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1. list Petrův 3, 10–12 

 
10 

‚Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, 
11 

odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 
12 

Vždyť oči Páně hledí na 

spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří 

činí zlo.‘ 
 
 
Sestry a bratři, milí přátelé, 

nevím, jestli to vnímáte podobně, ale za sebe mohu říct, že jsem během posledních 
dvou měsíců získal dojem, že jsme si svým způsobem zvykli na určitý denní přísun 
více či méně špatných zpráv a jakousi nezbytnou dávkou té dnes už příslovečné blbé 
nálady. A že nám v tomhle pravidelném a neustávajícím přísunu paniky poněkud 
zanikají zprávy dobré, že se nám nějak vytrácí radost ze života. A co je na tom asi 
nejhorší, tohle se nezřídka děje i v církvi, která jako by chvílemi nerozpoznávala 
v současné situaci svou příležitost otevřít se a oslovit lidi, kteří možná nenajdou odvahu 
vzít za kliku modlitebny, ale kliknou myší na naše webové stánky nebo facebookový 
profil v očekávání, že tam najdou něco jiného než na zpravodajských serverech od 
seriózních přes bulvární až po ty dezinformační. 

Přibližně v polovině března jsem své pracovní aktivity přesunul z větší části domů. 
Práce, kterou dělám, mi to umožňuje docela dobře. Přes telefon, e-mail a další 
elektronické nástroje se dá vyřídit prakticky všechno potřebné, a třebaže osobní 
kontakt pokládám za nenahraditelný, fyzicky se momentálně s klienty či obchodními 
partnery setkávám spíš sporadicky. Když na takovou schůzku došlo někdy koncem 
března poprvé, byla poznamenaná určitou dávkou nervozity, trochu i obavami, čistě 
formální až zvykovou nabídkou kávy a samozřejmě nezbytnými rouškami značně 
komplikujícími zúčastněným neverbální komunikaci. Z výrazu tváře se číst nedá, jen 
z pohledu do očí, tedy pokud se vám zrovna nemlží brýle. Člověk se musí víc dívat. 
A ten pohled musí být zkoumavější, musíme pozorněji koukat a pátrat i víc přemýšlet 
a vyhodnocovat, co který pohled znamená. A tak se zrodila inspirace k dnešnímu 
zamyšlení a s ní otázka: Jak se na nás vlastně dívá Bůh? 

Apoštol Petr píše, že „oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich 

prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.“ To je skutečnost, ze které pro nás 
plyne jedna důležitá rada do života: „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.“ 

A tímhle řetězem asociací jsme se vlastně posunuli od inspirace ještě dál a nakonec 
dnes před sebou máme oddíl Písma mluvící o lásce k životu a o životě, který nese 
radost a pokoj. A rovnou říkám, že tenhle oddíl není v Bibli jediný. 



Asi každý člověk na tomto světě touží prožívat spokojený, radost a naplnění přinášející 
život. A je úplně jedno, jestli jde o člověka věřícího v Boha, agnostika nebo ateistu. 
Přesto – pokud někdo podlehne představě, že lze na tomto světě prožít život bez 
mráčku na obloze, bude zklamán. 

Navzdory tomu tady dnes nehodlám hlásat nějaké evangelium prosperity, které je 
v dnešní církvi tolik oblíbené mezi charismatickými proudy. Nebudu tvrdit, že Beránek 
Boží bez vady a poskvrny, vyvolený už před stvořením světa a vtělený v Ježíši Kristu 
přišel, abychom v tomto světě žili naprosto bezstarostný život v blahobytu. Je tady něco 
daleko většího, než tento padlý svět. Naše naděje není v tomto světě, ve viditelných 
věcech, ale v duchovních skutečnostech, které zůstávají tomuto světu skryté pro jeho 
vědomou vzpouru a jsou odhalovány těm, kterým Bůh chce tyto věci odhalit. Mám-li 
parafrázovat list Židům, naše víra se spoléhá na to, v co doufáme a jsme si jisti tím, co 
nevidíme. K takové víře se Bůh přiznává svým svědectvím. 

