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1. Pět rysů charakteru křesťanů (v. 8) 

 

V oddílu 1P 2,11-3,7 udělil apoštol věřícím několik konkrétních výzev. Své výzvy zahájil 

krásným oslovením “Milovaní” (v.11). Uzavírá ho vybídnutím křesťanů k pěstování pěti 

charakterových rysů. Těchto pět vlastností tvoří jakési “podhoubí” jednání, ke kterému 

apoštol vyzýval výše. Důraz tu spočívá více na tom, jakým typem lidí by křesťané měli být, 

nežli na tom, co by měli konkrétně dělat. V Kristu Bůh totiž nemění pouze naše chování, ale 

mění nás samotné (sr. 2K 5,17). Všech pět vlastností je v souladu s ovocem Ducha svatého, o 

kterém čteme v Ga 5,22. 

Jedné mysli (Ř. HOMOFRONES = stejného smýšlení, svorní). Bylo by pošetilé 

domnívat se, že jako křesťané budeme mít vždy na vše stejný názor (sr. Sk 15,36-41; Ř 14). I 

zralí křesťané se někdy nemohou shodnout. Můžeme ale být zajedno v tom, že vzájemné 

přijetí a neodsuzování je důležitější, nežli prosazení svých vlastních názorů (sr. 1K 1,10). 

Soucitní (Ř. SYMPATHEIS = soucítící, soucitní, účastní). Jde tu o jakýsi vstup do 

utrpení druhého, takže je s ním člověk sdílí. “Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.” (Ř 

12,15 ČEP)   

Plní bratrské lásky (Ř. FILADELFOI = milující bratra, bratry). Boží vůlí je, 

abychom milovali naše bratry a sestry v Kristu. Jako křesťané se od sebe navzájem mnohdy 

výrazně lišíme, v Kristu však máme společného Otce v nebesích. A to je základ naší vytrvalé 

lásky. Díky této lásce můžeme mít postoj: “Ten druhý není divný, je pouze jiný.” 

Milosrdní (Ř. EUSPLANCHNOI  = slitovní, milosrdní). Milosrdným byl onen 

Samařan, kterému nebyl lhostejný neznámý člověk, ležící na cestě (viz L 10,30-35). Jsme - li 

milosrdní, není nám lhostejné trápení druhých a podle svých možností jim pomáháme. 

Pokorní (Ř. TAPEIONOFRONES = pokorní, nízkého smýšlení). Nesmýšlet o sobě 

jako o někom důležitějším, než jsou ti druzí. “… v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani 

ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; …” (F 2,3 ČEP)  
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2. Neodplácet zlým za zlé (v. 9) 

 

Pán Ježíš nabádal své učedníky, aby neodpláceli zlým za zlé a milovali své nepřátele (viz Mt 

5,38-48). Ke stejnému jednání zde Kristus nabádá prostřednictvím svého apoštola. Nevěřící 

mnohdy jednají s křesťany zle a zasypávají je urážkami. Křesťané však nemají svým 

nepřátelům odplácet stejnou mincí. Místo nadávek mají svým nepřátelům žehnat. Mají o 

svých protivnících mluvit dobře, přát jim jen dobré a ve stejném duchu se za ně i modlit. Jako 

ti, kterým Bůh v Kristu udělil požehnání věčného života, mají stejné požehnání přát a 

vyprošovat i svým nepřátelům.  

I toto smířlivé jednání jistě vychází z oněch pěti vlastností, o kterých se apoštol 

zmiňoval výše. 

 

 

3. Když křesťané neodplácejí zlým za zlé, je jim to prospěšné (v. 10-12) 

 

Apoštol to dokládá delším citátem ze Starého zákona (Ž 34,13-17). V řeckém textu se ve 

verši 10 vyskytuje slůvko “totiž, neboť” (Ř. GAR). Bible kralická toto slovo překládá slovem 

“Nebo”. Citát ze Starého zákona tak zde udává důvod, proč neoplácet zlým za zlé a urážkou 

za urážku.  

Člověku, který se vyhýbá zlému mluvení a jednání, se povede dobře. Petrovi adresáti 

měli problémy kvůli tomu, že sloužili Kristu. To jsou problémy/potíže, kterým křesťané 

nemohou uniknout (sr. 2Tm 3,12). Existují však také problémy zbytečné. Před těmi 

zbytečnými problémy nás může uchránit právě smířlivost.  

Je proto dobré dávat si pozor na svůj jazyk, aby nemluvil zlé věci - např. nadávky. Je 

dobré dávat si pozor na své rty, aby nemluvily lsti a klamy. Je dobré odvracet se od toho, co 

je zlé a raději činit dobré. Místo pomsty raději udělat pro svého nepřítele něco dobrého, když 

je k tomu vhodná příležitost. Pokud to záleží na nás, máme jako křesťané usilovat o pokoj. 

Nebojovat proti druhým, ale raději se snažit dělat to, co jim prospěje. 

Hospodinovy oči jsou obráceny k spravedlivým a jeho uši k jejich prosbám. Vnímá je. 

Pomáhá jim na jejich životní cestě, slyší a vyslýchá jejich modlitby. Avšak jeho tvář je proti 

těm, kdo činí zlo. Když by se křesťané vydali na cestu pomsty, nebyli by už v souladu s 

Bohem. A v jejich životě by se objevovaly zbytečné problémy. 


