
V Javorníku 17. 11. 2019  

KRISTOVY RÁNY (2. část) 
Základ kázání: Matouš 26:47-56                                                                      1. čtení: Římanům 13:1-10 

 

ÚVOD 

Milí bratři, milé sestry, 

vás, kteří dnes čekáte spíš promluvu k významnému 30. výročí Sametové revoluce, nejspíš zklamu. 

Nebudu z tohoto místa mluvit o událostech, které jsem prožil jako malý kluk – a které tedy jen těžko 

můžu hodnotit. Tím méně chci mluvit o době, která Sametové revoluci předcházela. Vždyť co já o tom 

vlastně vím? Copak vím, jak těžce či lehce se tehdy žilo? Copak vím, jaké lidské, morální i duchovní 

složitosti museli lidé tehdy řešit? A stejně: Jako kazatel evangelia Kristova mám povinnost kázat 

evangelium Kristovo – a ne předkládat historické přednášky či politické pamflety.  

Pojďme se tedy znovu zaměřit na ty poslední okamžiky našeho Pána Ježíše na svobodě. Na chvíle, které 

se odehrály, jak tradičně říkáme, na Zelený čtvrtek. V předvečer Ježíšova odsouzení a popravy na 

golgotském kříži. Jsou to velmi hluboká biblická vyprávění, která dokážou zaměstnat jak náš 

rozum, tak naše city. Právě o těchto pasážích Písma platí, že je pouze nečteme – že je prožíváme.  
 

I) RÁNA DRUHÁ: PETR BRÁNÍ KRISTA NÁSILÍM  
Minulou neděli jsme mluvili o ráně, kterou Jidáš způsobil Pánu Ježíši svou zradou. Ten zrádcův 

polibek na tvář se musel rovnat dýce vražené do srdce. Jidáš ovšem nebyl jediný z Ježíšových 

nejbližších, který ten večer Pána Ježíše ranil. Petr byl hned druhý v pořadí. Když se zlí lidé na Jidášovo 

znamení začali Ježíše zmocňovat, evangelista vypráví: 

 51 Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.  

Pravda, Matouš výslovně netvrdí, že to byl učedník Petr. Ale evangelista Jan na Petra jasně ukazuje:  

 10 Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. 

Ten sluha se jmenoval Malchos. (J 18:10) 

1) Bratři a sestry, rozeberme si nejdřív celou tu událost. Petr vytasil krátký meč a jednomu sluhovi 

velekněze uťal ucho. Šlo mu o to ucho? Jinými slovy: Trefil se, nebo se netrefil? Určitě se netrefil. 

Zřejmě už na zem padla tma. Petr byl navíc rybář. S velkým nožem určitě zacházet uměl, kuchal přece 

ryby. Ale v této situaci to nestačí. Petr není chladnokrevný vrah. Není zkušený zabiják. Není ani voják. 

Dokonce není ani vyučený řezník. On tedy chtěl zasáhnout mečíkem hlavu toho člověka nebo jej 

seknout do krku – prostě ho zabít. Petr toho sluhu chtěl usmrtit, to byl jeho cíl. Ale protože nebyl 

v těchto věcech zběhlý, protože byla noc, a protože jistě musel být silně nervózní, usekl tomu sluhovi 

jen ucho. Nezabil ho. A my bychom mohli zvolat: Naštěstí! Naštěstí pro Petra! Naštěstí pro církev! 

Kdyby se mu totiž podařilo dosáhnout původního záměru, opravdu by skončil s Ježíšem před soudem. 

A zaplatil by za tento svůj svévolný čin životem. 

 

2) Na druhou stranu: Bylo to vlastně trapné. Trapný nápad. A ještě trapnější provedení. Jen se 

zamysleme: Co tím vlastně Petr sledoval? O co mu šlo? Čeho tímto činem chtěl docílit? Chtěl snad 

uchránit svého Mistra? Myslel si, že se v tu chvíli i ostatní učedníci přidají do boje? Domníval se snad, 

že tím vyvolá ozbrojené povstání? Vždyť jich bylo jen jedenáct! A navíc měli v tu chvíli jen dva velké 

nože, jak píše Lukáš. (L 22:38) Naproti tomu zástup, který si pro Ježíše přišel, byl velice početný. 

