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Heslo roku 2011:  „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Ř 12,21) 

Na začátku nového roku (2011) se snažíme být optimisty. Potřebujeme naději a inspiraci pro 
další rok života. Doufáme, že navzdory našim dosavadním zkušenostem, navzdory odhadům 
a prognózám nás nečekají v novém roce jen starosti, katastrofy a trápení, ale také radostné 
události, příjemné chvíle a třeba i milá překvapení. Jako křesťané jsme vděčni Bohu za Jeho 
pomoc a ochranu, za to, že nás provedl životními zkouškami a dal nám sílu k víře a k lásce. 
Když myslím na nový kalendářní rok, neumím si představit, že by to mělo být jinak. Potřebuji 
nové ujištění o tom, že náš Bůh a Pán Ježíš Kristus nás miluje a že bude s námi v tomto 
dalším období. Není to slabošství, když se potřebuji opírat o Boží lásku a vyhlížím Boží 
ochranu? Ne. Náš Bůh sám stojí o společenství s námi a chce, abychom Mu důvěřovali. Ale 
jinak od nás čeká, že se k životním událostem, okolnostem a zvratům postavíme čelem. 

1.  Apoštolské rady                                                                                                                                     

Letošní heslo z Římanům 12,21 si připomínají křesťané v 50 různých jazycích na celém světě. 
Biblické motto je vzato z apoštolského vyučování a připomíná všem věřícím realitu, ve které 
žijeme. Ať už je to v Evropě, Americe nebo Africe, biblickému verši rozumíme asi všichni 
stejně. V každé zemi na světě mají své korupční skandály, složitou situaci ve zdravotnictví, 
neuspokojivý stav v  hospodářství, nedořešené problémy v soudnictví, nespolehlivou policii 
nebo nemoudré a nezralé politiky... V našem každodenním životě tyto celospolečenské 
otázky řešit sice nemusíme, ale narážíme na ně v podobě nedokonalých zákonů, 
byrokratického přístupu neochotných nebo neschopných úředníků a na vlastní oči vidíme, 
jak se daří těm, kteří mají peníze, kontakty, moc….Denně se pohybujeme v prostředí, ve 
kterém vládne korupce, sobectví, podvody, závist, nenávist a zlo v mnoha podobách. 

K čemu nám je jedinečné Ježíšovo učení a krásná slova apoštola Pavla, když se podle nich 
nedá v našem světě žít?! Jak máme rozumět zásadám, kterým vyučoval Ježíš své učedníky, 
když se s nimi daleko nedostaneme? Je pravda, že podle zásady „s poctivostí nejdál dojdeš“ 
nebo „lež má krátké nohy“ se už dnes řídí málokdo. Jako kdyby to patřilo nenávratně 
minulosti. Přes tyto zkušenosti si dnes znovu připomínáme, že stojí za to brát Kristova slova 
vážně… 

2.  Ježíšovo vítězství nad zlem 

Ani Ježíš Kristus ani apoštol Pavel, který se od Božího Syna učil, nebyli snílky. Oba poznali 
životní realitu na vlastní kůži. Ježíš i Pavel věděli moc dobře, jak to ve světě bez Boha chodí. 
Věděli a zažili, že na této zemi platí jiná pravidla: právo silnějšího, bohatšího, drzejšího nebo 
sprostšího. Přesto věřili v Boží spravedlnost a věděli, že Bůh se s tímto stavem světa 
nespokojuje a přichází ho změnit. Posílá svého Syna Ježíše, aby žil ve zkaženém světě podle 
pravidel lásky, pravdy a spravedlnosti. Boží Syn Ježíš Kristus miloval všechny lidi, a i když Ho 
nakonec nechali představitelé židovské církve odsoudit a popravit, nevzdal se svých zásad. 
Ještě těsně před svou smrtí se modlí za své soudce a katy. Všemohoucí Bůh vzkříšením Ježíše 
Krista přemohl smrt, ďábla a hřích. A od této chvíle Boží moc působí také v životech všech 
křesťanů a pomáhá jim vítězit nad silami zlého. – Tak to prožívá na sobě už misionář Pavel. 
Ten podle Kristova příkladu miloval lidi a ukazoval jim cestu k víře a k novému životu. 
Nedopadl lépe než Ježíš. Setkával se s nepřátelstvím, nenávistí a musel si projít utrpením a 
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vězením (2K 11,23-27). Ale ani on to nevzdává a povzbuzuje křesťany, aby žili podle pravidel 
Kristovy lásky. Dnes slyšíme na začátku roku 2011 slovo evangelia my a víme, že je to dobrá 
Boží rada, i když není jednoduché se podle ní řídit.  

