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Radost z naděje                                                                      Kázání Tomáše Trávníčka 10.1. 2016 Sbor Praha 1 

1. Biblický text: Evangelium podle Matouše, kapitola 5, verše 10 - 12 

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás 

budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte 

hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 

 

2. Biblický text: 1. list Petrův, kapitola 3,verše 8-16 

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za 

zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 

`Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň 

dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale 

tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.´ Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost 

měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. 

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s 

uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob 

života v Kristu, byli zahanbeni. 

*** 

Kdybychom udělali anketu a ptali se lidí, co je činí šťastnými, většina by asi odpověděla, že na prvním místě to 

jsou vztahy s blízkými lidmi, jako je rodina, přátelé. Někdo by k tomu přidal zahrádku, jiný sport nebo jinou 

činnost přinášející uvolnění a odpočinek. Myslím, že většina z nás by odpověděla podobně. Já bych tak 

odpověděl. Asi málo kdo by řekl, že šťastným ho dělá pronásledování, utrpení, nebo když je pomlouván a 

obviňován z něčeho, co nespáchal. Štěstím nás naplňují obyčejné i neobyčejné věci. Nakonec i nezištná služba 

druhým nás naplňuje štěstím, možná více, než když děláme něco pro sebe. Málokdo by si však dobrovolně vybral 

utrpení, byť utrpení pro víru. A přeci utrpení přichází do našich životů a my se s tím musíme vyrovnávat. 

V posledních letech slýcháme mnoho zpráv o válkách, povstáních, vraždách a děsivém násilí na křesťanech. 

V mnoha zemích světa dochází pronásledování křesťanů pro víru. Naplňuje se tak slovo z Janova evangelia ze 

šestnácté kapitoly: „Přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.“ (Jan 16,2). 

Odhaduje se, že je na světě pronásledováno 100 milionů křesťanů. Komunity církví v Iráku a Sýrii, které mají za 

sebou tisíciletou historii, jsou v některých oblastech vystaveny genocidě, nebo brzo přestanou existovat. Počty  

křesťanů, kteří pro svou víru umírají, v poslední době enormně rostou, a každý rok překonávají s velkou rezervou 

počet mučedníků za celé období existence Římského impéria. Křesťané zažívají, že jim zabíjejí příbuzné, vyhánějí 

je z domovů, nutí násilím ke konverzi, vypalují jejich kostely, unášejí a znásilňují ženy.  

Tyto zprávy v nás vyvolávají zármutek a úzkost. Je nám úzko z toho, že naši bratři a sestry a jejich rodiny tak 

strašlivě trpí. Děsí nás představa, že by se něco takového mohlo stát i nám. Ztrácíme odvahu a naše dny jsou jako 

soumrak. Ještě na nás nedolehlo takové utrpení, ale již nyní ztrácíme radost. Jak bychom se mohli cítit 

blahoslavení, šťastní, když žijeme ve světě, kde se dějí takové věci. A co naši bratři, kteří prožívají toto kruté 

pronásledování? Mohou být šťastní? Mohou se podle Ježíšových rad radovat a jásat? Není to snad nesmysl? 

Neměli by spíše plakat a naříkat a my s nimi? Do toho i my prožíváme svá trápení, utrpení a někteří z nás i 

pronásledování, i když ne tak kruté, a život ohrožující. Ale když někdo prožívá např. šikanu ve škole, na pracovišti 

nebo domácí násilí, je to také něco, co může člověka zničit. Ne hned, ale postupně ano. Je to stejné zlo, jen 

převlečené do jiného hávu, mistrně se proplétající mezi paragrafy západní společnosti.  

Jak může Pán v takové situaci hovořit o blaženosti a radosti? Jak nám Pán může vůbec něco takového 

navrhnout? A jak ta slova vlastně myslel? Písmo nezaznamenává reakci učedníků na tato slova. Až na případ, kdy 
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Petr Pánu říká: „To se ti nemůže stát, abys trpěl…“ A Pán Petra ostře pokárá. A pak v Janově evangeliu čteme, že 

zármutek naplnil jejich srdce, když jim Pán vyprávěl o nadcházejícím utrpení a odchodu. Ze špatných zpráv 

nepřichází radost, ale smutek… 

 

Jak Ježíšovým slovům rozumět? 
Dnešní Pánovo slovo, je zakončením osmera blahoslavenství. Podle Ježíšových slov jsou blahoslavení chudí 

duchem, plačící, tiší, hladovějící a žíznící po spravedlnosti, dále milosrdní, také ti, kdo mají čisté srdce, kdo působí 

pokoj a nakonec ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Text je povzbuzením pro všechny jmenované. 

Ježíšovi blahoslavení mají několik společných znaků: Bůh vidí jejich srdce, vidí jejich charakter, jejich touhu, 

smutek i utrpení. Všichni jsou Bohu milí a vzácní. A všichni dojdou odměny v Nebi. Pán neslibuje, že se každé 

utrpení vyřeší na zemi. Ani to však nevylučuje. Nesmíme text vytrhávat z kontextu Bible. Když se podíváme do 

jiných míst Písma, nalezneme povzbuzení, že Pán spravedlivého nenechá klesnout, nebo jej ve zlý den vysvobodí. 