Z části byla tato skupina tvořena chrámovou policií, která měla v ruce asi jen hole. Ale zčásti se jednalo 

i o římské vojáky, kteří byli ozbrojeni meči. Kolik jich dohromady mohlo být? Sto? Dvě stě? No, 

řekněte sami: Co by zmohlo jedenáct předem nedomluvených učedníků s dvěma mečíky proti tak 

velikému davu? To si opravdu Petr myslel, že svého Mistra zachrání? Nebo ve skrytu duše doufal, že se 

Ježíš v tu chvíli projeví jako Mesiáš, Boží král, který všechny své protivníky šmahem smete z povrchu 

zemského? Anebo se jen stalo to, o čem zpívá Svěrák s Uhlířem: Všechno špatně, všechno špatně, 

nechali jste rozum v šatně? Tedy že Petr nakonec jednal jen impulzivně? Bez přemýšlení vytasil meč, 

vzal tím mečem po hlavě prvního nepřítele, kterého uviděl, nejbližšího protivníka – a co z toho bude, to 

se teprve uvidí?  



No, ať už tomu bylo jakkoli, nebylo z toho nakonec vůbec nic. Byla to trapná a nesmyslná akce. Nic víc.  

Naše máma jednou chtěla seřezat páskem moji dospívající sestru. Ta jí ten den pila krev takovým 

způsobem, že si nic jiného nezasloužila. A tak máma po mnohém vyhrožování vzala pásek do ruky. 

Přehnula řehtající se puberťačku přes koleno, zdvihla ruku s páskem a švihla. Jenže si v tom rozčilení 

zapomněla pásek složit (alespoň na půl). Švihla nesloženým páskem – a nic se nestalo. Sestra akorát 

vybuchla smíchy a máma naštvaně odešla z pokoje. Naše máma totiž nebyla zvyklá své děti fyzicky 

trestat… A tak není divu, že se jí to v tu chvíli nepovedlo.  

 

II) KDO MEČEM ZACHÁZÍ… 

 I Petrova akce je velmi nepodařená. A když vezmeme v úvahu, že podle Lukášova vyprávění 

Ježíš tomu poškozenému sluhovi ucho uzdravil, pak se opravdu nic hrozného nestalo. A my bychom se 

tomu mohli s odstupem času i zasmát. Docela vtipná historka. 

Jenže Pán Ježíš se nesmál… To, co Petr učinil, muselo vlastně Ježíše hluboce ranit. Jakoby Petr 

ťal do Ježíšovy duše – a ne do ucha veleknězova sluhy. Proč? Proč to Ježíše muselo mrzet? Proč 

ho to muselo ranit?  

Protože Petr tímto činem ukázal, že vlastně zatím nic nepochopil. Vůbec nic nepochopil. Petr přece 

mnohokrát viděl Pána Ježíše vztahovat ruce na druhé lidi. Ale Ježíš to vždycky dělal proto, aby jim 

pomohl. Třeba aby je uzdravil z jejich nemoci. A ne proto, aby jim uškodil. Jeden příklad za všechny: 

 On (Ježíš) vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned byl očištěn od svého 

malomocenství. (Mt 8:3) 

Jenže učedník Petr zde vztahuje ruku na svého bližního s úmyslem mu ublížit. Dokonce s úmyslem ho 

zabít. A to je pro Ježíše naprosto nepřijatelné. Proto Kristus svého učedníka hned okřikne:  

 Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. 

Náš Spasitel zde vyslovuje jednoduché a lidskou zkušeností prověřené pravidlo: Na lidi, kteří druhým 

lidem ubližují, se dřív či později také dostane. Spadne klec. Co zaseli, to také sklidí. Spravedlnosti nebo 

odplatě se nakonec nevyhnou. Zlo plodí zlo. Násilí plodí zase jen násilí. Kdo mečem zachází, mečem 

schází.  

