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Milujte své nepřátele                              (nedělní promluva 7.2.2015, Tomáš Trávníček) 

Biblické texty ke kázání 

Přísloví 25 

21 Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, 

22 tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. 

Příběh hořkosti 

Exodus 23 

4 Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. 

5 Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš? 

Spolu s ním ho vyprostíš. 

Lukáš 6 

27 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 

28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

29 Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! 

30 Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. 

31 Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. 

32 Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je 

milují. 

33 Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. 

34 Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují 

hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. 

35 Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny 

Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 

36 Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 

37 Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. 

 

Chudák mladík 

V jednom nejmenovaném městě jsem před radnicí uviděl muže středního věku, držícího v rukách velké cedule s 

nápisy. Na cedulích byla napsána obvinění pánů radních. To mi nedalo a tak jsem se s ním dal do řeči. Řekl mi, že 

ta obvinění nejsou jeho dílem, že se jedná o záležitost tatínka. Jeho tatínek se cítil ukřivděný jednáním úředníků 

města. V rozhovoru mi syn prozradil, že on sám s těmi obviněními nesouhlasí a domnívá se, že město se vůči 

jeho otci ničím neprovinilo. Následovala moje logická otázka: „Tak proč tu stojíte, když s tím nesouhlasíte.“ Na to 

se muž dal do vyprávění celého příběhu. Nedokázal svému otci odporovat. Nedokázal mu říct, co si myslí a 

nedokázal ho odmítnout. Jeho tatínkovi prý bylo v dávné minulosti opravdu velmi ublíženo. V době, kdy byl 

mladý, mu komunistický režim zničil život. On to neunesl a zůstala v něm jen zloba a nenávist. Ta s věkem 

narůstala a sílila. Proti režimu byl bezmocný. Dokážete si ale představit, jaké soužití s ním měli jeho nejbližší. Ten 

muž nenávistí ničil životy svých nejbližších. A nejen jejich. Viděl nepřítele v každém, kdo s ním ve všem 

nesouhlasil. I spravedlivý postup úřadů vyhodnocoval, jako útok na svou osobu. Všude viděl jen nepřátele. Ničil 

tím život i svému synovi. Jeho syn byl zlomený člověk, který miloval svého tatínka natolik, že se mu nedokázal 

vzepřít, aby mu neublížil. Raději stál s obviňujícími nápisy před radnicí města a bojoval boj svého otce, i když ve 

správnost toho boje nevěřil. Miloval svého otce natolik, že se nechal ničit.  
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Chraň své srdce 

Je to smutný příběh, který je ukázkou toho, co dokáže nenávist, zloba, hořkost a hněv. Tyto postoje srdce plodí 

zase jenom nenávist, hořkost, zlobu a hněv. Anebo ničí ty, kdo jsou slabí a zranitelní. Ničí naše nejbližší, kteří mají 

být milováni a podporováni. Zde můžeme vidět, jak dopadají viny otců na syny. A tyto viny bude Bůh stíhat na 

otcích až do čtvrtého pokolení.  

Naše postoje srdce ovlivňují naše syny, dcery, manželky, manžele i blízké přátele. V knize Přísloví můžeme číst: 

Přísloví 4 

20 Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. 

21 Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce. 

22 Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. 

23 Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. 

Především střez a chraň svoje srdce, vždyť z něho vychází život. Moudrý Šalomoun nám odhaluje hluboké 

poznání. Musíme střežit svá srdce, abychom si v něm nenechali zabydlet nenávist, zlobu, nebo hořkost. Pán Ježíš 

říká: 

Marek 7 

20 A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. 

21 Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, 

22 cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. 

23 Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka." 

Je pochopitelné, že když nám někdo ublíží, nebo ukřivdí, budeme ho nejspíš nenávidět. Nenávist vyrůstá často 

z bolesti, ze zranění srdce. Živená nenávist zplodí hořkost a hořkost zlobu. Pokud dovolíme našemu srdci, aby 

v něm rostla nenávist, může to skončit i vraždou nenáviděné osoby, nebo osob. Ale vraždou nemusí být jen 

fyzické zabití. Zabít můžeme i tím, že někomu budeme ničit život naší zahořklostí a zlobou vůči druhým lidem. 

Ten starý pán, který ničil rodinu svou zlobou, byl na počátku obětí. Někdo mu velmi ublížil a on se z toho 

neuzdravil. Nebuďme nad ním soudci. Možná neměl nikoho, kdo by ho přivedl k prameni živému. Kdyby měl 

možnost přijít k živému Bohu, aby se uzdravilo jeho srdce, možná by jeho život vypadal jinak.   

 

Corrie ten Boom 

Jistě znáte příběhy lidí, kteří dokázali odpustit těm, kdo jim ublížili tak moc, jak si to mnozí lidé nedokáží ani 

přestavit. A přeci dokázali svým trýznitelům odpustit. Příběh Holandské křesťanky Corrie ten Boom, je silným 

svědectvím o moci odpuštění. Korrie dokázala odpustit dozorcům z koncentračního tábora. Ne, nebylo to 

jednoduché, ale následovala přikázání svého Pána Ježíše Krista: 

Marek 11 

25 A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám 

odpustil vaše přestoupení." 

