
Římanům 12,9 - 16 - Láska nechť je bez přetvářky, 
čtvrtek 3.6.2021

Dnes se při zamyšlení nad tématy Pavlova listu Římanům zaměříme 
na 12. až 15. kapitolu. Tyto kapitoly obsahují pokyny pro všední křesťanský 
život. Pavel i zde, v listu Římanům, sleduje pořadí témat známé i z jiných 
jeho dopisů. V prvních dvou třetinách svých dopisů vysvětluje učení 
evangelia. Protože jeho dopisy nevznikaly jako odborné teologické spisy, 
přihlíží ve svém učení vždy k situaci adresátů. Proto se v poslední třetině 
listů snaží přejít z obecnější roviny k určitým závěrům a napomenutím. 

Tímto jsme ale přeskočili kapitoly 9. - 11. Jsou na téma místa Izraele 
v dalších Božích plánech. Z hlediska celkového obsahu dopisu, ve kterém se 
Pavel snaží představit římským křesťanům, jak chápe podstatu křesťanské 
víry, jde spíš o odbočku. Vychází z Pavlova zájmu rodilého Žida, kterému 
záleží na budoucnosti jeho národa a kterého trápí odmítavý postoj jeho 
krajanů k evangeliu. Tím se nemá říct, že místo Izraele v Božích plánech je 
nedůležité. Naopak přehlížení tohoto tématu a nešťastná „teologie 
náhrady“ Izraele křesťanskou církví založená mimo jiné na jednostranném 
výkladu Pavlova listu Galatským a jednostranném výkladu Starého zákona, 
způsobily mnoho zla. Proto tuto chvíli se ale omezíme na témata podstatná 
pro všednodenní křesťanský život. Z Pavlových napomenutí ke 
křesťanskému životu vybereme čtyři okruhy: láska, pokora, poslušnost a 
čistota. 

Dnes se podíváme na první z nich. Láska je jedním z nejzneužívanějších 
slov, které má zároveň velice široký obsah. Podívejme se tedy na to, jak 
tomuto slovu rozuměl apoštol Pavel. 

V první řadě jde o lásku, která se vyznačuje sebezapřením nebo dokonce 
obětí. To naznačují Pavlovy výzvy: „v úctě dávejte přednost jeden 
druhému.“. Ještě silnější je výzva: „Svolávejte dobro na ty, kteří vás 
pronásledují, dobro a ne zlo.“ (Římanům 12:14). Tato láska je odrazem Boží 
lásky k nám. Apoštol Jan říká v geniální zkratce ve svém prvním dopise: „My 
milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1. Janova 4:19). Boží láska nás 
předchází ve stvoření, protože je to Bůh, kdo chtěl, abychom tu byli. Boží 
láska nás předchází v naší spáse. Oběť Pána Ježíše za naše hříchy se 
uskutečnila daleko dříve než jsme se narodili a platila i tehdy, když jsme žili 
bezbožným způsobem. Ne my jsme nějak vyšplhali k Bohu. V Pánu Ježíši Bůh
sestoupil k nám. Svojí odpouštějící láskou přemohl náš vzdor a nevěru. 
Prokázal ji nám, kteří jsme od přirozenosti Božími nepřáteli, aby nás získal 
za přátele. Když pochopíme a prožijeme tuto obětující Boží lásku, pak nám 
budou dávat smysl i Pavlovy pokyny k sebezapírající lásce k lidem kolem 
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sebe.

Z obětujícího se charakteru lásky, jak o ní mluví Pavel, vyrůstá i další rys 
křesťanské lásky a tím je sdílení se. Pavel píše: „Sdílejte se s bratřími v jejich 
nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.“ (Římanům 12:13). Má na mysli 
sdílení se v hmotných potřebách. Prostředí, ve kterém žili první následovníci 
Krista, se vyznačovalo velkými sociálními rozdíly. Proto bylo přirozeným 
projevem lásky, když bohatí věřící hmotně podporovali chudší věřící. V  
našem prostředí a v naší době možná toto hmotné sdílení nemá takové 
místo. O to víc je důležité sdílet ten nejvzácnější nehmotný majetek, kterým 
je čas. Věnovat někomu svůj čas a svoji pozornost je projevem té obětující se
a sdílející se lásky, o kterou šlo Pavlovi. K tomu patří i to, jak se lidé vedle 
nás cítí. Jsme ti, vedle kterých si lidé připadají jako kusy nábytku, součástky 
do stroje nebo žáčci ve škole? A nebo se lidé v naší blízkosti cítí přijímáni s  
úctou a pozorností a zůstává jim dost prostoru, aby vyjádřili své pocity a 
myšlenky? Být vlídným a laskavým člověkem, vedle kterého se lidé dobře 
cítí, to je vysoká škola lásky a moudrosti. 

Další a možná nejpodstatnější charakteristikou lásky podle Pavla je, že 
velice záleží na motivech  konání skutků lásky. To se ozývá už v prvním verši 
našeho čtení: „Láska nechť je bez přetvářky...“ (Římanům 12:9). Pavel tu 
vyslovuje požadavek na čistotu křesťanské lásky. O jakou čistotu jde, nám 
nejlépe objasní jiný Pavlův text. Jde o slova ze známé 13. kapitoly 1. Listu 
Korintským: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není
domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy...“ Můžeme si všimnout, že Pavel tu na první místo
klade čistotu úmyslů. Je to skutečně nadpozemská čistota úmyslů, která se 
může narodit jen v srdci očištěném Božím odpuštěním. 