 Bratři a sestry, jsou vykladači, kteří z té Ježíšovy věty vyvozují víc, než co je v ní obsaženo. Podle 

některých Ježíš říká, že by úplně všichni lidé měli složit zbraně, přestat si ubližovat, obejmout se a žít 

mezi sebou v pokoji a míru. Ano, souhlasím: Bylo by to krásné. Takový stav dokonce vyhlížíme, ne? 

Věříme totiž, že se to jednou stane: Při druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Do Božího království se 

nám už přece nepodaří propašovat hřích. Nebude tam tedy ani žádné násilí mezi lidmi.  

Jenže do té doby: Žijeme v padlém světě. Žijeme ve světě, ve kterém si lidé navzájem ubližují 

a dokonce se i zabíjejí. A proto je třeba, aby alespoň někdo měl k dispozici zbraně. Třeba vládní moc, 

o které apoštol Pavel říká, že nenosí meč nadarmo. (Ř 13:4) Umíte si představit žít ve společnosti, kde 

ani policie, ani armáda nemá žádnou zbraň? To bychom se velmi rychle ocitli ve společnosti plné 

anarchie a bezpráví. Samozřejmě ani vládcové nejsou neomylní. Proto o nich Pavel také prohlašuje, že 

jsou v Boží službě jen tehdy, když se drží svých úkolů. (Ř 13:6) Ale když tito v moci postavení lidé 

slouží sami sobě, svým vlastním zájmům, když pro vlastní prospěch zneužívají druhé lidi, ubližují jim, 

ničí jejich životy – v takovém případě se jednou, stejně jako všichni ostatní lidé, budou Bohu 

zodpovídat ze svých činů. 

Pán Ježíš dokonce ani v této své větě neříká, že státy mezi sebou za žádných okolností nesmí válčit. 

Válka je velmi zlá a nesmírně tragická událost. A přesto: V této naší časnosti někdy prostě není zbytí 

a je třeba válčit. Ale jednou, až Kristus nastolí své království pokoje, bude válka minulostí.   

 

III) LÁSKA K NEPŘÁTELŮM 

  Ale ty, Petře, jako jedinec a především jako křesťan – ty nesmíš svévolně pozvednout svou ruku 

a zranit svého bližního. A nás, křesťanů, se to týká úplně stejně. My bychom měli mít stále na paměti 

Kristovo učení o lásce k bližním. Pán Ježíš už přece ve svém programovém Kázání na hoře prohlásil: 

 43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.' 44 Já 

však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45 abyste byli syny 

nebeského Otce. (Mt 5:43-45) 

 



To je asi nejdůležitější a nejzávažnější výzva našeho Pána, kterou k tomuto tématu kdy vyslovil. Pár 

veršů předtím Ježíš tvrdí něco podobného:  

 39 Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, 

nastav mu i druhou; (Mt 5:39) 

A v Duchu Ježíšově pak apoštol Pavel prohlašuje: 

 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. (Ř 12:17-18) 

Bratři a sestry, tato slova o lásce k nepřátelům velmi dobře známe. Slyšeli jsme je mnohokrát. A četli 

jsme je mnohokrát. A přesto žel nemáme často odvahu podle nich jednat. Nemáme dostatek víry podle 

nich žít. Máme strach uvést je do praxe. Je totiž téměř jasné, že to povede k utrpení v tomto světě. Proto 

když nám někdo ublíží, raději přejdeme do protiútoku. A někdy dokonce už preventivně rozdáváme 

rány jako první.  

To, co tedy máme pozvednout proti našemu nepříteli, není ani zbraň, ani pěst, dokonce ani hlas plný 

hrubých slov či nadávek, kterými druhé lidi zraňujeme asi nejčastěji. Namísto toho se máme za tyto lidi  

modlit, přimlouvat se za ně, žehnat jim. A sami máme zvednout svůj kříž a následovat trpícího Krista. 

