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Římanům 12,17-21 (13. července 2014) 

17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. 18Je-li možno, pokud to záleží 
na vás, žijte se všemi v pokoji. 19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, 
neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ 20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, 
nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘ 21Nedej se přemoci zlem, ale 
přemáhej zlo dobrem. 

 

 Zlu je třeba bránit. A kdo jednají zle vůči nám nebo vůči druhým, ty je třeba zastavit. Zastavit účinně. 

Ponechme dnes stranou otázku, kde že se to zlé bere (kde že se to zlé bere v nás lidech), a věnujme se 

apoštolským doporučením, jak zlu čelit. Konkrétně, jak si počínat vůči těm, kdo se k nám chovají nepřátelsky. 

 Známe Ježíšovo kázání o milování nepřátel, jeho výzvu, aby se jeho učedníci modlili za ty, kdo je 

pronásledují. "Já vám pravím, abyste nejednali se zlým jako on s vámi," říká Ježíš v kázání na hoře. Známe i 

Ježíšovu kritiku těch, kdo milují jen své přátele, svou rodinu a nedokážou jednat stejně dobře s těmi, kdo jsou 

pro ně cizí nebo dokonce jejich nepřáteli. "Vždyť Bůh dává svítit svému slunci na dobré i zlé stejně, proto 

buďte syny svého nebeského Otce a buďte spravedlivější, milosrdnější než zákoníci." 

 Tahle Ježíšova slova byla nesčetněkrát otáčena proti křesťanům a sami křesťané je též mezi sebou 

zneužívali. Ta slova je třeba vykládat. Sám Ježíš tahle svá slova rozříkává ve svém nejdelším dochovaném 

kázání. Přitom podle některých jakoby mohl stručně říci jen něco jako: Buďte za každou cenu na všechny 

hodní, nechte si všechno líbit a skromně trpte. Nic takového Ježíš neřekl, resp. jeho řeč nikde nevede k 

tomuto jednoduchému výkladu křesťanské milosrdnosti a křesťanského utrpení. 

 Apoštol Pavel v závěru svého nejzásadnějšího dopisu do Říma předkládá svůj výklad ježíšovské lásky k 

nepřátelům. Nikomu za zlé zle neodplacujte - začne apoštol. A dodá, jak to neodplacování zlem vypadá - 

dělejte to opatrujíce dobré přede všemi lidmi. Chraňte to, co je dobré, užitečné, krásné, rozumné - všechna 

tahle přídavná jména musíme vyjmenovat najednou, protože to všechno současně je obsaženo v tom řeckém 

slůvku "dobré". Pro myšlení řeckého člověka "dobré" znamená to, co je zároveň krásné a užitečné a samo 

sebou i rozumné. A tohle, píše apoštol, tyhle věci střežte ve vztahu ke každému člověku. Protože jenom na 

tom, co je dobrá věc, se dá něco stavět dál, to se dá dobrým směrem rozvíjet. 

 Naopak zlo je vždy současně nehezké a nepraktické - nedá se to k lepšímu posunout. (Tak to vidí 

řecký posluchač, naše zkušenost je někdy opačná - máme jiný pojem krásy.) Proto nereagujte na zlo zlem. 

Hebrej by řekl, neodpovídejte na kletbu kletbou, nýbrž dobrořečením, žehnáním. Zlo se vždycky sčítá. Zlou 

reakcí můžete vždy jen uškodit a to i sami sobě. Arab by zase řekl, to, co přeješ svému sousedovi, to se od něj 

odráží a dopadá zpátky na tebe. 

 Apoštol píše: Zkuste na zlo zareagovat dobrem. Tím přinesete něco nového, tím vytvoříte prostor ke 

změně situace. Je to podobné té ježíšovské nastavené tváři. Vždycky je možnost, že dostanete na držku - 

hezky česky řečeno. K tomu ostatně dojde tak jako tak, jestliže se začnete spolu fackovat. Ale když tu první 

ránu nevrátíte a zvednete hrdě hlavu, zůstává ještě jedna možnost - že to toho vašeho nepřítele nebude 

takhle bavit, nebo vezmete vítr z plachet jeho hněvu. Tu facku či nastavenou tvář klidně chápejme 

symbolicky, protože, myslím, že naprostá většina lidí se běžně nefackuje ručním způsobem. Naopak snad 

všichni jsme dostali a sami dali, a ne jednou, slovní facku druhému. 

 Zkuste se všemi lidmi udržet to dobré, užitečné, krásné a rozumné. Právě tehdy, kdy proti vám budou 

jednat zle, tak se to snažte uchránit. Tehdy to málokterý nepřítel čeká, že vám půjde o zachování dobrých 

věcí. I kdyby to měla být od vás jen mezilidská dospělá slušnost, nemusíte se přece do svého nepřítele hned 

zamilovat (to přijde třeba záhy). Je šance, že obyčejnou slušností zlou situaci změníte, nějak odmocníte, 

odeberete zlu jeho energii.  
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 Někdo by se mohl přihlásit a říct: Nezlobte se, velebný pane, ale to jsou bláboly. Když mi někdo šlape 

na krk, tak nebudu za blbce a dám mu patřičně najevo, že takhle se mnou jednat nebude a že já taky umím 

být nepříjemný. A pak by mohl třeba ještě něco říct o mužské cti nebo něco podobného. 

