SLABÍ A SILNÍ VE VÍěE
Kázání ze soboty 12.února 2011 – Radomír Jonczy
(1 Korintským 8, 1-13)

Musím se vám k nemu piznat, pátelé. Vždy, když promýšlím události z djin rané kes anské
církve, pistihnu se pi tom, že mám možná až škodolibou radost z problém, které tam už tenkrát
byli nuceni ešit. Církev pohybující se v realit zla a híchu nikdy nebyla, není a nebude vi
problémm imunní. Dležité však je, že se problémm nepoddává, že s nimi bojuje a pokouší se je
více i mén úspšn ešit.
I. Problém masa obČtovaného modlám
Text dnešního kázání nás uvádí do msta Korintu, mezi kes any místního, nov založeného
sboru. Ti se zde zabývají ešením otázky: „Smí kes an jíst maso, které bylo obtováno modlám,
které už díve, v rámci pohanských obtních rituál, bylo zneištno kontaktem s nimi?“ Taková
otázka se nám dnes mže jevit úsmvná, tenkrát však šlo o velice vážný problém.
S masem pocházejícím z modláských obtních kult se korintští kes ané setkávali na každém
kroku. Bylo s píjemnou slevou prodáváno na tržištích a mli s ním co do inní i kes ané, kteí si jej
nekupovali, protože jim bylo pedkládáno pi rzných návštvách, rodinných oslavách a dalších
píležitostech, pi kterých se dostávali do kontaktu s lidmi a s jejich pohostinností. Když nkdo
zastával veejný úad, nebo patil do takzvan „vyšších kruh“ narazil na n pi spoleenských párty.
Chudým kes anm bylo zase zdarma rozdáváno pi velkých náboženských slavnostech.
Pohané vili, že maso, které se jako obtina dostalo do kontaktu s modlou, prostoupila zvláštní
duchovní energie. O to více se po nm pídili. Kes ané vzešlí z Pavlovy evangelizace však s ním,
práv díky tomu mli veliký problém.
II. Slabí a silní ve víĜe
V Korintském sboru se problematika masa obtovaného modlám stala pedmtem velkých spor.
Sborové spoleenství se bhem tchto diskusí vypolarizovalo na dv skupiny. Na slabé a silné ve
víe.
S takovým oznaením pišlí ti silní. Tvrdili, že maso obtované modlám jíst mohou. Odvolávali se
pi tom na skutenost, že žádní bohové, mimo toho jediného, neexistují. Svým oponentm íkávali:
„To jen vy slabí a úzkostliví se nedokážete oprostit od své pohanské minulosti a pikládáte masu
pohanských obtí stále ješt duchovní význam.“ A slabí silným zase vyhrožovali: „To je ta vaše
svobodomyslnost. Už vám není nic svaté! Pán Bh vás za vaši liknavost urit potrestá!“
III. Konzervativci a liberálové
Doba se zmnila. Problém masa obtovaného modlám už není aktuální. Zdrojem spor však i
dnes zstává otázka, nakolik by se trendm okolního svta kes ané mli pizpsobit a nakolik jim
vzdorovat?
ešení takové otázky kes any i dnes polarizuje. Dodnes proti sob stojí slabí a silní ve víe.
Pemýšliví, svobodní, tolerantní, ale vtšinou také liknaví a nadazení liberálové na stran jedné a
vrní, zásadoví, ale zárove úzkostliví, písní, nemilosrdní, zákony a tradicemi spoutaní konzervativci
na stran druhé.
Jejich diskuse jakoby nebrala konce. Pesahuje hranice jednotlivých sbor, kes anských církví a
je aktuální ve všech náboženstvích, v politice, vd, v kultue i dalších sférách spoleenského života
Na í stran je pravda? Mýlí se slabí, nebo silní?
Do diskuse na dané téma v Korintu vstupuje apoštol Pavel dopisem, jehož ást jsme si zde v
úvodu naší bohoslužby už peetli. Poj me se nyní nad Pavlovým pístupem k ešení dané
problematiky ješt chvíli zamyslet. Je totiž dle mého soudu velice inspirativní.
