
Klášter 4. 9. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen
Introitus: Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, 
on učinil nebesa i zemi. (Ž 121)
Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen
Píseň: 94

Modlitba: Bože, děkujeme Ti za toto sváteční shromáždění, ke kterému jsme se sešli z Tvojí vůle a 
milosti. Děkujeme za náš sbor a za tento kostel. V poslední době je pro nás jako klidný přístav v 
rozbouřeném moři. Místo, kde můžeme opakovaně slyšet ujištění, že svět spočívá ve tvých rukou, i 
když o tom denně pochybujeme. Prosíme ale, nedopusť, abychom se v kostele a v církvi před 
světem ukrývali. Dej, ať se ta jistota, kterou zde přijímáme, pevně uchytí v našich životech. Ať 
odtud čerpáme potřebnou odvahu a rozvahu i pro všední dny „tam venku“. Dej ať žijeme ze 
spasení.
Náš Pane, víme, že Tvé Slovo se často od nás odráží jako hrách od zdi. Víme, jak často se 
přetvařujeme – před druhými i před Tebou – ale naše touhy se upínají docela jinam, než k Tvému 
království. Prosíme, odpusť nám. A dej, ať Tvé Slovo, které k nám dnes zazní, nepadne ani do trní 
ani na cestu – ale ať pevně zakoření v nás. A my ať v jeho síle vydáváme hojnou úrodu. Amen

1. čtení: 1 Tm 1; 12-17

Píseň: 553

2. čtení: Sk 9; 1-22+31

Sestry a bratři, příběh apoštola Pavla je příběh s velkým P. Takový, jaký se s přehledem vyrovná 
příběhům hrdinů velkých románů nebo hollywoodských trháků. Evangelista Lukáš – mistrný 
vypravěč, využívá hojně všechny přísady, které velkolepý příběh potřebuje: Sledujeme úžasnou 
vnitřní proměnu hlavního hrdiny – ze Saula, muže plného nenávisti, úhlavního nepřítele Církve, v 
nejstatečnějšího Kristova služebníka. Sledujeme taky, jak se Pavlovým působením proměňuje svět 
kolem – jak po celém Středomoří vznikají nové sbory, jak se rozrůstají, jak se křesťanská zvěst 
nezadržitelně šíří dál. V jeho příběhu je požehnaně dobrodružství a nebezpečí, cestování... nechybí 
ale ani přátelství, oddanost a odpuštění. Konec je, pravda, takový trochu useknutý – nedozvíme se, 
jak to s Pavlem dopadlo v Římě u soudu. Jestli byl omilostněn - a pokojně zemřel obklopen 
blízkými, nebo ho potkal úděl mučedníků na popravčím špalku. Ale neuvěřitelné životní dílo, které 
za ním zůstalo, samo o sobě vydá za sebe lepší konec.
Přitom celé úžasné vyprávění o Pavlových misijních cestách po celém Středomoří, je vlastně jen 
rozvinutím té proměny, která se s Pavlem udála na jeho osudové cestě z Jeruzaléma do Damašku. 
Podivuhodné setkání s Kristem bylo pro Pavla natolik zásadní zkušeností, že všechno, co po zbytek 
života dělal, zde mělo svůj počátek. Přitom ta proměna, která se s ním stala, vlastně vůbec nijak 
velkolepá nebyla. Z Pavla se po tom oslňujícím záblesku nestal bíle oděný světec se svatozáří, 
mluvící blaženým hlasem – jak to známe z pohádek, kde se zlý loupežník nějakým zázrakem stane 
úplným opakem svého starého, hříšného já. Pavel zůstal v jistém smyslu pořád stejný – stejně 
horlivý, drsný, v něčem až radikální. Pouze teď celé své bytí – se všemi povahovými rysy, se všemi 
obdarováními, ale i chybami, plně vložil do služeb Ježíše Krista.
Na celém Lukášově vyprávění je nejlepší právě to, jak uvěřitelně Pavlova proměna vyznívá. To 
neznamená, že by si evangelista nemohl něco vypravěčsky přibarvit. Podařilo se mu ale skvěle 



