
Život hodný Kristova evangelia/ Filipským 1,27-28a /Olomouc, 5. po velikonocích,22. 5. 22                                    

Bratři a sestry,  

epištola Filipským obsahuje známý starokřesťanský hymnus, který jsme dnes četli v prvním 
čtení. Šlo o raně křesťanskou píseň, oslavující Kristovu oběť, její hloubku a její dosah pro život 
křesťana i jeho věčnost. Kristus, Boží Syn, svým životem a smrtí sám sebe zmařil. Sám sebe 
vyprázdnil, odevzdal, vydal sebe sama, vylil svůj život, tak jako když vyprázdníte nádobu 
s vodou. Zřekl se všeho proto, abychom my mohli být spaseni. Na své rovnosti Bohu přitom 
nelpěl, doslova nepokládal ji za kořist. Nebylo to něco, co by si uchvátil pro sebe, ač mu to 
plně patřilo.  A Bůh ho vyvýšil nade vše. Kristus sám sebe ponížil, aby nakonec kraloval 
navěky. Z této skutečnost žije i sbor ve starověkém městě Filipis. Apoštol Pavel měl s tímto 
sborem nadstandardní vztahy. Nazve dokonce svoje tamější bratry „milovanými“. Přesto i 
zde čteme mnohé výzvy a napomenutí. Ten Kristus, váš zachránce, živý, vzkříšený a oslavený 
Pán, ten který se pro vás vydal ze všeho až tak, že už mu vůbec nic nezbylo, vám dává 
v tomto světě úkol.  Posílá vás, abyste jeho oběť a jeho lásku dosvědčovali. Vyjadřuje to 
několika slovními obraty a aktualizacemi. Náš vykládaný verš obsahuje hned čtyři slovesa, 
která mají velkou dynamiku. Navážeme na minulé kázání, ve kterém zazněl důraz na naši 
křesťanskou odpovědnost a samostatné působení v dějinách během Kristovy nepřítomnosti. 

První sloveso a výzva zazní řecky. A i když je to sloveso řecké, určitě mu budeme rozumět: 
POLITEUESTCHE. Zní tam polis, politika, zní tam věci obecné a veřejné. Kraličtí mají: tak jak se 
sluší na Kristovo evangelium, obcujte. Obcování je od slova obec. Křesťanský styl života, to 
není mentalita sekty, to je věc veřejná. I za občanskou obec máte odpovědnost, jakkoli ona 
s vámi vždy nepočítá a snaží se vás zahnat do ghetta. Znamená to, že vám nemohou být 
lhostejné věci, které se dějí za hranicemi sborů. Život hodný evangelia Kristova je život 
evangeliu odpovídající, život v souladu s jeho principy. S těmi principy, které kázal, žil a 
prosazoval Kristus až k okamžiku, kdy odevzdal svůj život. Lásku, službu, bytí pro druhé. A 
taky ryzost charakteru, odvahu ke slovu a činu na pravém místě v pravý čas, překonávání 
strachu a lhostejnosti ke zlu. Možností je dnes mnoho. Je totiž taky mnoho lidského neštěstí, 
ale i lidské bezohlednosti, sobectví, je mnoho těch, kteří se pasou na bezbranných a slabých. 
Starověcí filipští měli situaci nesrovnatelně složitější. Hrozilo jim často vězení nebo i smrt. 
Oni si vytvořili takové své vlastní schéma. A sice říkali, že mají „občanství v nebesích.“ To jim 
jistě pomáhalo a bylo jim to posilou. Být římským občanem byla velká výsada. Kdo měl 
římské občanství, byl na to patřičně hrdý. Ale přesto někdy zažívali křesťané i v tom elitním 
státě pronásledování a mnoho bolesti.  Ano, i my máme občanství v nebesích. V Kristu jsme 
již nyní občany Božího království. Ale přece – tak jako jsme občany svého státu s právy i 
povinnostmi, je tomu stejně i s tím občanstvím v nebi. Máme v něm výsady lidí, které 
vykoupil Kristus, ale současně máme úkol. A ten se v čase církve nemůže netýkat právě 
našeho občanského bytí ve světě, v jeho strukturách. Není to nic jiného, nežli společenství 
křesťanů, otevřené navenek, hlásající Krista a otevřenost k lidem. 