26 +Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. 

Odpuštění není snadné, možná ani není v lidských silách. Je třeba Boží moci k uzdravení bolesti a k síle 

k odpuštění. Důležité je rozhodnout se následovat Pána Ježíše i tam, kam se bojíme vstoupit. Podstatná je nejen 

důvěra v Pánovu moc, ale také poslušnost. Corrie následovala svého Spasitele a dovolila mu vést jí k odpuštění. A 

když odpustila, v jejím srdci nastal pokoj.  

Corrie po mnoha létech po válce, kdy už byla pokročilého věku, prožila novou výzvu k odpuštění. Tentokrát jí 

neublížili cizí lidé, ale lidé velmi blízcí, přátelé. Navíc svou vinu popírali a nikdy se neomluvili. Myslela si, že po 

všem, co prožila a odpustila, je v odpouštění silná. Ale nebyla. Uvědomila si, že se jí myšlenky na křivdu stále 
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vracejí. Chtěla odpustit, modlila se, ale po nějakém čase se bolest vracela. Později si uvědomila proč. Stále si 

schovávala písemnosti, které dokazovali zradu jejích přátel. A ty písemnosti byly zaseknuté, jako rybářský háček 

v jejím srdci. Když si to uvědomila a vyznala Pánu, spálila ony dopisy. K tomuto příběhu do své knihy „Tulákem 

pro Krista“ napsala: 

Odpuštění je klíčem, který odemyká žalář zloby a rozbíjí pouta nenávisti. Láme řetězy hořkosti a trhá okovy 

sobectví. Ježíšovo odpuštění naše hříchy nejenže snímá, ale také činí, jako by jich nikdy nebylo. 

Náš Pán, Ježíš si na sobě zakusil mnoho nenávisti, pohrdání a zloby. Nikdy však nepoužil svoji moc, aby se svým 

nepřátelům pomstil. Věděl, že soud patří do rukou jeho Otce, který bude soudit každého člověka spravedlivě. 

Apoštol Petr o Ježíši píše: 

1 Petrův 2 

22 On `hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest´. 

23 Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 

24 On `na svém těle vzal naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 

25 `Jeho rány vás uzdravily.´ Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 

I my jsme byli Božími nepřáteli. Dělali jsme si, co jsme chtěli a úctu k Bohu jsme neměli. Neposlouchali jsme ho a 

po jeho cestách jsme nechodili. Žili jsme před Bohem ve vzpouře, nebo v lhostejnosti. Kde bychom byli dnes, 

kdyby se k nám nesklonil a nepřitáhl nás svou láskou k sobě. Co by s námi bylo, kdybychom tehdy zemřeli a 

předstoupili před Boží soud? Jak bychom před ním obstáli se svou spravedlností? To jeho láska nás milosrdně 

vedla k pokání. A „Jeho rány nás uzdravily!“ Pro jeho oběť nám byly odpuštěny hříchy a vymazán dlužní úpis, 

který svědčil proti nám. Izajáš o Ježíši píše: 

Izajáš 53 

4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a 

pokořen. 

5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami 

jsme uzdraveni. 

6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás 

všech. 

On, Beránek bez vady by měl důvod nás nenávidět, protože byl proklán pro naši nevěrnost a hřích. Ale namísto 

toho nás miloval a miluje. To Kristova láska nás přivedla k pokání. On na sobě naplnil svá slova: 

Lukáš 6 

27 Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 

28 Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

35 … milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny 

Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. 

 

Nejproblematičtější oddíl Bible 

Oddíl o lásce k nepřátelům, je asi jeden z nejproblematičtějších oddílů Bible. Je provokativní. Víme, že Ježíš své 

učení bezezbytku naplnil. Neříkal nic, co by sám nežil. A zároveň víme, že nás vyzívá k následování. Současně 

s tím ale cítíme, jak nám to přerůstá přes hlavu, jak to nezvládáme, jak je to nepřirozené a těžké. Máme milovat 

nepřátele, žehnat jim, modlit se za ně a v případě nouze jim pomoci, v případě hladu je nasytit, mají-li žízeň, dát 

jim pít. To je pro člověka naprosto nepřirozené. Bojíme se zachovat se tak, abychom nevypadali, jako hlupáci. 
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Pán ale zde nehovoří o tom, že když nám někdo ublíží, máme sklonit hlavu a přejít to, jako by se nic nestalo. 

Nemluví o tom, že si máme nechat ubližovat. Pán nás chce uchránit nenávisti, která nás i naše blízké může 

zničit. A to nejen zde na zemi, ale i pro věčnost. Láska má mnoho podob. Jiná je mateřská láska, jiná láska 

k sourozencům, jiná je láska mezi přáteli, nebo manželi a jiná je láska k cizím lidem. Když je v srdci odpuštění a 

láska, nemůže tam být zároveň nenávist. Když se modlíme za své nepřátele, nemůžeme jim současně zlořečit. 