vyjádřit jeden paradox křesťanské víry: že Bůh nás miluje takové, jací jsme – nesnaží se nás svou 
mocí přetavit do jedné dokonalé formičky. Ale zároveň setkání s Kristem člověka dočista promění. 
Pojďme se teď na chvíli trochu podrobněji podívat, kdo byl vlastně apoštol Pavel zač – a jaká že 
proměna se s ním udála:
když poprvé narazíme na apoštola Pavla – tehdy ještě farizea Saula, tak pro něj těžko najít 
příhodnější označení, než padouch. Muž, plný nenávisti, člověk ze kterého jde strach. A hlavně – 
připravený aktivně se podílet na vyhlazení křesťanů. Přitom ale už od začátku vidíme, že Pavlův 
příběh nebude žádná braková povídka s černobílými postavami, kde zloduši jsou „zlí a špatní“ 
prostě proto, že je autor takové potřeboval. 
Saul není Dlouhé Bidlo z Rychlých Šípů ani Santer z Vinetoua (fanoušci jednoho či druhého díla, 
doufám prominou). Jeho nenávist ke Křesťanství pramení ze strachu o starý svět židovské víry, kde 
nejvyšší hodnotou je úcta k Mojžíšovu zákonu a kde farizeové jsou ti nejlepší z nejlepších. Je to 
svět, kterému Saul rozumí, kde má své jasné místo a kde taky už mnohého dosáhl. Jenomže teď se 
tu jako rakovina šíří učení toho kacíře Ježíše z Nazareta, který tvrdí, že Bůh miluje dokonce i ty, 
kdo mají jeho zákon v opovržení – tak jako otec miluje své děti navzdory jejich chybám. A že láska 
je snad novým zákonem! Jenže – kam bychom došli ve světě, kde nějaké city platí víc než zákony? 
Jak v takovém světě zajistit spravedlnost, bezpečí… Proto má vlastně radost, když jeden z 
nejvýraznějších šiřitelů téhle nebezpečné ideologie – Štěpán, skončí na popravišti. A proto je 
připravený udělat vše, co je v jeho silách, aby zastavil i ty ostatní. Je nám tenhle padouch – muž 
plný nenávisti, opravdu tak vzdálený? Kolik upřímně věřících křesťanů pociťuje dnes takový strach 
o svůj starý známý svět a je ochotných se kvůli tomu chovat zcela nekřesťansky – ne-li rovnou 
nelidsky. Jak často se my sami potýkáme s nedostatkem soucitu právě kvůli strachu o svoje jistoty?
Ale Pavlův příběh jsme nečetli proto, abychom chápavě pokývali hlavou nad jeho zločiny. 
Abychom se ujistili, že to vlastně myslel dobře… mnohem důležitějším sdělením toho příběhu je, 
že Pán Bůh má naději i pro ty, pro koho my ji vidět nedokážeme. A že záchrana od něj přichází 
někdy (vlastně spíš zpravidla) nečekaným způsobem. V Pavlově případě se záchrana dostavila skrze
náhlou slepotu, která ho ranila na do Damašku. Tímhle narušením jeho trestné výpravy, zachránil 
Ježíš v první řadě mnoho damašských křesťanů. Ale taky pro Pavla bylo setkání s Kristem od 
prvního okamžiku setkáním se Zachráncem. Ztráta zraku otřásla jeho sebejistotou – a jeho jasným 
viděním světa, kde nebylo místo pro pochyby. To je vždycky nebezpečné. Dokud byl při plné síle, 
nohama pevně na zemi – dokud byl plně svým pánem – tak nejspíš ani nemohl za svého Pána 
přijmout Krista. Ale hlavní krok té Boží záchranné operace má teprve přijít. To když se Saul setkává
s Ananiášem – jedním z těch, koho přišel zatknout a odevzdat katům. Jak ponižující – být vydaný 
svým protivníkům na milost a nemilost (naštěstí zůstalo u milosti). I tak si ale větší potupu těžko 
představit. Zastaví se vůbec někde ten Pavlův pád?
Opět, když se vžijeme do jeho situace, tak se asi shodneme, že bychom něco takového určitě 
nechtěli zažít. Ale přitom se právě teď odehrává ten největší – a nejkrásnější zázrak Pavlova života. 
Ne jen kvůli tomu, že se mu vrátil zrak – jakkoliv to musela být ohromná úleva. Ale především 
proto, že se tehdy setkal s láskou – a to v její nejdivnější a nejhůř pochopitelné podobě: s láskou k 
nepřátelům. Ta nepříjemná a ponižující situace, do které se dostal, byla nutná k tomu, aby Pavel 
pochopil, kdo je Ježíš Kristus – a aby ho mohl přijmout. A Pavel se po téhle zkušenosti na Krista 
plně spolehnul. A do služby evangeliu vložil úplně všechno. Přitom – jak jsem říkal – i jako kazatel 
a misionář byl v lecčems stejný, jako dřív: Pořád stejně horlivý, znovu připravený bojovat za věc 
Boží až do konce. Opět moc neoplývá pochopením – teď pro změnu pro ty, kdo se křečovitě drží 
židovského zákona a nechápou, že stačí Kristova milost... Některé věci, které těmto svým novým 
protivníkům Pavel vzkázal ve svých dopisech, asi do slovníku správného světce úplně nepatří. 



Suma summarum – ani jako apoštol nebyl Pavel ten nejmilejší chlapík, kterého můžete potkat. Ale 
takoví jsme – takové nás Pán Bůh miluje a respektuje. A hlavně – i takoví můžeme být jeho 
služebníky. A vykonat v jeho službě velké věci. Tak se nebojme přijmout Boží uzdravující dotek – i 
když to s námi může pořádně zamávat. Amen

Píseň: 714

Ohlášky:

Píseň: 404

Otče náš…

Poslání: Jestliže tě tvé oko svádí k hříchu, vyrvi je a odhoď pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li do 
života jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do ohnivého pekla. (Mt 18)

Požehnání: Hospodin ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti 
milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen 

Píseň: 291


