
Jednejme spolu po příkladu Kristově 

Římanům 12,9-21 

 

1. Jednat po příkladu Kristově 

Dohoda o způsobu vzájemného jednání, jak jsme ji společně vytvářeli, začíná výzvou: „Jednejme a mluvme podle 

Kristova příkladu a pod vedením Ducha sv., hledejme jednotu v Kristu.“ Je to důležité předznamenání celé Dohody. 

Pokud mluvíme o vzájemných vztazích, nemluvme jen o nějakém kodexu slušného chování, o jakémsi Guth-

Jarkovském pro církev. I tuto oblast života církve chceme pojímat jako něco, co vychází z našeho vztahu k Pánu 

Ježíši Kristu. Pokud jsme Ježíše přijali jako svého Pána a Spasitele, pokud jsme v něho uvěřili, pak chceme žít tak, 

jak žil on. Nejde následovat Krista dříve, než v něho uvěříme a vydáme se mu. Z vlastních sil to možné není. Ale 

pokud jsme v něj uvěřili, máme ho následovat a učit se žít tak jako žil on. Jistě tu nejde o to, že máme všichni žít 

jako svobodní potulní kazatelé v sandálech se splývavými šaty na zem. Nejde tu o doslovnou imitaci, vnější nápodobu 

Ježíšova životního stylu. Jde o to, co někteří vyjádřili onou otázkou: What would Jesus do? Co by Ježíš udělal na 

mém místě? Co by asi v mé situaci řekl, jak by jednal, jak by se k tomu postavil. V evangeliích máme mnoho 

nápověd. A my se jim učíme s pomocí Ducha svatého naslouchat a rozumět. A učíme se to, co kdysi Ježíš řekl a 

udělal před dvěma tisíci lety v nějakém kontextu aplikovat a přeložit si do svého života, do života církve v naší době.  

První bod naší Dohody o vzájemných vztazích je výzvou: „Jednejme a mluvme podle Kristova příkladu a 

pod vedením Ducha sv., hledejme jednotu v Kristu.“ I v našich vzájemných vztazích se chceme ptát: What would 

Jesus do? Co by Ježíš udělal na mém místě?  

 

2. Láska k bližnímu 

Druhý bod Dohody zní: „Usilujme o lásku ke svému bližnímu. Jednejme s druhými tak, jak chceme, aby oni jednali 

s námi“. V našem textu z listu Římanům jsme k tomu slyšeli „Milujte se navzájem bratrskou láskou“ (Ř 12,10). 

Důraz na vzájemnou lásku. Může nám to ovšem znít dosti abstraktně a neuchopitelně. Všichni víme, že se jako 

křesťané máme navzájem milovat. Ale co to znamená prakticky? Jednu praktickou radu, jak milovat své bližní, čteme 

v evangeliu, a také to zaznívá v Dohodě. Je to slovo Ježíšovo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve 

všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci“ (Mt 7,12). Pozoruhodně stručně, jednoduše a prakticky shrnul 

Ježíš podstatu toho, k čemu člověka vede Písmo, Bible. Tou podstatou je láska. Jistě především láska k Bohu, ale 

ruku v ruce s tím i láska k člověku. A k tomu Ježíš dává jakýsi návod, jak o lásce prakticky uvažovat. Také rabíni se 

snažili vystihnout podstatu Tóry stručným a jadrným způsobem. Rabi Hillel řekl:  „Co je ti nemilé, nedělej nikomu 

jinému; to je celý Zákon a všechno ostatní je výklad“. Jinou možností je revanš. Budu dělat druhému to, co on činí 

mně. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak ty mě, tak já tobě. Jestli ty do mě chlebem, tak já do tebe také 

chlebem. Jestli ty do mě kamenem, tak já do tebe také kamenem. To je přece fér, je to spravedlivé, je to rovnovážné.  

Ježíš jde ale dál. Ukazuje, že moc Božího království mezi lidmi nespočívá jen v tom nedělat, co nechci, aby 

druzí dělali mně, ani jen ve filosofii revanše – jak ty mě, tak já tobě. Ježíš říká: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s 

vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“ To je docela jiná a vpravdě nová filosofie Božího království. Boží království 

je tvůrčí silou. Tvoří něco nového, často nezvyklého. Proto Ježíš nemluví pouze o tom, co druhému nedělat, ale 

naopak o tom, co dělat. Toužíš po tom, aby s tebou lidé jednali poctivě, s respektem, s laskavostí a pochopením, aby 

tě povzbuzovali, byli vůči tobě milosrdní a trpěliví, aby ti naslouchali, aby ti byli oporou, aby se za tebe modlili a já 

nevím co ještě, pak buď tím prvním, kdo tak činí. Na první pohled i to může vyznívat poněkud vypočítavě. Budu se 

tak snažit činit, abych se toho dočkal i od těch druhých. Ale co se stane, když já se budu snažit a ti druzí ne? Nechám 

toho? Vzdám to? Nechám se otrávit tím, když já do něj chlebem a on do mě – když ne rovnou kamenem, tak aspoň 

ztvrdlou houskou? To by bylo opět uvažování revanše. Ježíš ale neříká konej dobro druhému, pokud ti kyne nějaká 

šance, že ti to oplatí. Říká: Jak byste chtěli, aby druzí jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Tam nikde není zaručeno, 

že ten druhý odpoví stejně. Bylo by to úžasné, kdyby tomu tak bylo. Ale často tomu tak není. To může být 

demotivující. Proto je to ale následování Krista. Tuto Ježíšovu cestu nedokážeme naplnit ze svých sil. Pokud na svou 

vstřícnost, lásku a ochotu dostáváme negativní reakci, náš lidský potenciál se rychle vyčerpá. A začne sklouzávat 

k filosofii revanše – Tak tohle nemám zapotřebí. Když ty takhle, tak s tebou končím. Toto vyčerpání sil 

způsobené vystřízlivěním, rozčarováním a frustrací se může dostavit velice rychle. Následovat Krista nemůžeme jen 

z vlastních sil. Ty nám nejednou rychle docházejí. Jen ve spojení s Kristem, jen posilováni jeho nepochopitelnou a 

obětující se láskou k nám, můžeme nějak začít žít filosofii Božího království. V podobném duchu jsme slyšeli i u ap. 

