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„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou 
jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! „Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho 
rádcem?“ Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho 
je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.“ (Ř 11, (25-32) 33-36) 

Dnešního člověka hned tak něco nepřekvapí! Ve světě digitalizace a nejmodernějších 
technologií je každou chvíli něco nového, lepšího a dokonalejšího. Generace našich dětí a 
vnoučat se rodí skoro s chytrým telefonem v ručičce, vyrůstá vedle počítačů a tabletů a brzy 
je umí obsluhovat. Pro dnešního člověka není technicky skoro nic nemožného. Přesto víme, 
že kromě technických vymožeností existují hodnoty, které znamenají daleko víc! Takovým 
vzácným a jedinečným darem je především život. Když držíme v náručí novorozeně, žasneme 
nad zázrakem života. Lidský život je zázrak a dar od Boha! Dnes jsme v Bibli otevřeli text,  ve 
kterém apoštol Pavel žasne ještě nad něčím jiným: nad Boží láskou, velikostí a mocí.   

1.  Boží velikost, moudrost a sláva   

Celé Písmo svaté podává svědectví o Božím jednání, slávě a dobrotě. Nejvíce takových textů 
najdeme v knize Žalmů. Něco z toho slyšíme také z Pavlova listu Římanům. Sv. Pavel věnuje 3 
kapitoly svého dopisu (Ř 9-11) příběhu izraelského národa, příběhu jeho víry i nevěry. - Pán 
Bůh si ve své lásce a moudrosti za objekt svého zájmu a péče vyvolil právě tento národ. Ten 
se však postavil proti Božím záměrům, když odmítl přijmout v Ježíši Kristu svého Mesiáše a 
Krále. - Bůh proto nabízí dar spásy, původně určený Izraeli, ostatním národům. Vypadá to, že 
Izrael své vyvolení promrhal a že o své výsady přijde. Jenže Bůh se vzdorem Izraele nenechá 
odradit a své sliby Izraeli neruší a nebere zpět. Apoštol Pavel vidí a věří, že přijde doba, kdy 
se Izrael vrátí ke svému Bohu a Mesiáši. Než se tak stane, pokračuje Boží dílo jinde. - Apoštol 
se trápí nad záhadou neposlušnosti, nestálosti a nevěry Božích vyvolených. Ani se mu 
nedivíme – také se ptáme, jak je možné být blízko Bohu, být na cestě s Bohem a přitom se 
mu vzpírat a nakonec vzdálit?! A co se stane s lidmi, kterým Bůh nabízí svou spásu a kteří se 
k Němu obracejí zády? Co bude s Izraelem, který odmítl Krista? Na tyto otázky nenajdeme 
hotové odpovědi. Apoštol Pavel je ovšem přesvědčen, že v Božím plánu spásy je místo pro 
všechny. Také pro ty, kteří nemají zájem, kteří si jdou svou cestou. Také pro Izrael. Neexistuje 
větší a vzácnější pravda o Bohu a Jeho jednání. Ano, Bůh je větší, než si dokážeme představit! 
On si ví rady se vzdorem Izraele i s neposlušností dalších národů. On má cesty a způsoby, jak 
uskutečnit svou vůli v životech jednotlivců. Ovšem svůj výklad uzavírá Pavel jinak, než 
bychom čekali: chvalozpěvem. „Vrcholem Pavlovy teologie je doxologie“, píše ve svém 
komentáři Ľudovít Fazekaš. Jinými slovy: nejlepší odpovědí na Boží lásku a moc není podle 
apoštola křesťanské dogma, teologický výrok, nýbrž oslava Boha.  Sv. Pavel oslavuje hloubku 
Boží moudrosti, Božího poznání a Božího bohatství…Ta Boží velikost, moc a sláva se totiž 
nedá vystihnout slovy, ta přesahuje naše chápání a schopnost porozumění. Nad tím je možné 
jen žasnout a radovat se z toho. A my jsme pozváni k tomu, abychom se k této oslavě přidali. 

2.  Boží cesty s lidmi   

Podle Pavlova chvalozpěvu by se někomu mohlo zdát, že jeho Bůh je tajemný,  nepřístupný a 
vzdálený. Ve skutečnosti chce Pavel říct něco jiného. Chce přiblížit svou osobní  zkušenost 
setkání s Kristem, chce povědět o tom, jak mu Bůh otevřel oči a jak porozuměl Božímu 
jednání nově. Apoštol tak vyznává víru v Boha, který se dává lidem poznat jako blízký a živý 



Bůh. Pavel se raduje také z toho, že Bůh člověka nejednou překvapuje, když jedná jinak, lépe 
než čekáme. Apoštol žasne nad nevyzpytatelností Božích soudů a my žasneme s ním. Sv. 
Pavel se nestačí divit té Boží dobrotě, když přemýšlí o Božích cestách s vyvoleným národem.  