Ale někdy Bůh dopustí, že na jeho vyvolené dolehne utrpení pro spravedlnost. Není to Jeho cílem, ale přeci se to 

někdy stává. Nedokážeme to plně pochopit, ale jisté vysvětlení v Písmu máme: 

1. Jako křesťané věříme, že existuje Zlo s velkým „Z“. Ne zlo, jako nedostatek dobra, ne jako něco, co se dá 

vyřešit vzděláním, intelektem, vědou nebo všeobjímající láskou. Zlo má svůj původ v jeho tvůrci a tím je 

Ďábel. Jeho znaky jsou arogance, povýšenost, nenávist, pohrdání, agrese, lstivost, lež. Ďábel se povýšil 

nad Hospodina a všichni, kdo ho následují, se cítí jako nadlidé. A specielně nenávidí Izraelity a křesťany. 

Proto židé i křesťané prožívali v různých obdobích historie pronásledování.  

2. Jsme sůl a světlo. Jako křesťané jsme solí země a světlem světa. Co to znamená? Oba obrazy v sobě 

skrývají jednotné poselství: „Něco malého zásadně ovlivňuje něco velkého.“ Malá dávka soli promění 

chuť mnohem většího množství jídla, než je ona sama. Jedna lampa osvítí celou místnost. I přestože je 

proti prostoru mnohem menší, zásadně jej promění. Nejsme solí a světlem pro tento svět, protože 

bychom byli dokonalí, ale proto, že jsme Kristovi a Kristus v nás působí. Světlo dráždí temnotu, je mu solí 

v ráně, proto se vzteká a seká kolem sebe. Ale tma světlo nepohltí, protože světlem je Hospodin. 

3. Jsme Jeho učedníci, a když pronásledovali Pána Ježíše, i nás budou pronásledovat. (Mt 10,24-25) 

 

Co s tím? 
„Nesmíme si,“ jak se říká, „před zlem sednout na zadek.“ Máme na své straně mocného Spasitele. Pán řekl:  

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ Nejvíce to vidíme na proměně apoštola Petra. Na začátku je 

zbabělcem, později odvážným kazatelem, který se nebojí vystupovat na veřejnosti. Nakonec mučedníkem pro 

Krista. Když byl Petr ve vězení, nohy v kládě, zpívá Pánu chvály. Podívejme se, jak se to stalo: Nejprve si Petr sám 

o sobě myslel, že bude Krista následovat až na smrt. Šimon Petr mu řekl: "Pane, proč tě nemohu nyní 

následovat?" Svůj život za tebe položím." Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: 

Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." (Jan 13,37-38). 

Když Petr ze strachu zapřel Pána, poznal sám sebe a hořce se rozplakal. Uvědomil si, že Pánu ještě nedal celé své 

srdce. To pokání jej změnilo. Později, když byl Ježíš vzkříšen, hovoří s Petrem u jezera: „Miluješ mne více než ti 

zde?“ „Ano Pane, ty víš, že tě mám rád,“ odpověděl Petr. „Jiný tě přepáše a půjdeš, kam nechceš.“ Petr se cele 

oddal Pánu, miloval ho a následoval celým srdcem. To mu dalo svobodu, přestal se bát. Strach, že něco ztratíme, 

nás vede k úzkosti. Když se zbavíme strachu ze ztrát a utrpení, budeme svobodní a neporazitelní. Pravda nás 

osvobozuje. Víra odebírá moc strachu! Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi 

může udělat člověk?´(Žd 13,5-6). A v Lukášově evangeliu můžeme číst Ježíšova slova: Říkám to vám, svým 

přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte 

se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Což neprodávají pět 

vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou 

spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. (Lk 12,4-7) 
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Blahoslavenství, nebo dokonce radost uprostřed pronásledování, není popis toho, jak se pronásledovaný člověk 

má cítit. Je to popis stavu, pravda o budoucnosti, která je garantována Božím slibem. Ježíšovi učedníci jsou 

blahoslavení, protože to, co pro ně Pán připravil v Nebi, je nekonečně krásnější než to, co prožívají na zemi. 

Žádná fantazie na to nestačí. Ve chvílích, kdy jsme pronásledováni pro spravedlnost, se máme upnout k naději 

budoucího života v Nebi, kde nebude Zlo, pláč ani bolest. Bude tam milující Bůh, který naše srdce naplňuje 

neskonalou radostí a pokojem. (Svědectví Salmana Hasana o pokoji uprostřed utrpení a smrti.) 

Pán nás nikdy neopustí a nikdy jeho slova nepřestanou platit. Upněme se na důvěru v  něho, na důvěru, že on 

má moc nás provést vším.  

 

Co máme dělat?  
Co máme dělat? To, co dělali naši předci v dobách pronásledování, a to, co radí apoštol Petr. Žít normálním 

životem, jako křesťané - poctivě, věrně. Budovat jednotu, nenechat se nikým a ničím strhnout k oplácení zlého 

zlem. Modlit se za všechny lidi, aby došli spásy. Pokud jsme vystaveni nějakému pronásledování, zachovejme si 

víru, zdravý rozum, čistý charakter a naději v Boží moc. Naše myšlení i konání ať vychází ze srdce, ve kterém je 

náš Pán svatý. Nesmíme myslet jen na zlé věci a nebezpečí, abychom si tím neinfikovali příliš mnoho strachu do 

duše. Žijme den za dnem v důvěře, že Pán má naše životy ve svých rukou. Amen 

 