Řekněte sami, bratři a sestry, je snad něco těžšího? Existuje ještě náročnější výzva? Nic tak těžkého, 

jako právě tato slova, v evangeliích zřejmě nenajdeme!  

Petr si tedy měl vzpomenout na Ježíšova slova o lásce k bližním. A stejně tak na jeho životní příklad, 

který byl láskou k lidem všeho druhu přímo prorostlý.  

 

IV) BRÁNIT KRISTA NÁSILÍM? 
 Tím jsme ale celé téma ještě nevyčerpali. Petr si měl dále uvědomit, že ten, koho chce násilím 

bránit, je přece Boží Syn. Že Ježíš má plnou podporu svého nebeského Otce, Stvořitele celého 

světa a celého vesmíru. Kdyby nad tím chvilku zapřemýšlel, třeba by takovou ostudu Pánu Ježíši 

neudělal. To Kristus vyjadřuje v té další větě: 

 Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií 

andělů? 

Dvanáct legií andělů? To je dvanáct armádních složek po šesti tisících vojáků. Tedy: 72 tisíc andělů. 

Pro Ježíše jedna celá andělská legie. A také pro každého učedníka po jedné legii andělů. A andělé – to 

nejsou lidé! Jeden jediný anděl dokázal pobít během jedné noci celé vojsko asyrského krále Sancheríba, 

který se domníval, že s touto armádou hravě vyplení Jeruzalém. Padlo tehdy 185.000 lidí. (2Kr 19:35) 

A 72 tisíc andělů? Ježíš tím chce říct: Můj Otec by lusknutím prstu zničil všechny své nepřátele. Nastala 

by okamžitě apokalypsa, konec světa, konec lidských dějin. Svět by ve vteřině zahynul. Všechno by 

bylo šmahem ukončeno. A pozor: Žádní lidé by do Božího království nepřišli. Protože by za ně nikdo na 

kříži nezemřel. Protože by Boží Syn byl zachráněn z rukou hříšníků. A hříšníci by zemřeli ve svém 

hříchu. A ty, Petře, chceš tímto svým bláhovým útokem něco změnit? Chceš rozpoutat apokalyptickou 

bitvu Mesiáše s jeho nepřáteli? Chceš mě bránit mečem? Copak jsem ti už neříkal, že chci a musím být 

Zachráncem, který bude trpět, který ponese kříž? (Mt 16:21-25) 

Bratři a sestry, lidé se občas pohoršují nad pohnutou a krvavou historií křesťanství. Především nad 

křižáckými výpravami. Nad lidmi, kteří ve jménu Krista drancovali, loupili a zabíjeli druhé lidi – často 

ne jen vojáky, ale i civilisty. A víte co? Je to opodstatněná kritika! Války ve jménu Krista křesťané 

nikdy neměli vést. Nikdy neměli bránit Ježíše Krista a svou víru v něj mečem a násilím. Kdo pozvedne 

zbraň ve jménu Krista a na obranu víry v Krista, ten tu zbraň namířil přímo na Kristovo srdce. Kdo válčí 

ve jménu Krista, ten válčí proti Kristu. Nikdy s Pánem Ježíšem. Vždycky proti Pánu Ježíši. Protože toto 

Ježíš jednoznačně zakazuje a odsuzuje – a nejen zde, ale i na mnoha jiných místech. 

Když Kristus a jeho učedníci procházejí Samařskem, narazí na vesnici, kde je ti lidé nepřijali. Nechovali 

se k nim zdvořile a pěkně. A Ježíšovi učedníci? Co je to napadlo?  

 Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? (L 9:54) 

Chtěli tím svého milovaného Mistra, který utrpěl pohanu, pomstít. Ježíš je však pokáral:  

 55 "Nevíte, jakého jste ducha. 56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." (L 9:55-56) 

 

 



Domnívám se, že právě vy, potomci pronásledovaných evangelíků, byste tomu měli dobře rozumět… 

Vašim předkům možná vyvstávaly před očima nejhrůznější představy týkající se budoucnosti: Že se 

třeba nikdo z nich svobody vyznání nedožije. Že evangelická zbožnost úplně zanikne. Ale věrni 

bratrským kořenům nevystoupili tvrdě a silou proti svým trýznitelům. Nesli svůj kříž.  