Pán nás chce ochránit, abychom si nezničili život nenávistí, která plodí bolest a smrt. Láska k nepřátelům není to, 

že jim dovolíme nás ničit. Když milujeme své děti, učíme je řádu, poslušnosti a úctě k druhým lidem. 

Nastavujeme jim hranice, aby z nich nevyrostli špatní lidé. Proč by láska k nepřátelům měla být jiná. Láska 

neznamená „Můžeš co chceš“, láska znamená: „Budu se k tobě chovat jako k sobě rovnému. Budu tě respektovat 

a ty budeš respektovat mě. Jsi-li můj host, budeš respektovat pravidla mé rodiny. Pokud ne, nemůžeš být mým 

hostem. Nebudeš sice mým přítelem, ale nebudu tě ani nenávidět. Takovou radost silám temnoty neudělám.“  

A jak chápat Ježíšova slova o nastavení tváře? Domnívám se, že velmi záleží na rozpoznání situace, kdy použit 

konkrétní Ježíšova přikázání. Jsou situace, kdy nastavení tváře, může druhého člověka dovést k pokání. Jindy to 

může být kontraproduktivní. To se nedá předem plošně určit pro všechny životní situace. Musíme se spoléhat na 

rozum a na to, že nám Bůh dá v té situaci své vedení. Ani láska k nepřátelům se nedá nashromáždit předem, do 

zásoby. Spíše se v bolestech rodí do určité situace.  

 

Moravští křesťané 

Takový příklad nalezneme u Moravských bratří, kteří misijně působili mezi indiány. David Zeisberger, zvaný 

Apoštol indiánů, založil hluboko v indiánském území osadu Betlem, kde žili Moravané s obrácenými indiány. Když 

David Zeisberger jednou navštívil sousedící osadu, zjistil, že jsou všichni mrtví. Zahynulo tam také 10 misionářů a 

indiáni se rozprchli. Osadu zmasakrovali a vypálili profrancouští indiáni. Je zajímavé, že když se chtěli bílí osadníci 

pomstít za masakr osady Moravanů, byli to právě Moravští bratři, kteří se pomstít odmítli a snažili se celou 

situaci uklidnit. David Zeisberger řekl: „Nikoho nebolí ta ztráta více než mne. Ale násilí plodí zase jenom násilí. 

Přece si nechcete vybíjet vztek na indiánských rodinách, které dnes žijí v lásce podle Božích přikázání.“  Nakonec 

musel křesťanské indiány vzít z kmenů do Beléma, aby je chránil nejen před indiány, ale hlavně před bílými 

osadníky. A tak se Moravští křesťané ocitli uprostřed válek Francouzů, Angličanů, osadníků a indiánů. Nechtěli se 

zapojit do cizích bojů, nesouhlasili s nimi. Žili s indiány v míru a chtěli žít v míru se všemi. Často byli kvůli tomu 

podezříváni z kolaborace s indiány. Podobně jako byl obviňován Ježíš, když jedl s celníky (považovanými za 

kolaboranty) a hříšníky. Nedělal to proto, že by souhlasil s jejich životem, ale proto, aby je zachránil.  

Indiáni, mezi které přicházel David Zeisberger byli nepřátelé bělochů a oni zase jejich. Trpělivou moudrostí a Boží 

láskou vylitou do srdcí Davida a jeho Moravských bratří se srdce mnohých indiánů změnila. Avšak vzájemné 

krutosti bílých a indiánů často křehkou důvěru bořili. Mnozí náčelníci byli křesťanství vlivem Moravanů velmi 

nakloněni, ale násilí plodilo násilí. 

Milovat nepřátele v té situaci neznamenalo rozplývat se nad nimi něhou a citem, ale nenechat se bolestí 

strhnout ke zničující nenávisti. Milovat nepřátele znamenalo nebrat soud do svých rukou a nedopřát místo 

Ďáblu. Milovat nepřátele znamenalo nestát se figurkou ve velké Satanově hře, který rozdmýchává plameny 

nenávisti, aby zatáhl lidi do bolesti, utrpení a smrti. Milovat nepřátele může znamenat modlit se za sílu 

k odpuštění. Modlit se za ně, aby prohlédli, že se staly nástroji Zla. Je-li Zlo duchovní, nemůžeme ho porazit 

světskými zbraněmi. Můžeme ho jen na čas omezit, ale zastavit ho může jen žitá pravda o Ježíši Kristu, který se 

obětoval za hříšné a zaplatil za nás na kříži. Milovat nepřátele může znamenat odpustit těm, kdo nám ublížili.  

Amen 
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Propuštění, vyslání 

Římanům 12 

9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. 

10 Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. 

11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 

12 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 

13 Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. 

14 Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. 

15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. 

16 Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na 

svou vlastní chytrost. 

17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. 

18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. 

19 Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já 

odplatím, praví Pán.´ 

20 Ale také: `Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.´ 

21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. 

 

 

  

 
 


