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Biblické texty:  

Jeremjáš  20, 7-9: Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. 
Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám 
násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl 
jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci jak hořící 
oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu.  

Římanům 12, 9-21: Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se 
navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte 
vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 
Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás 
pronásledují, dobro, a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro 
druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. 
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na 
vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je 
psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a 
má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo 
dobrem. 

Matouš 16, 21-27: Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a 
mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou 
a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi 
mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Tehdy řekl 
Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť 
kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký 
prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? 
Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho 
jednání. 

Jsme podobni Petrovi 
 
Rozpadla se Asyrská říše (r.622 před Kristem padne hlavní město Ninive) a vzrůstá 
moc Babylónské říše. Té oponuje svou mocí Egypt. Izraelské království se přiklání 
k Egyptu, chtěli se s ním postavit Babylónu; lidsky to vypadalo pro zemi a její blahobyt 
výhodnější. A tak prorok Jeremjáš nebyl oblíben, protože vládní garnituře a králi 
Jojakímovi zvěstoval, že Hospodinova vůle je, aby se Babylónu podvolili.  Nad to 
Jeremjáš napomíná lid, že se obrací k uctívání Baala a nestarají se o chudé, sirotky, 
vdovy.  
Vypadá to, že prorokova slova jsou zbytečná a on trpí vlastně zbytečně. Jenže 
Hospodinu jde o záchranu vyvoleného lidu a Jeremjáš má - můžeme lidsky říci - smůlu, 
že se stal Hospodinovou hlásnou troubou, stal se nástrojem Boží snahy zachránit 
vyvolený lid. Pohledem víry za něj budeme děkovat. Může se stát, že do takové situace 
se dostáváme v životě i my. Je obtížné takovou nepřízeň snášet a být schopni rozpoznat, 
že se nám špatně nevede pro naše chyby, ale protože jsme boží služebníci. A že je to 
vlastně milost Boží, že pro jeho plán záchrany lidí můžeme přinášet i oběti. 
Jeremiáš poctivě oznamuje Boží slova a je mu hrozně. Prorokovaná slova, která nebyla 
pro izraelský lid a jeho vládce laskavá a oznamovala zlé věci, které se lidem stanou, mu 



přinášela příkoří, fyzickou újmu, věznění. Jeho soukmenovci nechtěli jeho slova slyšet, 
protože nechtěli žít podle Božího návodu, ale podle svého. Svěřil se Hospodinu, že už 
dál nemůže. To je správná cesta, neřešit po lidsku, ale svěřit vše Hospodinu. On sám 
bude jednat.  
 
Minulou neděli slyšel Petr od Ježíše ohromnou pochvalu, že Ježíše vyznal jako Spasitele: 
„Blaze tobě, Petře, protože tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ Dnes 
naopak slyší od Ježíše: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé 
smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Takhle následujeme a vyznáváme Ježíše často také. 
Pohybujeme se či někdy až potácíme mezi následováním Pána Ježíše, kdy máme dobrý 
pocit, pomáháme, daří se nám mít s lidmi pěkné vztahy, a tak máme v sobě radostnou 
naději, že náš život, práce i vztahy jdou podle Božího slova správným směrem. A pak se 
to zvrtne: dobrý pocit je zkalen nějakým nezdarem, sporem, nesnesitelně velkým a 
těžkým úkolem či pochybnostmi, zradou. A my začneme situaci řešit - řekla bych - po 
lidsku. Přes všechnu snahu vytrvat u Pána Ježíše, myslet na to, jak jednal on, modlit se a 
být před ním pokorně ztišeni, začneme podléhat lidským emocím, vidíme kolem sebe 
černobíle, zkratkovitě rozdělujeme na dobré a zlé, rozdělujeme na přátele a nepřátele.  
 
Jsme jako Petr. Když jde vše hladce, vyznáváme Ježíše radostně a očekáváme, že tak už to 
půjde napořád. Proč bychom měli počítat s trápením? V této souvislosti už mi není tak 
nepochopitelné, že Petr nepřijímá předpovědi o Ježíšově trápení, smrti a vzkříšení. 
Mesiáš je tu, tak přinese Boží vládu na zem. Jako Petrovi a ostatním učedníkům ani nám 
se nechce přijímat jiné prosazení Boží vlády na zemi, než mocí a silou. Pán Ježíš jednal 
jinak: Přijal Boží vůli (plán)  za svou vlastní a vytrval. Vytrval i přesto, že i on byl 
vyčerpán tím, co musel snášet hned od začátku, když o něm začal s učedníky mluvit, totiž 
jejich nepochopení a odmítání, nemluvě už o nevíře v takový Boží plán.         
 
To je naše situace také. Tak slyšme apoštola Pavla: Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. 
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud 
to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, ale nechte místo pro 
Boží soud. A jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu napít. Nedej se 
přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