Následovali Krista. A dnes? Po mnoha staletích? Kristus jim v dobrém odplatil. Pořád se zde zvěstuje 

evangelium. Pořád je zde živá víra. Pořád je mezi námi Kristus.  

 

V) VNITŘNÍ / PRAVÁ SVOBODA 

 A s tím souvisí ta poslední věc, bratři a sestry: Petr nevzal vůbec v úvahu, že to tak prostě má 

být. Že všechno, co se té čtvrteční noci odehrává, je pod vedením nebeského Otce. Že Bůh chce, aby 

jeho Syn vypil kalich jeho spravedlivého hněvu, který by jinak musel jednou do dna vypít každý 

z nás. Kdyby se Petr s Ježíšem modlil v Getsemanské zahradě… Kdyby ten čas neprochrápal… Kdyby 

bděl a poslouchal slova Pána Ježíše… Pak by se smířil s tím, že to je vůle Boží, aby Ježíš byl zatčen, 

aby byl vydán do rukou nepřátel a pověšen na kříž. 

Kdyby mu to duchovně myslelo, pak by sám přišel na to, že Otec svého Syna – bude-li chtít – dokáže 

ochránit. Ale nechce, protože jeho vůle je zjevně jiná. Proto Ježíš dodává: 

 54 Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být? 

Ježíš znal Boží slovo. Znal svatá Písma, ve kterých bylo Bohem dávno předpověděno, že Mesiáš bude 

trpět, aby zachránil svůj lid. Však v těch chvílích připomíná svým učedníkům: 

 Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: 'Budu bít pastýře a rozprchnou se 

ovce stáda.' (Mt 26:31) 

Anebo:  

 Pravím vám, že se na mně musí naplnit to, co je psáno: 'Byl započten mezi zločince.' Neboť to, co 

se na mne vztahuje, dochází svého cíle." (L 22:37) 

Ježíš chce být věrný Bohu a jeho slovu – až do posledního dechu. V tom se mimo jiné projevuje jeho 

skutečná svoboda. On zcela svobodně přijímá vůli svého nebeského Otce. Je vnitřně podřízen tomu, co 

Bůh po něm žádá. Ano, bojí se. Má strach z toho, co přijde. Ale zároveň je cele naladěn na Otcovu 

strunu. On svobodně kráčí cestou utrpení, jak si Bůh přál.  

Bratři a sestry, vnější svoboda je úžasným Božím darem, který všichni rádi užíváme a za který 

jsme Bohu právě v těchto dnech velmi vděční. Ale pravá svoboda tkví nakonec v tom, že se 

dobrovolně ztotožníme s Boží vůlí a podle ní žijeme. Není to zrovna snadná věc. Ale přesně to je náš 

cíl: Abychom svobodně a poslušně plnili Boží přání. Navzdory překážkám. Navzdory trápení. Navzdory 

strachu. V lásce k Bohu a také v jeho síle. 

 

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, tváří v tvář utrpení jsi byl vnitřně svobodný. Na modlitbách ses 

probojoval k tomu, že jsi vnitřně přijal vůli svého Otce, podle které jsi šel až na smrt. Přitom jsi nikomu 

neublížil. Zvítězil jsi nad svými nepřáteli láskou. Zvítězil jsi křížem, svou zástupnou obětí za hříšníky. 

A my tě v tuto chvíli prosíme, abys nám odpustil naši slabost. Nemáme často odvahu jít v tvých stopách. 

Proto někdy i zraňujeme naše blízké, čímž zraňujeme i tebe samého. Prosíme tě, abys nás svým slovem 

i duchem posiloval k tomu, milovat lidi kolem sebe. I ty, kteří si to nezaslouží. Prosíme tě za posílení 

naší víry, že je náš život ve tvých rukou. Že nás vedeš správně – i když to je pro nás někdy nepříjemné 

a těžké. Amen. 

 

 


