolesti, než je nutné a než 
by bylo zdrávo. Apoštol Pavel říká: „Mějte se rádi.“  

Také druhá rada bude velmi stručná. Říká nám totiž: Žijte Duchem. 

První rada se týkala mezilidských vztahů. Ta druhá se týká toho, jací máme být my 
sami ve svém nitru, abychom společně tvořili společenství, kam lidé rádi chodí. Slovy 
„žijte Duchem“ mám samozřejmě na mysli to, abychom se nechávali vést Duchem 
svatým. Pavel k tomu píše: „Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech 
okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha 
nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se 
chraňte v každé podobě.“  

To je celý velký souhrn rad. Máme se neustále radovat, máme se vytrvale modlit, 
máme být vděční. A potom Pavel říká, že toto je Boží vůle pro nás. Toto je Boží vůle 
pro nás. To Pán Bůh chce. Někdy složitě pátráme po Boží vůli, když musíme udělat 
nějaké rozhodnutí. Tady je jasně řečeno, co je Boží vůlí.  



Boží vůlí je, abychom byli radostní křesťané, ne nějací extatikové a duchovní 
požitkáři či prožitkáři. Úplně obyčejně radostní, takoví, co se tiše radují z toho, že jsou 
s rodinou, je slunečný den, lesní potůček šumí a ve větvích zpívají ptáci. 

Dr. Martin Luther poznamenal, že v životě projevujeme určitou míru vděčnosti 
v opačném poměru k množství požehnání, které je nám dáno, a napsal, že „čím větší 
jsou Boží dary a skutky, tím méně bývají doceněny.“ Požehnání života, zdraví, svobody 
a jídla nebývají opravdu doceněny, pokud nejsou ztraceny nebo ohroženy. Protože slunce 
každý den vychází a zapadá, je to považováno za samozřejmost. Kdyby se souhvězdí 
Velkého vozu objevilo na obloze jen jednou za tisíc let, představte si, jaká by to byla 
vzrušující událost. Ale protože se objevuje každou noc, sotva tomu věnujeme pozornost. 
A požehnání plynoucí z deště zkrápějícího zemi stěží doceníme, dokud si nezažijeme 
měsíc sucha vyšperkovaného tropickými teplotami... Tak nebuďme nevděční. Radujme 
se a děkujme Bohu.  

Ta výzva samozřejmě nestojí tak, že bychom uprostřed existenčních nejistot a strachů 
měli chválit Boha za to, že nemáme čím zaplatit nájem, ale za to, že jemu na nás záleží. 
Nemusíme z plna hrdla děkovat za to, že něčí manžel v ekonomické krizi ztratil 
zaměstnání a propadl alkoholu, nebo za to, že se něčí manželka utápí v depresích, ale za 
to, že Bůh je miluje, že je stále hledá, i když oni ho nehledají, a jde za nimi jako za tou 
zbloudilou ovcí do každé rokle, do každého trní… 

Boží vůlí je, abychom byli lidmi modlitby, tedy lidmi, kteří jsou v kontaktu se svým 
Pánem. I kvůli takovým případům, o kterých jsem právě přemítal. 

Boží vůlí je, abychom byli vděčnými lidmi. Jako učíme děkovat naše děti, učme se 
děkovat i my sami.  

Boží vůlí je, abychom žili Božím Duchem. A když takovými budeme, Pán Bůh nás 
určitě povede i v dalších oblastech. 

Potom Pavel upřesňuje, že máme být lidmi, kteří nehasí Božího Ducha.  Boží Duch 
se hasí tím, že kryjeme svůj hřích, že jsme pokrytci, že hrajeme na lidi kolem i na 
samotného Boha divadlo. Tak se hasí Boží Duch. 

Pavel nás volá, abychom byli lidmi, kteří jsou živi Božím Duchem, kteří jsou vedeni 
Božím Duchem. Když vše povedeme sami, tak se bude drát na povrch naše přirozenost 
a ta není přitažlivá. Když se necháme vést Božím Duchem, tak tím, co lidé budou 
vnímat, bude Boží Duch. A ten je pro lidi příjemný a lidé budou do našeho společenství 
chodit rádi. 

Pavel dále hovoří o tom, že nemáme pohrdat prorockými dary, že nemáme vše a priori 
zamítat, ale zkoumat věci a dobrého se držet. Říká také, že máme odmítat zlo, ať už má 
na sobě jakýkoli kabát.  

O tom všem bychom mohli dlouze mluvit, ale nevím, zda by to bylo účelné. Druhý 
soubor Pavlových rad prostě říká, abychom byli živi Božím Duchem, abychom se jím 
nechali vést. Když to uděláme, pak při nás bude jednat on sám a na nás to nutně bude 
znát. „Boží Duch kde pracuje, tam se srdce změňuje,“ zpíváme v jedné písni z našeho 



kancionálu. A toto výmluvné svědectví v sobě nese hlubokou pravdu. A tak nechme 
Ducha Svatého při nás pracovat, žijme Duchem a výsledky budou znát.  

A dostáváme se ke třetí radě, která je stejně stručná a výstižná jako obě předchozí. Ta 
rada zní: Spoléhejte na Pána. 

Apoštol Pavel končí tuto pasáž slovy požehnání, ale v těchto slovech zdůrazňuje něco 
velmi důležitého. Ano, doposud radil Tesalonickým, aby se měli rádi. Radil jim, aby žili 
Duchem. Ale nakonec připomíná, že nic z toho není o jejich výkonu, o jejich snaze, 
o jejich schopnostech, ale o Božím požehnání. A tak ta jeho rada, která vyplývá z těch 
posledních veršů, je, aby spoléhali na svého Boha. Čteme: „Sám Bůh pokoje nechť vás 
cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu 
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ 

Jinými slovy, Pavel v celé té části radí, aby usilovali o vzájemnou lásku, aby žili 
Božím Duchem, aby měli pokoru a nespoléhali na sebe, ale na svého Pána a jeho milost. 
To je velmi důležitý závěr, zvlášť v dnešní době, kdy občas můžeme propadat zoufalství 
a beznaději, protože máme pocit, že se nemůžeme spolehnout na nic a na nikoho, 
protože političtí lídři fatálně selhávají, možnosti církve jsou omezené a instinkty velí 
postarat se na prvním místě o sebe. 

Nejsme dokonalí, v mnoha věcech máme rezervy. Jako společenství i jako jednotlivci. 
Ale přesto, byl bych moc rád, aby se o našem sboru mluvilo jako o místu, kam lidé chodí 
rádi. Byl bych moc rád, kdybychom měli v našem společenství lásku. Byl bych moc rád, 
aby tady byl vidět i ten osobní vztah k Bohu, který je výsledkem toho, že se necháváme 
vést Božím Duchem, který nás mění v lidi, se kterými je milé a příjemné trávit čas, ať už 
osobně, když je k tomu příležitost, nebo virtuálně, když okolnosti zrovna nepřejí 
společnému setkávání. A byl bych rád, kdybychom si uvědomovali, že to vše není 
výsledek toho, jak jsme dobří, ale výsledek toho, jak dobrý je náš Bůh. 

Každý z nás jistě vidí, že máme svoje chyby a nedokonalosti. Ale nemusíme propadat 
zoufalství. Pán Bůh ví o našich slabinách. A on působí dvojí. On nám odpouští. On za 
naše slabosti zemřel a odpouští nám. Ale on je zároveň Bohem, který člověka mění. 
A tak dnes můžeme prosit, aby nás proměnil, abychom více milovali, a více se nechávali 
vést Božím Duchem a abychom na něj více spoléhali.  

Amen. 