 Pravdu by měl v tom, že apoštolská doporučení se nezaobírají vůbec mužskou ctí či nějakými 

hranicemi únosnosti. Kolikrát se třeba může k nám někdo zle zachovat a pokolikáté to už překročí únosnou 

mez. (Srov. Ježíšovo 77x)  Apoštol se zabývá spíš tím, co bych já nazval slovem "taktika". Jak to udělat, aby se 

i ve vztahu k nepřátelskému člověku dalo uchovat to, co je pro život dobré a krásné. Snad bych to vyslovil 

ještě přímočařeji: Jak se zachovat takticky, abychom si díky nepřátelskému počínání třetí osoby, neotrávili 

svoje vztahy. To, že zlo za zlem se sčítá a otráví vám život vždycky - o tom asi nebude sporu. Tak zkusme 

útočit něčím dobrým. Ostatně uváděné nakrmení nepřátel je dodnes nejpoužívanější dokonce vojenskou 

taktikou boje. (Srov. taktiku mise v Afghánistánu) 

 Možná nejlepším výsledkem tohoto apoštolského doporučení je, že to člověk vyzkouší. A nejen, že to 

jednou vyzkouší, nýbrž že se i dočká toho, jak tato taktika dovede změnit zcela konkrétní nepřátelskou 

situaci. Myslím, že nás tu je dneska víc, kteří bychom to mohli potvrdit, jaké to je, když se z nepřítele stane 

přátelský člověk. To pak vede k nepoměrně delšímu dobru, než je délka nějakého dočasného příkoří, které 

člověk musí strpět. 

 Řecký učenec by v tomto místě ovšem argumentoval ještě jinak - a nebyl by dalek významu jiného 

Ježíšova kázání. Kázání, v němž Ježíš říká, že to, co nás znečišťuje, vychází z nás, z našich úst. To, co nám 

řeknou druzí, to nás znečistit nemůže - to vyjde trávícím traktem do hnoje - říká Ježíš o něco ostřeji, než to 

tady já mohu česky reprodukovat. Nebo-li: Čím vás druzí krmí, to vás nekontaminuje, to vás nezničí. Ale co vy 

sami ze svých úst a ze svého nitra vynesete nebo vyslovíte - to vás kontaminuje, to ničí vaši duši a váš život. 

Což je další perspektiva, ze které lze jednoznačně doporučit taktiku aktivní přátelské reakce na nepřátelské 

chování. Hodnota našeho života se neodvíjí od toho, jak se k nám chovají druzí, ale od toho, jak se chováme 

my k nim.  

 Ten slíbený řecký učenec by apoštolu odvětil: Ano, máš pravdu, filosofe Pavle, je třeba jednat dobře 

na zlé podání, protože jde předně o čistotu vlastní duše, kterou bych si svým zlým počínáním poskvrnil. 

 A to zase ne, antický kolego, musel by se ozvat svatý Pavel, strach o svoji duši, ten já nemám. To bych 

pak mohl nad vším zlem mávnout rukou a těšit se z toho, jak jsem sám bez viny. Důvod pro zachování 

dobrého vůči zlému vystupování nepřátelských lidí já nacházím úplně jinde. Vůbec ne v touze sám sebe 

uchovat v klidu a v neposkvrněném stavu. Já se budu pokoušet jednat přátelsky a pohostinně, protože jsem 

sám přijal od Boha velké pohostinství a velké přátelství. Já tomu Božímu přátelství - řekl by asi apoštol - říkám 

milost Boží. A díky Boží milosti, která vstoupila do mého života, já mohu leccos vydržet a lecjaké přátelskosti 

se dopustit. Protože to bude vždycky jen malá částečka z toho, co jsem já mohl přijmout v Kristu. 

 A taky musím jako apoštol dodat (aby bylo jasno), že ne vždy ti naši nepřátelé obrátí, ne vždy se 

podaří zlo podvázat a dobré věci uchránit. Někdy se dokonce zdá, že se to už dlouho nepodařilo. Však jsem 

taky do Říma bratřím napsal: střežte to dobré vůči zlu, pokud to bude možné a taky pokud to bude na vás 

záležet.-  Jak často to na nás nezáleží? - Uměli bychom si představit pokojné zacházení a přátelskou řeč - ale 

jako by to šlo mimo naše možnosti, mimo naše přání. Nedá se se zlem pohnout.  

 I přesto všechno, co není v naší moci, trvám však na tom, co svým bratřím píšu: Zkoušejte se všemi 

uchovat to dobré. A ještě: nehrajte si na soudce, vždyť víte, že máme jediného pravého soudce v nebesích.       

A konečně: znova a znova se nedejte přemoci zlým! 