Pevná jistota víry zakotvené v osobě a díle Pána Ježíše Krista přemáhá soužení a strasti 
tohoto světa a ve své zázračné moci přináší plnost života tam, kde vládne utrpení 
a smrt, hojnost tam, kde vládne bída s nouzí a radost tam, kde vládne zármutek a žal. 
To je evangelium Písma, to je evangelium Krále míru a pokoje.  

„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.“ (1. Petr 3, 10–12) 

Petr píše v kondicionálu, podmiňovacím způsobu. Říká „chceš-li“. – „Chceš-li 

milovat život a užívat si ho v radosti, střež svůj jazyk a rty od zlého, odvrať se od zlého 

a konej dobré. Usiluj o pokoj se všemi.“ Parafrázuje slova z 34. žalmu a nabádá 
čtenáře svého dopisu, aby se měli na pozoru před zlem v každé podobě a konali dobré 
– podobně jako žalmista: „Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, 

v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. 

Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Oči Hospodinovy jsou 

obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ 

Pokora, úcta, láska a soucit musí být určujícím prvkem našeho života. A to i za 
situace, kdy instinktivně máme tendenci myslet jen na sebe, na svoje já a na svoje 
vlastní potřeby, ještě tak maximálně na potřeby těch úplně nejbližších. A snad i proto 
Petr čtenářům svého dopisu, tedy vlastně celé církvi, staví před oči Kristův příklad, 
jeho pokoru a podřízenost, se kterou naplnil vůli svého Otce a oslavil Ho tím. Posel 
není nad toho, kdo ho poslal, sluha není nad svého pána a žák nad svého učitele. 
Jestliže se takovou cestou ubíral Boží Syn, Pán Pánů a Král Králů, nemůžeme si 
myslet, že bychom měli jít nějakou jinou, svou vlastní cestou. Pán Bůh má na nás své 
nároky a nebude nám tolerovat naši pohodlnost, neochotu a lenost. Podívejme se třeba 
jen na životní příběh proroka Jonáše… 

Boží Syn je náš Pán a náš učitel. A my ho tedy máme poslouchat a následovat. 
A myslím, že není od věci trochu osvětlit ty Kristovy role Pána a učitele. Můžeme 



v nich vidět nejen Boží svrchovanou moc a vládu, ale také dobrotu s jakou nás vede. 
Jeho příkazy nejsou jen nějakým rozmarem mocného, jsou totiž i moudrostí vedoucí 
k životu. 

Petr píše: „Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako 

by se s vámi dělo něco neobvyklého,  ale radujte se, když máte podíl na Kristově 

utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro 

jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. Ale ať nikdo 

z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. Kdo však trpí za to, 

že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.“ (1. Petr 4, 12–16) 

Chceš-li milovat život a žít dobré dny, zdržuj se zlého v myšlení ve slovech i v konání. 
Ta posloupnost je důležitá. Co je v našem srdci, v naší mysli, to plyne z našich úst a to 
se pak projevuje i v našich skutcích. Tak pracuje i hřích – ovládne srdce a mysl, potom 
ústa a nakonec i naše jednání. Tomu se máme vzepřít v Kristu a kvůli Kristu a máme 
následovat jeho příklad v dobrém jednání. 

Takže malá rekapitulace: Máme odporovat hříchu a žít podle Kristova příkladu ve 
světě pohanů. A to navzdory tomuto všemožnému zlu, nespravedlnosti, nepříznivým 
situacím, špatným zprávám nebo třeba vlastní pohodlnosti. My máme uskutečňovat 
spravedlnost v Kristu! Máme hledat pokoj a usilovat o něj za každou cenu, i za cenu 
vlastního nepohodlí nebo časné újmy. Potom bude náš život plný dobrých dnů, radosti 
a požehnání, i kdybychom zde museli projít nakrátko zármutkem a soužením. Zkrátka, 
ať se děje cokoli, patřit Kristu znamená milovat život a vidět dobré dny. 