Ještě jasnější vhled do vztahu mezi úmysly a skutky lásky nám nabízí 25. 
kapitola Matoušova evangelia. Od 31. verše nabízí pohled na veliký Boží 
soud nad lidmi na závěr dějin tohoto světa. Připomeňme si tento text: 
„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu 
své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny 
od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a 
kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého 
Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť
jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem 
na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu 
mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme 
tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a 
ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli 
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nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví a řekne 
jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode 
mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! 
Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem 
na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem 
nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpoví i oni: ‚Pane, kdy 
jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo 
ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv 
jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou 
do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“ (Matouš 25:31-46) 

Mnoho čtenářů i vykladačů Písma mate nebo dokonce trápí, že v tomto 
obraze Božího soudu není žádná zmínka o spasitelné víře v Krista. Podle 
tohoto textu se zdá, že o konečném údělu lidí rozhodne, zda konali skutky 
milosrdenství ve prospěch hladových, nahých, pocestných nebo vězňů. Jako 
kdyby se tu dávalo za pravdu myšlenkám, které se objevují u části 
protestantů od 19. století, že se křesťanská víra tak nějak rozpustí v konání 
dobra a budování lepšího a milosrdnějšího světa. Podle těchto představ už 
nebude nutné stavět na starých naukách, které definují křesťanskou víru, 
jako je víra v ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Stačí usilovat o dobro a 
milosrdenství. 

To je ale nedorozumění způsobené mimo jiné právě povrchním čtením 
tohoto textu. U těch, kteří jsou velikým a konečným Božím soudem 
odsouzeni, nejde o to, že by konali málo dobra, spravedlnosti a 
milosrdenství. Oni jsou si své snahy dokonce velice dobře vědomi. Namítají 
na odmítavá slova Pána: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, 
pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?“ 
(Matouš 25:44). Svoje jednání, které pro široké publikum mohlo vypadat 
jako skutky milosrdné a obětavé lásky ale zaměřovali zřejmě tam, kde bylo 
možné očekávat, odezvu, vděčnost nebo alespoň publicitu. Znovu 
zdůrazněme, Boží soud nestaví svůj odmítavý rozsudek na tom, že by jejich 
skutků bylo málo. Jde o to, na koho byly zaměřeny. Pán říká: „Amen, pravím 
vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 
neučinili.“ (Matouš 25:45). Skutky těchto “samospravedlivých” nevplývaly z 
nezištné lásky, kterou sám Ježíš popisuje takto: „Dáváš-li oběd nebo večeři, 
nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž 
oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, 
pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti 
odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“  (Lukáš 14:12-14)

Je zřejmé, že k tomu, aby měl člověk takovou nezištnou lásku, musí 
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nejprve sám věřit v nesmírnou a štědrou lásku Boží, která i tu nejnepatrnější 
nezištnou službu odmění královským darem věčného života v radosti. Tomu,
že nerozhoduje množství skutků lásky, ale jejich vnitřní hodnota jasně 
rozuměl i Pavel. Proto píše v 1. Korintským 13. kap.: „A kdybych rozdal 
všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 
neměl, nic mi to neprospěje.“ (v.3). Opět si zdůrazněme, že tuto nebesky 
čistou hodnotu našim skutkům může dát jen sám Bůh svým Duchem. Bez 
proměňující moci evangelia by šlo o nesmírně tvrdé a v podstatě 
nesplnitelné požadavky. A i když už jsme vydali své životy Pánu Ježíši Kristu, 
potřebujeme znova naplnění Duchem svatým, který jediný nás může 
uschopnit nést ovoce Boží kvality. 

Na závěr bychom mohli zdůraznit i praktickou rovinu křesťanské lásky. 
Nejde jen o změnu myšlení, ale o nový pohled na lidi kolem sebe. Kdo přijal 
Boží lásku, ten se dokáže dívat na lidi kolem sebe s láskou. Příkladem může 
být právě i život samotného Pavla. Před svým obrácením byl nesmlouvavým 
zastáncem náboženství svých otců, židovského pravověří vyztuženého 
staletími výkladů a zpřesňování Božích zákonů vydaných izraelskému národu
skrze Mojžíše. Zřejmě podobně jako většina jeho soukmenovců viděl 
nežidovské národy jako nepřátele nebo jako otroky v budoucím království 
Izraele, kde budou sloužit vyvolenému národu. Po jeho obrácení se s Pavlem
stala pro něj dříve nepředstavitelná věc. Pochopil, že pohané jsou stejným 
cílem Boží lásky a péče jako jeho soukmenovci. Proto například píše: A tak 
v něm (míněno v Kristu) smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout
před Otcem. (Efezským 2:18). Pochopil, že to co skutečně dluží Bohu i lidem,
není stále větší a důkladnější dodržování Božích zákonů a hromadění zásluh 
před Bohem. On vyzývá: Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem
milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. (Římanům 13:8)

Proto si vyprošujme Boží pomoc k tomu, abychom se byli schopni dívat na 
druhé kolem sebe pohledem Boží lásky bez pohrdání, neúcty nebo dokonce 
jedovatých soudů. 
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