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Římanům 15,1-7:  „Přijímání druhých – cesta k jednotě“ 
 
Dobře vycházet s lidmi je velké umění. První školou vztahů je rodina, kde se učíme jeden 
druhému ustoupit, s druhým se o něco podělit, navzájem si pomáhat. V manželství a v rodině 
se učíme myslet na druhé a dělat si navzájem radost. V zaměstnání se snažíme vycházet 
s lidmi kvůli dobrému ovzduší… A jak to vypadá mezi křesťany? Pán Bůh vede lidi, kteří uvěřili 
v Ježíše Krista, do společenství své církve, aby z nich tvořil naprosto jedinečné společenství, 
aby na ně působil a aby je měnil. Ve společenství své církve Pán Ježíš formuje naši povahu, 
utváří křesťanský charakter a učí nás pokoře a lásce. 
1.  Každý je jiný 
Dnešní text nám dovoluje nahlédnout do křesťanského sboru v Římě. Ukazuje, že první 
křesťané to neměli o nic jednodušší než my dnes a že od začátku zápasili o jednotu. Slyšíme o 
tom, že v křesťanském sboru v Římě vzniklo napětí kvůli otázkám křesťanského života. Na 
jedné straně stáli křesťané, kteří se odvolávali na svobodu v Kristu, na druhé ti, kteří se stále 
ohlíželi na předpisy Mojžíšova zákona o jídle. Jedni jedli bez skrupulí všechno, druzí nejedli 
maso, ale pouze zeleninu. O těch svobodných se mluví jako o „silných“, o těch druhých jako o 
„slabých ve víře“. Problém byl v tom, že „silní“ pohrdali „slabými“, že jsou tak úzkostliví, 
„slabí“ zase odsuzovali silné, protože v jejich jednání viděli projev neposlušnosti. Bůh vedl 
apoštola Pavla k tomu, aby moudře a laskavě ukázal křesťanům na obou stranách pomyslné 
fronty, co mají dělat. To Boží vyučování je pro křesťany pomocí podnes. Pavel sám se mohl 
klidně přihlásit ke skupině „silných“. Prožíval víru v Krista jako osvobození k novému životu. 
Ale apoštol se nesnaží získat slabé na svou stranu. On radí oběma skupinám, aby „přijímali 
jeden druhého“. To je základní princip, který si máme pamatovat. Apoštol zde pojmenoval 
problém, který zde byl: křesťané se nedokázali navzájem přijímat.    
2.  Líbit se sobě? Ne, druhým! 
Určitě je rozmanitost společenství darem a obohacením. Ovšem ne všichni takovou 
rozmanitost unesou. Leckomu vadí odlišnost druhých a chtěl by mít církev podle svého 
„střihu“ a „vkusu“. Apoštol do této situace radí, aby silní „snášeli slabosti slabých“. Není to 
tedy tak, že zdravý křesťanský sbor je jen společenstvím silných. V Kristově církvi je také 
místo pro slabé. Právě na těch, kteří jsou silnější, duchovně zralejší a svobodnější, záleží. 
Slabé nemůžeme předělat na silné, ani po dobrém ani po zlém! Daleko snazší je, aby se silní 
učili přijímat ty slabé. Pavel to zdůrazňuje slovesem OFEILEIN, které znamená „být dlužen“, 
„být povinen“! Je to křesťanská povinnost silných, aby snášeli ty ve víře slabší! Děláme to 
tak? – Musíme poctivě přiznat, že je nám milejší se chovat podle toho, jak to vyhovuje nám. 
Nebereme ohled na druhé, ale chováme se podle toho, co se líbí nám. A to není dobře. Pavel 
ukazuje na Ježíše Krista a připomíná Jeho příklad! Boží vůlí je, abychom si podle Kristova 
příkladu vycházeli vstříc a tak budovali vztahy a společenství. Jak to můžeme dělat? Tak že 
budeme mít trpělivost s těmi, kteří nejsou ve víře ještě tak daleko jako my, kteří některým 
otázkám křesťanského života ještě úplně nerozumí, mají pochybnosti a leckdy si nevědí rady. 
– Učme se jedni druhé víc povzbuzovat, modleme se jedni za druhé a mluvme spolu o životě 
a svých zápasech. Tím se jedni druhým přiblížíme a posílíme společenství Kristovy církve. 
„Podívejte se na Ježíše Krista“, říká Pavel, „hned vám to bude jasné“: „Vždyť Kristus neměl 
zalíbení sám v sobě…“  Ve společnosti věřících je místo pro unavené, nalomené, ustrašené, 
pochybující. Je tam díky Boží milosti a Kristově lásce pro ně připraveno přijetí, porozumění, 
povzbuzení… To je Boží cesta k jednotě Kristovy církve. 



3.  Přijímání druhých – cesta k jednotě 
Krása a bohatství Kristovy církve není tedy v tom, že tam jsou jen sami silní, zralí, odvážní a 
obětaví křesťané! Krása a sláva Kristovy církve spočívá v tom, že se silní ve víře učí snášet ty 
slabé, slabí ve víře neodsuzovat silné, starší se učí děkovat za „pokrokovou“ mládež a mladí 
za „konzervativní“ seniory. Cestou k jednotě je přijímání jedni druhých. 
Apoštolova výzva míří do situace mnohých odlišností a rozdílů. Pavel povzbuzuje křesťany 
k tomu, aby se znovu podívali na svého Pána a připomněli si, co v něm mají. Pán Ježíš Kristus 
přijal nás, proto my máme přijímat druhé. Přijímat druhé znamená dívat se na ně Božím 
pohledem. Přijímat druhé znamená přijímat je takové, jací jsou, bez výhrad. 
Jedinečnou příležitostí k přijímání druhých je slavnost sv. Večeře Páně. Ta nám připomíná, že 
Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a že nám svou obětí přinesl Boží milost a spásu. Díky Ježíši 
Kristu a víře v Něho jsme se stali Božími dětmi a sobě navzájem bratry a sestrami. Účastí na 
sv. Večeři Páně vyznáváme, že žijeme z Boží milosti a z Jeho odpuštění. Boží milost, kterou 
pro sebe přijímáme, nás zavazuje k tomu, abychom také my odpouštěli druhým a přijímali je. 
Přijímání druhých, život v křesťanské lásce, poctivý zápas o jednotu a pokorná služba Pánu 
Ježíši vedou k tomu, že „svorně jedněmi ústy slavíme Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista“. 
Taková duchovní jednota je Božím darem, společná oslava Boží lásky a milosti je silným 
svědectvím. To není jen zpěv, kterým oslavujeme Boha, ale všechno dohromady. To, jak 
žijeme, jak mluvíme, jak se máme rádi, jak si pomáháme, jak pomáháme potřebným. 
Žít nesobecky, milovat a přijímat druhé je možné jen díky tomu, co se stalo v Pánu Ježíši 
Kristu, v Jeho smrti a v Jeho vzkříšení. On nás naplňuje Duchem svatým a pomáhá nám žít 
z Jeho lásky i moci. Kristova církev, která žije podle evangelia, je Božím darem a požehnáním 
pro společnost, národ i svět. Takovým sborem chceme být také my. AMEN. 
                                                                                                                     Bronislav Kaleta        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


