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Ko 3,16.17:  „Od bohatství Kristova slova k radosti ze života v Kristu“ 

Jsme dnes spolu jako Kristova církev a slavíme neděli Cantate. Je to latinský název podle 
prvního slova Ž 98,1 „Zpívejte Pánu novou píseň!“. Tak je to v církevním kalendáři dobře 
navrženo, že nám pravidelně připomíná nejen křesťanské svátky, ale také některé základní 
projevy duchovního života. A tak máme po Velikonocích také neděle  Jubilate, Cantate, 
Rogate…. Slyšíme z toho, že ke křesťanskému životu patří oslava Božího jména, společný 
zpěv a modlitby církve. S tím určitě souhlasíme, ale nějak nás to víc nezajímá.  Ne vždy se 
nám u toho vybaví biblické motivy a souvislosti. Byl bych rád, kdyby nám dnešní 
shromáždění/bohoslužba pomohla lépe porozumět tomu, proč zpíváme, jaký to má význam 
a čemu to slouží? Jak to souvisí s vírou a se vztahem ke Kristu? Zastavme se společně a 
dovolme Duchu svatému, aby na nás, v nás a mezi námi působil.    

1.  Nová skutečnost 

Pán Bůh s námi mluví o našem životě, o naší víře. Používá si k tomu příklad ze života a 
zkušenosti křesťanů ze začátků křesťanské éry. V Kristově církvi nejsme ve škole, kam si 
chodíme pro nové informace a vědomosti. Křesťanská bohoslužba to je „duchovní 
laboratoř“, ve které Bůh mocí své lásky/milosti a svého Ducha působí na naše srdce. Když se 
Božímu působení poddáváme, pak nedělní bohoslužba ovlivňuje naše životy a my se díky 
setkání se živým Kristem můžeme posunout dál. 

Apoštol Pavel píše dopis církvi v Kolosách a oslovuje křesťany „jako vyvolené Boží, svaté a 
milované“. Tím nepoukazuje na jejich osobní kvality, na  jejich původ nebo vznešenost. To 
ne. Všechno to jsou atributy, ke kterým přišli věřící v Kolosách jako „slepí k houslím“! Oni byli 
všechno jiné než to! Stačí číst dopis od začátku a máme v tom docela jasno… Pán Bůh je 
našel v různých patrech společenského spektra, spíše v těch nižších, vyvedl je z temných míst 
nesvobody a proměnil jejich osobní situaci. Nezávisle na tom, jaké zkušenosti si 
z dosavadního života přinesli, které bolesti a rány utržili, platí to, co o nich apoštol napsal. 
Pavel s radostí poukazuje na Boží vyvolení, na svatost a lásku. To je jejich nový život, to je 
jejich budoucnost. Díky Bohu za to!    

Těmi Božími vyvolenými se stali jednak z Božího rozhodnutí, a jednak díky víře. Dobrou 
zprávu o Boží záchraně v Kristu slyšeli od Epafry a oni tomu uvěřili. Z lidí odcizených a 
nepřátelských Bohu (1,21) se stali křesťané. Bůh proměnil jejich život a brzy se to ukázalo na 
jejich životě. Teď mají pokračovat dál každodenním bojem s „pozemskými sklony“. Jako „Boží 
vyvolení, svatí a milovaní“, jako Kristoví lidé jsou vysvobozeni z moci zlého. Ale s tím zlým se 
setkávají a budou setkávat i potom, co uvěřili, protože všude je toho plno.      

2.  Kristovo bohatství 

Kromě napomínání k pokoře, trpělivosti, snášenlivosti, lásce a odpouštění vyslovuje apoštol 
naprosto originální přání. Povzbuzuje křesťany v Kolosách: „Nechť ve vás přebývá slovo 
Kristovo v celém svém bohatství“. Pavel vychází z přesvědčení, že Kristovo slovo je naprosto 
jedinečné, je v něm obrovské bohatství. Tak si toho všimli už posluchači Ježíšových kázání 
v Kafarnaum nebo v Nazarétě. Ježíšova slova na ně působila, dotýkala se jich a oni se 
nestačili divit. Ježíšovým slovem byli uzdraveni nemocní a posedlí vysvobozeni z moci zlého. 