Pán Ježíš dokázal přemáhat zlo láskou a odpuštěním proto, že to byl Boží člověk. U Pavla a 
dalších křesťanů to je složitější. Cesta k novému životu začíná jejich setkáním s Kristem, 
přijetím Božího odpuštění a proměnou srdce. Přemáhat zlo dobrem člověk nedokáže 
z vlastních sil. Potřebuje k tomu Boží pomoc.  

3.  Proměna mysli a praxe nového života       

Proměna člověka začíná uvnitř. Začíná obnovou srdce a mysli. Jinak se k novým životním 
postojům nedostaneme. Bez proměny se člověk chová „po staru“. Dokonce Bible mluví o 
tom, že máme mít mysl Kristovu (Fp 2,5). To znamená, že se řídíme podle Ježíšových slov a 
Jeho příkladu a v myšlení se vědomě poddáváme tomuto vlivu. Tak se učíme přemýšlet 
podobně jako přemýšlel náš Pán. Díky působení Ducha svatého začínáme postupně uvažovat 
o životě a věcech podobně jako Pán Ježíš. Učíme se vidět věci Jeho pohledem, učíme se 
posuzovat situace z Božího pohledu. Je to proces, ale když v tom nepolevíme, modlíme se za 
to a zápasíme, pak můžeme říct s apoštolem „my však mysl Kristovu máme“ (1K 2,16).  

Důležitým krokem na této cestě za Kristem je „neodplácet zlým za zlé“. Je to často moc těžké 
ovládnout emoce a na zlé slovo, křivdu nebo nespravedlnost neodpovídat stejně! Když víme, 
co nás čeká v práci, když usedáme za volant nebo se připravujeme na složitý rozhovor, měli 
bychom se modlit o Boží pomoc, moudrost, pokoj, klid i sebeovládání. Tak jsme lépe 
připraveni na zápas se zlem. Taková je Boží cesta s námi: učíme se milovat ty, kteří nás 
nemají rádi, a odpouštět těm, kteří nám ublížili. Tímto způsobem usilujeme o nápravu vztahů 
mezi lidmi tam, kde žijeme. Tak se může šířit dále Boží vliv, vliv Boží lásky, Božího pokoje 
v prostředí, ve kterém žijeme. 

Musíme si poctivě přiznat, že není vůbec jisté, že se náš nepřítel změní naší láskou k němu 
v přítele. Ale je naopak zcela jasné, že se v našeho přítele nezmění nikdy, když ho budeme 
nenávidět stejně jako on nás. Nic se nezmění, když budeme na zlo odpovídat stejně: 
hněvem, pomstou, odplatou. Proto snaha „přemáhat zlo dobrem“ přináší naději na změnu. 

Nedej se přemoci zlem – slyším v tom výzvu: nenech se vyprovokovat zlým slovem, urážkou, 
nadávkou, nýbrž  modli se za ty, kdo ti ubližují. Nedej se přemoci zlem – slyším v tom: nedej 
se svést pokušením ke hříchu, ale veď zápas o život oddaný Kristu.  Nedej se přemoci zlem – 
slyším v tom povzbuzení k odpuštění, k lásce tam, kde se setkávám s nenávistí, křivdou a 
pohrdáním.    

Boží Syn Ježíš Kristus nás přišel svou smrtí a vzkříšením vysvobodit ze začarovaného kruhu 
zlého. Ve víře v Něho a pod vedením Ducha svatého můžeme vzdorovat zlému a žít z moci 
nového života. Odpuštění, smíření a láska jsou takovými jasnými projevy proměněného 
srdce. Nechme se Božím slovem nově pozvat na tuto cestu za Kristem a vyznávejme spolu 
s apoštolem Pavlem: „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ (Fp 4,13). Jako učedníci 
Ježíše Krista můžeme být uprostřed tlaků a útoků Zlého posly naděje a nového života.                                     

                                                                                                                        (1.1.2011 – B. Kaleta)   

 