Apoštol Petr nám píše, že Boží oči střeží kroky jen spravedlivých v Kristu a slyší 
modlitby svého lidu. A tady je potřeba ještě něco málo dodat, protože pokud bychom 
vytrhli náš dnešní text z kontextu, snadno bychom se mohli dostat k určité formě 
zákonictví prahnoucího po odměnách a po vyznamenání za zásluhy… Byla by to 
opravdu příliš jednoduchá rovnice, že stačí konat dobro, vyvarovat se zla a automaticky 
budeme mít požehnání, plnost, radosti ze života a budeme si užívat dobrých dnů. A je 
pravdou, že mnoho lidí podléhá této falešné představě. Předpokládám, že i vy znáte ty 
věty začínající slovy: „Já jsem přece v jádru dobrý člověk…“ 

Naštěstí nám celé Boží Slovo dostatečně jasně svědčí o tom, že jen v Pánu Ježíši 
Kristu dosahuje člověk tohoto požehnání, plnosti a radosti ze života. Můžete 
namítnout, že i nevěřící mohou být šťastní a spokojení. To je jistě pravda, ale i jejich 
štěstí, aniž by si to uvědomovali, má stejně svůj zdroj v Bohu. 

Život přinášející radost člověk obdrží pouze z milosti Boží skrze víru. Apoštol 
Pavel píše, že „spravedlivý z víry bude živ“. A my víme, že ospravedlnění je darem od 
Boha: „Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem 

i proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž 

rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo 

jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se 

stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve 

trpělivě promíjel hříchy.“ (Římanům 3, 21–25) 



Spravedlivým se člověk stává a může být pouze v Kristu. Bůh dává hříšníkovi nové 
srdce, do kterého vepsal svůj zákon. Takové srdce je schopné reagovat vírou a činí 
člověka novým, spravedlivým stvořením v Kristu. Takovým stvořením, jaké mu nikdo 
a nic nemůže vyrvat z rukou. 

Ano moji milí, jeden každý z nás, kteří věříme evangeliu, je tím spravedlivým, 
o kterém Petr píše, že je střežen Božím zrakem, kterému nic neunikne. My jsme ti, 
jejichž modlitby přicházejí před trůn milosti, skrze krev Mesiáše, prolitou na kříži. 
Skrze jeho smrt, jeho vzkříšení i jeho vystoupení na nebesa. Byla to Kristova láska 
k Otci i k nám, byla to jeho pokora a poslušnost, která zlomila okovy hříchu i smrti. 

Byla tu propast nepřekročitelná nohou pouhého smrtelníka, propast, kterou nemohou 
letem zdolat žádná křídla – ani živá, ani lidskýma rukama udělaná. Dokonce ani křídla 
andělů nás přes ni nemohla přenést. Ani jejich svatost služebníků Nejvyššího a jediného 
živého Boha nebyla dost dokonalá, i andělé jsou totiž jen stvořenými bytostmi. Byl to 
Pán Ježíš Kristus, Boží Syn, kdo nás přenesl přes tuto propast našich hříchů a vzpoury. 
A jen díky jemu smíme být spravedlivými před Bohem, a proto na nás mohou na nás 
hledět oči Stvořitele s láskou, soucitem a milosrdenstvím, bez záblesků ohně hněvu, 
který spaluje jako plevy každého, kdo vzdoruje pravdě. 

Evangelium je mocí Boží, nikoli mocí lidskou nebo nějakou jinou. A i proto nás 
Boží Slovo nabádá, abychom se svěřili Bohu. Abychom se mu svěřili v čase klidu, aby 
naše poslušnost zjevovala Jeho slávu, ale abychom mu důvěřovali i uprostřed chaosu 
a abychom nebyli spolušiřiteli zmatků, dezinformací a konspiračních teorií. Vždyť jsme 
byli povoláni k pokoji. 

Milí přátelé, navzdory určitému nepohodlí je dnešní doba dobou příležitostí. Je na 
nás jako na církvi, abychom je dokázali rozpoznávat, pracovat s nimi a plně je využívat 
k tomu, abychom tomuto světu přinášeli ne snůšku výmyslů, ale dobrou zprávu 
evangelia, dobrou zprávu o tom, že „spravedlivý z víry bude živ“, a že „oči Páně hledí 

na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám“. 

A tak buďme vděčni, že nám Bůh dal svého Syna a s ním i věčné království, které 
se nikdy nepohne. 

Amen. 

 


