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Fp 1,1-11:   Tajemství Kristovy církve a křesťanského života 

Když do našich sborových prostor vstoupí lidé poprvé, jsou překvapeni tím, že zde máme ve 
dvoře tak velký sál a další zázemí. Zajímá je historie: jak jsme k tomu přišli, jak to vzniklo, a 
také, co všechno tady děláme. Při letošní Noci kostelů mohli návštěvníci vidět poprvé 
nádobí, které používáme ke svaté Večeři Páně. Jedni manželé se ptali, proč nemáme nikde 
kříž, když jsme křesťanská církev. Tři mladí muži ze sousedství se zajímali, jestli máme u nás 
faráře nebo někoho podobného. Byli jsme u toho shodou okolností společně s bratrem 
Žemličkou, a když jsem jim řekl, že jsme oba faráři-kazateli v tomto sboru, tak se divili a na 
okamžik znejistěli a nevěděli, co mají dělat… Bylo to roztomilé. Málokdo z našich hostů vidí 
to, co viděl apoštol Pavel ve Filipech. Že zde jde o víc než o „náboženský zájem“, že církev je 
takovou „líhní“ nových lidí, že zde jde o nový život, o budoucnost, o všechno.  

1.  Kristova církev – společenství svatých 

Z Pavlova dopisu slyšíme, že Kristova církev to jsou „svatí v Kristu Ježíši“. Oni sami by to o 
sobě asi neřekli, ale Pavel si to dovolit může. On „do toho vidí“ lépe než jiní. Nejsou to 
„svatoušci“, to by mělo úplně jiný význam, jsou to „svatí v Kristu Ježíši“. – Podívejte se teď 
kolem sebe, na své sousedy, na bratry a sestry v tomto sále. Všichni, kdo věří v Ježíše Krista, 
kdo se hlásí svou vírou ke Kristu, jsou „svatí“. Kdo by to byl řekl! Třeba zrovna tato první 
pravda, kterou jsme dnes v Bibli objevili, je tím, co potřebujeme slyšet a vědět a u toho se 
potěšit! Ano, potřebujeme Boží pomoc k tomu, potřebujeme, aby nám Pán Bůh otevřel oči, 
abychom viděli v sestrách a bratrech Boží děti, Boží vyvolené. Ty, kteří jsou „svatí“ ne proto, 
že nedělají chyby, že jsou dokonalí, že už všechno vědí a všechno dělají správně a dobře, ale 
proto, že patří Bohu. To je ten vlastní význam slova „svatý“, na který chce Pavel křesťanům 
ukázat a čím je chce v jejich situaci povzbudit. Je to tajemství křesťanského života, které 
apoštol v těchto slovech vyjádřil. 

Je to také velký dar a velká pomoc pro náš život v církvi i pro naši práci, když vidíme druhé, 
bratry a sestry v tomto světle. Pokud si teď někdo myslí, že něco takového se dalo říct jen o 
lidech Ježíšovy a apoštolské doby a že my jsme někde úplně jinde, tak se mýlí! Možná si 
křesťany prvního století představujeme jako lidi duchovněji založené a obdarované proto, že 
je mezi námi obrovská časová propast, 20 století! Možná má na tyto naše představy vliv také 
to, že se o nich píše v Bibli, která je pro nás svatou knihou! To mohou být důvody toho, že si 
je idealizujeme a že máme před nimi komplexy méněcennosti. Ovšem jinak jsou tyto věty 
zapsány v Bibli proto, abychom slyšeli o tom tajemství a věděli, že jsme do toho zahrnuti i 
my.  

2.  Vyučování o Boží cestě pro „svaté“ 

Myslím, že jste to už všichni někdy slyšeli, že dopis filipským křesťanům píše Pavel ve vězení. 
Přesto je jeho psaní tak „pozitivní“, radostné a plné naděje. Pavel za křesťany v tomto starém 
„posádkovém“ městě, ve kterém žila spousta vysloužilých vojáků, velice Pánu Bohu děkuje. 
Prosí za ně, modlí se za ně. Někdo možná utrousí: „když byli svatí, tak s tím neměl žádný 
problém“. Který kazatel by si stěžoval, kdyby měl na starost sbor „svatých“!? Nechci to tím 
zlehčovat. Už jsme si vysvětlili, co tím Pavel myslel, jak tomu máme rozumět. Apoštol za 
křesťany děkuje a vyjadřuje přesvědčení, že nový život, který od Krista dostali, jim už nikdo 



nevezme a že to vydrží až do konce. Především díky samému Ježíši Kristu. Zažil Boží mocné 
působení, když tam byl asi před 10 lety a kdy tam místní církev vznikala. Pavel věděl a věřil, 
že stejná Boží moc filipský sbor a jednotlivé křesťany ochrání i podrží.  