Apoštol nepřipomíná konkrétní příběhy a události z dějin Izraele a ze života Božích lidí. Ale z 
textů Písma víme, že takových příkladů tam najdeme spoustu. Můžeme jmenovat Abraháma, 
kterého Bůh povolal k živé víře a dal mu v pokročilém věku syna Izáka.  Také můžeme 
přemýšlet nad zvláštními Božími cestami s Jákobem, Josefem a Mojžíšem. Zrovna Mojžíše 
zachránil před jistou smrtí, protože si ho vybral jako vůdce Izraele. S Mojžíšem v čele Bůh 
dramatickým způsobem vyvedl Izrael z egyptského otroctví a pak zázračně vedl pouští do 
zaslíbené země. Těch 40 let na cestách to nebyla žádná romantika. Byla to únavná cesta, 
s jednoduchou stravou, bez řízků a moučníků. Ale zároveň v tom bylo mnoho Boží lásky, 
mnoho Boží trpělivosti a věrnosti. Byla to cesta, na které se Izraelci učili důvěřovat Bohu a 
poznávat Jeho nekonečné možnosti. Mezi další příběhy Boží pomoci a projevy Boží síly patří 
určitě dobytí opevněného Jericha, Gedeonovo vítězství nad Midjánci nebo Davidovo vítězství 
nad Goliášem. To všechno a také Boží jednání s Izraelem vzbuzují u Pavla úžas nad tím, jak je 
Bůh slavný. Ale totéž pak platí o Božím díle spásy v Ježíši Kristu. To je ten nový Boží začátek 
s Izraelem a se světem… Jedinečné Boží jednání v Ježíšově narození, smrti i Jeho vzkříšení.     

3.  Povzbuzení k radosti a úžasu  

Když na to dnes myslíme, vybavují se nám nejspíše vlastní zkušenosti. Připomínáme si, kde 
jsme dříve byli my, z čeho jsme vyšli, kde nás Pán Ježíš našel. U každého z nás to byla jiná 
Boží cesta, jiný příběh, jiné okolnosti. Pán Bůh si dal s každým z nás práci, hledal nás, čekal na 
nás, mluvil k nám – tak dlouho, až jsme pochopili, že nás miluje a že mu na nás záleží. 
Někoho našel v ateistickém prostředí a přivedl k poznání své lásky a milosti. Zázrak! Někoho 
jiného oslovil v křesťanské rodině a pomohl mu najít vlastní cestu osobní víry. Také div! - Boží 
moudrost, lásku a moc, jak ji poznáváme, přibližuje Pavel z jiného pohledu velmi sugestivně 
také v Ef 1,3-14 „Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista…“. Apoštol ve svých 
dopisech opakovaně ukazuje na tajemství Božího vyvolení, Boží spásy, Boží milosti… To 
všechno jsou témata, před kterými stojíme v úžasu, v pokoře i ve vděčnosti. Je to nad naše 
chápání, jak svatý a všemohoucí Bůh v Ježíši Kristu vyřešil za nás otázku viny a přišel za námi 
s darem věčného života. Apoštol si to nechce nechat pro sebe a povzbuzuje svou oslavou 
Boha křesťany v Římě, v Efezu i nás dnes. Chce nás pohnout k radosti, vděčnosti, zpěvu a 
chvále. A víte, proč? Protože jsme jako křesťané povoláni ke službě Bohu, k šíření evangelia. 
A tato služba není možná bez radosti a bez nadšení! Nepotřebujeme se více otevřít právě pro 
tento rozměr křesťanské víry?! Není to ještě tak dávno, co jsme o Vánocích slyšeli o radosti 
pastýřů, mudrců, Simeona a Anny. Slyšeli jsme o radosti jako odpovědi na setkání s Ježíšem, 
na tu zkušenost Boží lásky a slávy. Necháme se nově pohnout Božím Duchem, Božím Slovem 
k radosti a oslavě Božích skutků? Když otevřeme své srdce pro Boha i svá ústa k oslavě Boží 
lásky, pak se budeme vracet domů možná v podobném rozpoložení jako pastýři tehdy v noci. 
V evangeliu o nich čteme, že „se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli 
a viděli, jak jim to bylo řečeno“ (Lk 2,20). Tato radost je darem, který je na celý život, 
nevyprchá během několika dní. Radost z Boží lásky prohlubuje naši víru, uzdravuje naše 
vztahy a mění náš život. Nebojme se přiblížit k Bohu – On chce naplnit náš život svými 
vzácnými dary. AMEN.                                                                                        Bronislav Kaleta  

 


