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Biblické texty:  

Izajáš 51, 1-6: Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na 
skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.  Pohleďte na Abrahama, svého 
otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a 
rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho 
poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a 
radost, vzdávání díků a prozpěvování.  „Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej 
mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.  Má spravedlnost je blízko, má spása 
vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži.  
Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší 
jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost 
neztroskotá.“ 

Římanům 12, 1-8: Vybízím vás, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, 
Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a 
dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu 
určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v 
jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v 
Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla 
dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, 
ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává 
upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. 

Matouš 16, 13-20: Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé 
pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za 
jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, 
Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, 
ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel 
ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co 
přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. 

 
Tajemství Božího záměru 

 
Znovu slyšíme v Izajášovi o době končícího babylonského zajetí. Lidé se vracejí 
z babylonského zajetí, kde prožívali různá traumata, příkoří. Sice se na cestu vydávají, 
ale mnozí se ptají, zda zvládnou začít znovu a zda na jejich potíže bude stačit i samotný 
Hospodin. My bychom si asi řekli: Jestli se z toho našeho problému vůbec můžeme sami 
vyhrabat. Je otázkou, když se o to pokoušíme, zda k tomu hledáme pomoc od Pána 
Boha, od církve, od náboženské obce a lidí v ní.  
Prorok lidi povzbuzuje a ukazuje příklad Abrahama a Sáry, neboť dlouho neměli 
potomka, což v tehdejší době znamenalo nepřízeň boží, ale navzdory tomu přesto 
spoléhali na Hospodina. Zaslíbení záchrany platí pro lidi ve všech dobách. Pro ty, kteří 
touží po lidské spravedlnosti a také po spáse darované Bohem. A dodala bych: V pomoc 
Hospodinovu, v poučení z Božího slova doufají a očekávají ho i lidé vzdálení dosud 
křesťanství, církvi (vzdálené ostrovy). 
 



Syn člověka byl zmíněn poprvé v knize Daniel (7.kap.). Tam se také popisují velké říše 
postupně ovládající Izrael, které byly reprezentovány zvláštními panovníky. Byly to 
takové křížené šelmy (lev s orlími křídly, medvěd s jednou tváří a mezi zuby mělo tři 
žebra, čtyřhlavý levhart s ptačími křídly na hřbetě).  Na konci (či v nejbližší 
budoucnosti) přijde však vládce, který je skutečným člověkem, je Synem člověka. 
Postupně se tak vyvinul královský titul pro očekávaného ideálního vladaře.  
Ježíš se tak označuje sám. Chápe se jako člověk, který plní Boží vůli, je obrazem Božím. 
 
V Ježíšově době mnozí doufali, že se naplňují starozákonní očekávání o příchodu 
ideálního krále: Tím, že se objevil znovu prorok, byl očekáván nástup posledních dní. 
Blíží se rozhodující etapa lidských dějin. Proroci přestali Zacharijášem a Malachijášem. 
Eliáš se objeví znovu na konci věků (zmiňují to náboženské spisy, které se do kánonu 
Bible nedostaly). A teď se objevil Jan Křtitel a Ježíš.  
 
Označením „Mesiáš“ – „Pomazaný“ – Ježíš nadšený není. Pomazáni olejem bývali 
králové. Přestože si Ježíš nepřál, aby ho tak učedníci nazývali, určitě se to mezi lidmi 
proslýchalo. Právě proto byl Římany zřejmě popraven jako Mesiáš, židovský král. Bylo 
to přibito na jeho kříž a ani farizeové nic proti tomu nezmohli.   
 
Syn Boha živého znamená spíše, že Ježíš patří k Božímu lidu, kterému je Bůh otcem. Syn 
člověka je označení toho, který plní Boží vůli (nejde o biologickou roli). Syny a dcerami 
Boha živého se stáváme i my v závislosti na tom, jak plníme Boží vůli. Je to téma, které 
se mi vkrádá nejvíce ve vánoční době. Za koho máme Ježíše my? V hloubi srdce, mysli. 
Uvažovali jsme takhle hluboce, bytostně o Ježíšovi?  

 
Petr – Petros – Skalák (Skála) – člověk, který se přizná k Ježíši Kristu. Tedy vyjadřuje 
slovně (sobě i druhým) i svým životem Ježíšovo poslání: žít co nejlépe podle Boží vůle. 
Na takových lidech je stavěna církev (skupina Ježíšových stoupenců) a to i přesto, že 
podobně jako Petr chybují.  
 
Dám ti klíče Království nebeského, tzv. moc klíčů. Co to znamená? Pro každého 
poctivého křesťana jde o zvláštní odpovědnost. Ve svém jednání a mluvení je 
spoluodpovědný za záchranu lidí, něco lidem otvírá – zvěstuje, zavírá – něco zakazuje. 
Pozor, vždy to musí odpovídat Boží vůli. Je to odpovědnost, ve které jde o životy lidí!  
Nesmírně si tedy my, kteří se považujeme za křesťany (se svými lidskými omezeními) 
musíme dávat pozor, abychom autoritu nezneužili. Vždy hlásat a zastupovat skutečnou 
pravdu, což je Petrovo vyznání. Jinými slovy: Ježíšův život, to všechno, co dělal a za co 
nakonec položil život. 
I my můžeme být nositeli klíčů (uzamknout cestu k víře a do Božího království, anebo 
otevřít) – uvědomit si, co je rozvazování – přiznat se k tomu, co Ježíš reprezentuje a 
snažit se druhého přesvědčovat tím, co to znamená pro mě. 
 
 
 
 
 



Způsob předávání autoritativní moci: 
a) Vytvořila se představa předávání úřadu (sukcese) – tradice, která se o Písmo opírá 
nepřímo.  
b) Mt 18 – sporné otázky se řeší před očima 2-3 bratří, celého společenství, tedy 
konciliárně, kolegiálně.  
 
Za Jana Křtitele – nerozlišovalo se mezi Ježíšem a Janem, reformátoři, reforma 
náboženství Izraele. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