Ovšem na druhou stranu apoštol věděl, že život s Ježíšem je celoživotní zápas a že okolní svět 
křesťanům tento zápas vůbec nijak neusnadňuje. Proto se za ně modlí  a dává jim konkrétní 
rady. Píše o tom, co považuje za důležité a podstatné. Co to je? Láska, správná orientace  
životě a ovoce nového života. „A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více 
rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli 
ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste 
k slávě a chvále Boží“.  

3. Život, který stojí za to 

Apoštol Pavel jako dobrý učitel a moudrý poradce křesťany povzbuzuje. Připomíná jim, že 
duchovní život církve i jednotlivců má tendenci se dále rozvíjet, růst a přinášet ovoce. Od  
doby založení sbor už početně i duchovně povyrostl. Ale Pavel se modlí za další jeho vývoj, 
protože ví, že křesťané buď ve víře rostou anebo ztrácejí a duchovně chřadnou. 

a) Na prvním místě píše o lásce. Více lásky to ovšem neznamená více citů a emocí do 
křesťanských vztahů! Ty tam vždy nějaké jsou, ale ty nejsou tím nejdůležitějším. Pavel píše o 
lásce jako o AGAPÉ a tím myslí lásku, která vychází z víry… Pak tím „rozhojněním lásky“ by 
byla spíše větší opravdovost, hlubší zájem jednoho o druhého, ochota ke sdílení ve všech 
oblastech života. Vzájemná láska stmeluje společenství věřících, přitahuje nevěřící a hledající 
a vyzařuje něco jedinečného. Jenže na naše srdce nepůsobí jen Duch svatý a Boží láska, ale 
také naše sobectví a pýcha. Navíc se mezi lidmi setkáváme s lhostejností, nezájmem a tak nás 
někdy napadá, jestli má vůbec smysl o něco usilovat. Ano, má to smysl a tak to Ježíš chce.  

b) Dále jmenuje Pavel jako důležité a potřebné „poznání a hlubokou vnímavost“. Jde o 
poznání Boha a Jeho vůle, jde o vhled do životní problematiky, o schopnost se v různých 
situacích správně rozhodnout. „Vědět, na čem záleží“ – to je něco, co nám pomáhá se 
orientovat v názorové džungli, správně se rozhodovat a moudře žít. K tomu potřebujeme 
nejen Písmo svaté, ale také Ducha svatého i společenství věřících, kde slyšíme názory jiných. 
Ani to není vůbec jednoduché. Myslet na to, co je důležité, dodržovat pravidla, řídit se podle  
Božích principů ve světě, ve kterém většina „kašle“ na nějaké zásady a žije si, jak se jim líbí, 
jak to vyhovuje, jak se to hodí, - to je velmi náročné…   

c) A nakonec ukazuje Pavel ještě na ryzost, na vnitřní integritu. „Být ryzí“ znamená „mít čisté 
srdce“, nemít vedlejší úmysly, jiné, skryté motivy. To je opravdu „vysoká škola“, pro takové 
nároky nenajdeme mezi lidmi porozumění. To se nám spíše někdo vysměje a řekne, že jsme 
hloupí, když jsme poctiví, pravdomluvní a čestní. Na to nestačíme sami. Potřebujeme Boží 
milost, vedení a posilu. Prostě Pavel povzbuzuje křesťany k tomu, aby byli „jako Ježíš“, aby se 
dívali na Něho jako na svůj vzor a jako na Toho, který může a chce to všechno nové 
vypůsobit…. Díky Kristově smrti a Jeho vzkříšení můžeme na Kristově církvi i při sobě vidět 
„ovoce“ Božího působení, lásky a požehnání. Není to ještě všechno takové, jaké by být mělo, 
není to vždy nové. Ale jsou zde „záblesky“ nových věcí. Tak o tom mluví Pavel s křesťany ve 
Filipech a Pán Bůh s námi dnes. Taková je Boží cesta nejen pro křesťany ve Filipech, ale také 
pro nás na Žižkově. To je pozvání k životu, který má smysl a který stojí za to žít, protože je 
životem s Ježíšem.                                                                                         Bronislav Kaleta  
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