Byla v něm Boží moc. Také Ježíšovi učedníci poznali, že Ježíšova slova jsou „slova věčného 
života“. Apoštol mluví o Ježíši jako o Tom, kdo je „nesmírně bohatý“, když bylo v Něm 
stvořeno všechno (1,16). Jemu patří všechno, úplně všechno, na zemi, ve vesmíru…  

Slovem Kristovým nemyslí Pavel jen vlastní Ježíšova slova. Nedělá rozdíl mezi slovy, která 
slyšeli lidé přímo od Ježíše Krista, těmi, která křesťanům předávali Jeho učedníci, a slovy 
Pavlovými. Ježíš Kristus se projevuje stejně za svého života i v době, kdy mluví ke své církvi 
prostřednictvím svých služebníků. Pavel věří, že v Božím slově je přítomná Boží moc, že je 
v něm život a moc vzkříšeného Pána. Proto povzbuzuje věřící k tomu, aby dávali tomuto 
slovu prostor. Tak se Boží vliv dostane do všech oblastí jejich života. Pavel zde používá 
zvláštní obraz. Mluví o tom, že slovo Kristovo má v nich „bydlet“. „Bydlet“ - ale jak? Jak se to 
může stát, když Boží slovo je suverénní a není závislé na lidské vůli? Podobně jako se Bůh 
ujímá člověka, který Ho hledá a který touží po Jeho pomoci, tak se Boží slovo zabydluje u 
toho, kdo pro ně otevírá srdce, kdo po něm touží. Boží slovo je náročný host: vyžaduje náš 
čas, chce, abychom se mu věnovali. Když se pro Kristovo slovo otevíráme, zjistíme, že nám 
„mluví do života“, že působí změny. Tak to má být, tak je to správně. V situacích, kdy jsme 
dříve nadávali, se začínáme modlit, kde jsme byli netrpěliví, máme v srdci pokoj, kde jsme 
byli lhostejní, zjišťujeme, že máme novou schopnost odpouštět a milovat. Boží slovo 
uzdravuje naše srdce.  Poznáváme, jakou je to pro nás pomocí, když je Boží slovo u nás 
„doma“, když je nejen v naší Bibli, ale přímo v našem srdci. To nám ovšem „nespadne do 
klína“ samo, o to se potřebujeme starat – tak, že Bibli čteme, že si některé výroky opakujeme 
nebo že se je učíme zpaměti. Tak se slovo Kristovo stává součástí našeho života, pomáhá 
nám uvažovat o životě jinak… 

3. Od bohatství Kristova slova k radosti ze života s Kristem    

Pavel se dívá na křesťany novým, Božím pohledem. Vidí je jako nové lidi a jako součást 
sborového společenství. Kdykoliv se pak setkávají věřící, u kterých je Boží slovo „doma“, je to 
někde vidět. Plnost a bohatství Kristova slova působí to, že se křesťané navzájem vyučují, 
povzbuzují i napomínají. Je to přirozené a normální, že ti, kdo jsou jako křesťané na začátku, 
potřebují poradit při hledání Boží cesty, při rozhodování v životě… Ti, kdo něco nezvládají a 
hrozí jim pád, selhání, hřích, zase potřebují slyšet upozornění, napomenutí. To je úkol pro ty, 
kdo jsou zkušenější, kdo jsou dál. Tak to „funguje“ ve zdravém společenství: podle okolností 
a potřeby si křesťané pomáhají, podpírají se a modlí.    

Ale to není ještě všechno: to Kristovo slovo plné milosti, lásky, pokoje a naděje vede křesťany 
ke vděčnosti, vede je k oslavě Božího jména, ke společnému zpěvu… To je radost, když zní ve 
shromáždění Kristovy církve k Boží slávě „žalmy, chvalozpěvy a písně“. To není jenom tak. 
Málem bychom přehlédli apoštolům dovětek „jak vám dává Duch“. Společný zpěv Kristovy 
církve to je duchovní záležitost – je to projev z Ducha svatého. Duch svatý vede ke zpěvu a 
oslavě Boží milosti nejen ty, kdo zpívat umějí, kdo mají pěkný hlas. Vede k tomu všechny: ty, 
kdo mají sluch i ty, kdo hudební sluch nemají, ty, kdo znají noty i ty, kdo noty neznají. Duch 
svatý vede křesťany ke zpěvu, protože Bohu a Spasiteli Kristu patří sláva a čest. Společný 
zpěv je jedinečnou formou, jak můžeme vyjádřit před Bohem svou radost, vděčnost i úctu.   
To je obraz Kristovy církve, který Pavlovi Pán Bůh zjevil,  a on křesťany povzbuzuje, aby podle 
Boží vůle ve společenství žili. Také my jsme pozváni   k duchovní obnově, k prohloubení naší 
víry ve zpěvu, chvále a oslavě Boží dobroty. Tak se to  Pánu Bohu líbí a tak na to čeká. AMEN.                                                                     

                                                                                                                                        Bronislav Kaleta 


