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Genesis 18,1-10a: I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve 
dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze 
dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej 
svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám 
podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ 
Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“ Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé 
mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“ Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a 
dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim 
to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: „Tady 
ve stanu.“ I řekl jeden z nich: „Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna.“ 
Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 
 
List Koloským 1, 15-28:  On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo 
stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, 
vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm 
spočívá, on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má 
prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno 
všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří 
jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve 
svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez 
úhony – pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež 
jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 
Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým 
utrpením za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého 
záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale 
nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi 
pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší 
moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v 
Kristu. 
 
Lukáš 10,38-42:  Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu 
žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo.  
Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne 
má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, 
děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč 
nepřijde.“ 

 
Naše volba 

Hymnus = chvalozpěv o Kristu (15.-20v.) – je píseň, která byla později vkomponována 
do epištoly (dopisu Koloským). My zpíváme někdy písně pro její melodičnost, ale uniká 
nám význam slov. Písně jsou obrovským pokladem pro posílení naší víry, jsou to 
modlitby.  
Vymezení v prostředí gnóze, v prostředí zmatečných „věr“ dnešní doby, vyznává Krista 
v kosmickém rozměru. Je velmi stručný a je potřeba ho stále promýšlet. 
Hymnus má dvě sloky: 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 
neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i n zemi – svět viditelný i neviditelný; jak 
nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro 
něho. 



2. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jen má 
prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm 
bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla 
jeho oběť na kříži. 
 
Hymnus vyjadřuje: Kristovu svrchovanost nad neosobními silami (zákonitosti – 
stárnutí, právní, s vládnoucí vrstvou, tradicí a zvyky, náhodou). ON je vládcem vesmíru. 
Ve druhé sloce pak zaznívá, že Kristus má jedinečný význam pro spasení člověka. 
 
Obraz je zkratkou – bez Krista bychom Boha nevědomky nahrazovali svou představou. 
Na Kristu je vidět, jak Bůh vypadá a současně máme zobrazovat Boha. A Kristus nám 
ukazuje, jak se to dělá. Zároveň je ten hymnus obranou proti tehdejší helenistické 
filosofii. Za obraz Boha považovala celý svět, Bůh je pouze v Kristu. 
Soustředit se na Krista, ne na své náboženské pocity. Kristus je jedinou skutečnou 
skutečností. Prvorozený – prvo se vztahuje k Bohu, zrozený – zdůraznění Kristovy 
lidskosti. Kristus v evangeliích o sobě mluví jako o Synu člověka. 
 
Hlavou církve je Kristus. Hlava má tělo. Jestliže Kristus vládne všemu, pak tělo je takový 
kosmický organismus. Kristus celý kosmos řídí. Církev je místo, kde se o jeho vládě ví. 
Církev je místo, kde je Kristova vláda známa, vyznávána, přijímána. Církev je s Kristem 
spojena – sdílí s Kristem jeho vládu, církví má být Kristus demonstrován, světu 
představován, ukazován. 
 
Bude naše víra kroužit kolem Krista, nebo na něm bude založena a bude na něm 
v každé chvíli života stát. Volme jako Marie. Stůjme trpělivě jako Abraham a čekejme na 
Boží slovo. 


