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Biblické texty: 

 
Izajáš 50,4-9a: Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 
slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník 
Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a 
své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník 
Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z 
křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se 
mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! Hle, 
Panovník Hospodin je moje pomoc. 
 
List Jakubův 3,1-12: Nechtějte všichni učit druhé, moji milí: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme 

souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a 

dovede držet na uzdě celé své tělo. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak 

řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé 

kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. 

Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, 

poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat i 

ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z 

lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také 

proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být 

nemá, milí moji. Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může, fíkovník nést olivy 

nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. 
 
Marek 8,27-38: Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se učedníků 
ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z 
proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ I přikázal 
jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od 
starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho 
vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z 
cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: 
„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit 
svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co 
prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? 
Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude 
stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“ 

 
V dnešním evangelním čtení slyšíme dva pohledy na Ježíše. Proč se Ježíš vlastně ptá, za koho 
jej lidé pokládají? 1. Jde o přesný živý záznam z Ježíšova života, kdy by otázku opravdu 
položil Ježíš, protože ho zajímalo, za koho ho lidé považují? 2. Nebo se autor evangelia snaží 
o zdůraznění důležitých skutečností. Je to snaha evangelisty Marka otevřít nám uši. To 
souvisí se starozákonním čtením i čtením z Listu Jakubova. 

 
Ježíš zpřítomňuje sz důrazy, motivy: sociální problémy, spravedlnost uvnitř společenství. 
Proto je vnímán jako člověk blízký Bohu (výrazná postava), který již zemřel, ale může se 



vrátit. Jde o nové zpřítomnění díla např. Eliáše, nejde o převtělení, reinkarnaci. Tyto náhledy  
nejsou zcela vedle (léčitel, učitel, postava příkladného života), ale není to přesné.  
Na konci času přijde zase nějaký prorok – Jan Křtitel, Eliáš. Nastává doba rozhraní: 
naznačujeme to také změnou letopočtu. Doba neklidná, vypjatého očekávání – spojování 
různých směrů. Starověké židovstvo se roztrhlo na několik  různých proudů. Křesťanství je 
tím hlavním proudem - mainstreamovým.  
Ty jsi Mesiáš – Petr neví, co říká. Podobně ani my nevíme, co říkáme. Tvoříme si naše 
stručné charakteristiky, poučky. Co to znamená Kristus, Mesiáš? Je to Ježíšův příběh, který 
pokračuje v příběhu církve. Co je pravé mesiášství? Je to příběh Ježíše a církve. V církvi se 
mesiášství uskutečňuje. Církev klade překážky a současně je nositelem Ježíše Krista a jeho 
mesiášství.  
Církev je tělem Krista. Ježíš není v našich představách, ale v tom různě slabém, nehezkém, 
znechucujícím církevním společenství. Ježíše vždy nacházíme kontaminovaného, 
otravovaného tou naší lidskostí. To je důvodem rozhořčení na církev lidí zvenčí a možná 
ještě více lidí zevnitř.  
Neexistuje nic jako křesťanství bez církve.  Žít v takové církvi je mnohdy velkým trápením. 
Člověk bývá zemdlený, jeho víra je v nebezpečí. Držet se Hospodina, to je jediná možnost 
vytrvat na správné straně a cestě. 
Pro takovou cestu je důležitá postupnost, naše rozpoznávání, kdo je Ježíš, může být 
postupné. Dochází nám to postupně, kdo Ježíš je. Nejde o pouze rozumové, intelektuální 
pochopení, ale jsme svazováni (spojováni) do stále bližšího a hlubšího vztahu k Ježíši, do 
postupujícího vztahu víry a důvěry v Pána Boha. 
  
Ježíš vnímal utrpení jako součást svého poslání. Utrpení je součástí evangelia. Petr se snažil 
ho vyjmout ze zvěsti a ze života. Byl za to příkře napomenut. Ježíš trpěl od svých souvěrců, 
kterým se musel bránit a kteří ho nakonec přivedli až na kříž.  
Utrpení je součástí Evangelia. Pravá církev je církev, která trpí. Musíme se dostávat do 
konfliktu s mocí v církvi i mimo ni. My jsme možná připraveni více na pronásledování od 
lidí mimo církev, ale i Ježíš trpěl od „svých“.  
  
Chceme žít smysluplný život. V něm nejde jen o harmonický život, o štěstí. Křesťanství není 
o štěstí, ale o radosti. Evangelium je radostná zpráva, ve které slyšíme i o utrpení. 
 
Obraz soudu – Ježíš vystupuje jako ten, kdo mluví v náš prospěch. I když se za nás přímluvce 
stydí, nemusí to znamenat, že je s námi konec.  
 
 
 
 
 
 
Mluvit o naší víře vznosnými a nesrozumitelnými slovy mezi lidmi náboženstvím 
netknutými je špatně. Ježíš jim přikázal, abychom nikomu o tom neříkali. 
 
Uši – buď slyší, nebo neslyší. Cílem trestu není zničit Boží lid, ale pročistit.  
Ten, kdo promlouvá, prochází utrpením, trpí protivenství. Možná mu soukmenovci nevěřili. 
Je vystaven násilí, ale vytrvá ve zvěstování – má tvář jako by byla z křemene. Nemáme to 
lehké, možná nás fyzicky i psychicky napadají, ale porozuměli jsme Božímu slovu. Součástí 
naší služby je utrpení, neskrývat se a žít si život v ústraní a čerpat síly od Boha. 