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III. PavlĤv postoj ke stanovisku silných
Silným ve víe Pavel klade na srdce: „Pátelé, poznání vede k domýšlivosti, zatímco láska
buduje. (1 K 8, 1-3). Dejte si pozor, aby vás vyšší poznání, které vám nelze upít a na které sázíte,
nezbavilo lásky k tm, kteí k nmu ješt nedozráli. Držte se pi zemi, vdomi si toho, že i vaše vyšší
poznání je jen ástené (1. Kor 13,9.10). Pamatujte, že hranice vaší svobody je dána svdomím
vašich slabých bratí.“
Možná jste si pi tení našeho textu všimli, že se nkteí silní kes ané kultických hostin
zúastovali jen proto, aby mohli slabým ve víe ostentativn naznait, jak dalece se odmítáním
konzumace masa obtovaného modlám mýlí. Pavlovi se jejich pístup evidentn nezamlouvá, proto
jim ve svém dopise píše: „Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro
slabé.“
Správn vystihnul, že i správné a pravdivé poznání presentované s nadazeností mže víru
slabých vážn ohrožovat. Nevyrstá totiž z lásky, ale z bezohlednosti. Nebuduje, ale ubíjí a je v
pímém rozporu s pístupem Kristovým. Ten totiž pro spasení všech, tedy i tch slabých, obtoval
sám sebe.
Stojí za úvahu, že Pavel své uvažování nad konfliktem slabých a silných koní možná až
pehnan osobním tónem: „Je li jídlo pro mého bratra kamenem úrazu, nechci už nikdy jíst
maso, abych nepĜivedl svého bratra k pádu.“
IV. Problém slabých
Na první pohled se mže jevit, že to tady silní od Pavla dostávají, lidov eeno „vyžrat“ -, ale
není tomu tak. Pavel se s jejich názory na vc pln ztotožuje. Názor na to, že maso díve obtované
díve obtované modlám konzumovat nelze, rázn odmítá. íká: Pokud jde o maso obČtované
modlám, víme, že všichni máme poznání… Pokud jde o to, zda se smí jíst maso obČtované
modlám, víme, že modly tohoto svČta nic nejsou a že jest jen jeden BĤh… Pokrm nás Bohu
nepĜiblíží…
Slabým z Korintu Pavel ve svém dopise jasn íká, že je jejich pokrm Bohu nepiblíží, a že
odmítáním masa obtovaného modlám, nic nezískají a nebudou lepšími, zralejšími ani osvícenjšími
kes any.
Silné ve víe varuje ped pýchou spojenou s nadazeností, slabé ve víe varuje ped pýchou
svádjící k sudiství: „Proþ tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? ...Všichni pĜece staneme pĜed
soudnou stolicí Boží… Nesućme už tedy jeden druhého, ale radČji posućte jak jednat, abyste
nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepĤsobili pohoršení.“ (ě 14,10-13)
V. Kompromis, nebo moudrost shĤry?
eknu vám, že se mi Pavlv postoj velice zamlouvá. Evidentn mu nevadí, že tady spolu slabí a
silní spolu diskutují. Své spoluvící nevede lacin a populisticky k tomu, aby od výmny názor
upustili a sjednotili se na tom, co je spojuje. Ba naopak. Má za to, že polarizace názor prodchnuta
vzájemnou láskou, porozumním a odpuštním mže pispívat k harmonickému, vyváženému rozvoji
spoleenství církve.
I když se v podstat staví na stranu silných, kriticky pehodnocuje postoje obou zúastnných
stran. Jeho napomenutí míí pesn tam, kde ob strany tlaí bota. Slabé se pokouší vyvést z jejich
píliš úzkostlivého, sudiského postoje a silným drazn vštpuje, že nemají svdomí svých bratí
zbyten trápit a pohoršovat je. Slabým i silným pak pipomíná formulaci starého kes anského
vyznání víry, podle kterého je BĤh jediný Otec, od nČhož je všecko, a my jsme tu pro nČho a ne
proto, abychom prosazovali sami sebe.
Co íkáte? Jde o laciný, populistický kompromis, nebo o moudrost shry, o kterou stojí za to
usilovat? Moc bych si pál, aby duch této moudrosti prodchnul rozhovory na všech spoleenských
úrovních – v rodinách, sborech, církvi i církvích i celé spolenosti.
AMEN
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