Druhým výrazem, kterým Pavel vybízí filipské, je sousloví: „STÁT V JEDNOM DUCHU.“ Tohle 
chce na svých milovaných bratřích a sestrách buďto na vlastní oči vidět, anebo alespoň o tom 
slyšet, pokud by mu nebylo dopřáno do Filipis osobně dorazit. Stát v jednom duchu. Co to 
znamená? Může to být docela prostě jednomyslnost ve svědeckém jednání. Ale může to 
znamenat i víc, a sice jednotu Ducha svatého. Stůjte v jednotě Ducha svatého. To je totiž 
základní předpoklad toho, abyste konali dílo Kristovo pravdivě a věrně. Tak tedy - 
zopakujme, co se očekává od křesťana: Život uvnitř církve i navenek, tak jak je to hodno 



evangelia Kristova, a zakotvení, doslova stání v jednom Duchu svatém. Ono vlastně jedno 
není myslitelné bez toho druhého.  

Ale my jsme si pověděli, že ta slovesa jsou čtyři. Připomeňme tedy to třetí a čtvrté. To třetí 
sloveso řeknu opět řecky a zase mu budete možná rozumět. SYNATHLEIN. Tam slyšíme slovo 
atletika nebo atlet. To v nás evokuje slovo závod, ale v tomto případě je to spíše zápas, 
přesněji spoluzápas. Křesťané jsou postaveni do veřejného prostoru, kde musí podobně jako 
gladiátoři zápasit bok po boku za Kristovo evangelium, ano, někdy na život a na smrt. A to 
poslední je sloveso nestrachovat se, NELEKAT SE. Nelekejte se protivníků. Tady si 
nepředstavujme nějaký vnitřní strach a sevřenost, ale opravdu spíše úlek a úprk. Tak jako 
když v jediném okamžiku vyplašíte stádo koní.  

Nestrachujte se protivníků. Nenechte se jimi rozdělit a rozehnat. Ale máme my dnes vůbec 
nějaké? My přece nechceme a ani nemusíme vnímat okolní společnost jako nepřátelskou. 
Naopak je mnoho věcí, na nichž rádi spolupracujeme. Starověcí křesťané měli protivníků 
dost. Ale my?  

Před pár lety, ještě během působení v Opavě jsem byl přítomen na magistrátě na akci kulatý 
stůl na téma herny a hazard. Spolu s ostatními církvemi jsme podali podnět v této věci. 
Věděli jsme o škodlivosti heren a o mnoha zničených životech lidí, kteří skončili v azylovém 
domě. A po tom setkání, kde byli i zástupci tohoto hnusného byznysu, jsem si uvědomil, že 
oni počítají s tím, že se necháme zastrašit, že tu iniciativu vzdáme, že nám dojde dech a oni 
budou dál bohatnout z lidského neštěstí. Ne že bychom tehdy dosáhli kdovíčeho. Ale přece 
jen ke drobným omezením došlo. Tady někde může být dnes role církve a křesťanů v době, 
kdy nás neposílají do vězení ani na smrt. Ale zlo a špína tu má velmi mnoho podob a 
možností, které jim naše společnost ochotně poskytuje. Můžeme a máme pozvednout hlas a 
říci – tohle ne. Můžeme a máme se zastávat slabých a zotročených a v síle Božího ducha 
prosazovat dobro. Nekapitulovat před zlem, nevyklízet mu tak snadno pozice předem. 
Slyšme tady Pavla ještě jednou: Jen veďte život hodný Kristova evangelia, žijte jako křesťané 
nejen pro sebe uvnitř, ale i navenek, nezříkejte se odpovědnosti za veřejné věci, stůjte pevně 
v Božím duchu a poté se pouštějte beze strachu do zápasu za evangelium, které zbavuje lidi 
pout a dává naději pro časnost i věčnost.  

Věrní Kristovi svědkové neměli snadný život. A právě ti, kteří byli věrní, neutíkali pryč 
z tohoto světa, nestahovali se do nějakého vnitřního vyhnanství, nebyli uzavřenými 
komunitami, ale snažili se oslovovat společnost a být jí k užitku. Současně věděli, že to pravé 
občanství, to pravé místo, a ten pravý domov mají jinde. V Boží blízkosti, tam, kde je o něj 
nikdo nikdy nemůže připravit. Tam máme domov i my. Amen.  

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, posíláš nás, abychom šli a byli ti svědky ve svém každodenním 
životě. Prosíme, dávej nám odvahu pouštět se v moci Ducha do zápasů, které jsme v pokušení 
pokládat za ztracené. Dávej nám Ducha jednoty, dej nám, abychom ve víře v tebe pevně stáli. 
Veď nás v  díle lásky i ke svědectví slovem. A tam, kde bychom upadali do pohodlnosti a 
lhostejnosti, nás probouzej. Amen. 

 

 