Pavla v listu Římanům: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. … Nedej se přemoci 

zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Ř 12,21). Dát se přemoci zlem je docela snadné. Neznáme to dobře? Kolikrát se 

nám stalo, že když se k nám někdo nehezky zachoval, ihned jsme odplatili stejně? To je přirozené. Ježíš nás ale zve 

k nadpřirozenému. K tomu nedat se přemoci zlem, ale přemoci zlo dobrem. To není v našich silách, Jen Ježíš to může 

dát. A také chce dát. 



3. Úcta a respekt 

Třetím bodem Dohody je: „Prokazujme si úctu a vzájemný respekt“. U ap. Pavla jsme k tomu slyšeli: „V úctě dávejte 

přednost jeden druhému“ (Ř 12,10). Jiný překlad: „V prokazování úcty předcházejte jeden druhého“ (ČSP). Zase je 

zde položen důraz na to – ty buď tím prvním. Nečekej až začne ten druhý. Předcházejte v tom jeden druhého. To 

nové, co přináší život z moci Ducha svatého, je nová vnitřní síla a moc. Síla, která jde daleko za myšlenku revanše. 

Chce tvořit to nové, to Boží, ať už je odezva druhé strany vlastně jakákoliv. Ježíš nepřišel na svět zjevit Boží lásku 

ve své oběti tehdy, až toho svět začal být hoden. Ještě když jsme byli Bohu nepřátelští, zemřel Kristus za bezbožné. 

Přišel do svého vlastního, jeho vlastní jej nepřijali, ale přesto přišel a vytrval. To on přišel a jednal jako první. Tento 

Ježíšův přístup a příklad slyšíme i za výzvou – V úctě předcházejte jedni druhé.  

 Jistě tu nejde o nějaké poklonkování. Respekt a úcta znamená jednoduše vidět a ctít hodnotu druhého člověka. 

Vůbec s ním třeba nemusím souhlasit. Respekt neznamená vše druhému člověku odkývat, i když mám úplně jiný 

pohled či názor. Ale přestože mi myšlenky a názory druhého člověka mohou připadat cizí, bláhové, naivní, nezralé, 

nepoučené a nevím jak ještě jinak nedostatečné, důležité je jaký postoj k dotyčnému zaujmeme. Někdy můžeme mít 

nezralé myšlenky, nápady a postoje. Kdo z nás je někdy nemá. Ale to ještě neznamená, že jsme méněcennými lidmi. 

Jde tu hlavně o postoj. Co vyšleme za signál, když se setkáme s bratrem či sestrou, kteří dle našeho názoru mají 

hloupé nápady a myšlenky? Hodně v tom rozhodne, zda k němu přistoupíme s úctou a respektem, nebo s přezíravostí, 

pohrdáním či pocitem myšlenkové nadřazenosti. Nemusím s druhým souhlasit, ale mohu jej přece vyslechnout 

s úctou a respektem. Mohu vyjádřit nesouhlas s jeho myšlenkami a projevy, ano mohu druhého i napomenout, jedná-

li se o závažnější nevhodnost. A přece zároveň mohu jednat s úctou. Je velmi bolestné, když druhého ponížíme nebo 

jím pohrdáme. Může se to stát i nechtěně a nevědomky. Ale přemýšlejme o svých reakcích. Vždy nám může pomoci 

představit si sám sebe v roli dotyčného, uvědomit si, jak bych chtěl, aby se mnou samým bylo v podobné situaci 

zacházeno. Chci se nějak vyjádřit k podle mě hloupému názoru druhého? Představme si, že za námi někdo přijde 

s tím, že nás chce upozornit na náš hloupý názor. Jak bychom se cítili a jak bychom případně chtěli, aby s námi o 

tom mluvil? Co bychom rádi, aby řekl? Nebo bychom rádi, kdyby se nevyjadřoval vůbec? Je obecně vždy velmi 

užitečné, pokusit se vcítit do role toho, s nímž chceme mluvit. Co kdybych byl na jeho místě já? Jaká reakce by mi 

pomohla a jaká by mě spíše srazila, ne-li ponížila? To může být dobrá nápověda, jak jednat s druhým. Však jsme to 

nakonec slyšeli i u Ježíše: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.“  

 

Dohoda o způsobu vzájemného jednání se dotýká jemného přediva vztahů ve společenství. Je to oblast velmi citlivá, 

protože vztahy s druhými, to, jak jsme vnímáni a přijímáni a jak sami můžeme mluvit a jednat, pro nás má velký 

význam. Dobrá komunikace otevírá vztahy. Špatná je uzavírá. Chceme se proto učit jednat podle Kristova příkladu. 

Dnes si připomínáme dvě výzvy Písma: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“ a 

„V prokazování úcty předcházejte jeden druhého.“ Také takto chceme následovat Krista. AMEN 

 

Neděle 3.9.2017, Sbor CB Praha 3, M. Žemlička 


