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Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se 
vaše srdce nechvěje a neděsí!     

Sestry a bratři, 
 
jak jsem přišel k těmto Ježíšovým slovům pro vstup do nového roku? Dostal jsem novoročním přání od 
své mámy. Bylo k Roš hašana, novému židovskému roku, který už začal dříve. Překvapilo mě, když jsem 
na něm našel tahle Ježíšova slova. Když jsme spolu mluvili, proč zvolila na novoročenku právě tahle 
slova, říkala, že jí přišla na mysl. A že ji v současné situaci připadají moc potřebná a aktuální. To mně 
taky. Copak to není právě tenhle pokoj, který všichni potřebujeme? Pokoj, který tolik lidí postrádá, 
který svět postrádá, nemá a nedává, naopak? Copak i naše věřící srdce se docela snadno nechvějí i 
neděsí, vstříc tomu, co je před námi, a co nemáme ve svých rukou, i úzkostí, jestli na to stačí naše víra? 
 
Proto jsou to dobrá a věrná slova, potřebná a aktuální, která tady dnes můžeme slyšet od Ježíše. Jsou 
to Boží slova, kterými nám od Ježíše přichází Boží pokoj. Tak je zřejmě máme slyšet a přijímat, když 
Ježíš říká: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám… 
 
Svůj pokoj Ježíš zanechává svým učedníkům, své církvi, když se chystá odejít zpět k Bohu Otci. Právě 
svůj pokoj tady zanechává jako svůj odkaz. Abychom věděli a vraceli se k tomu, jaký je smysl a zacílení 
jeho a naší společné cesty.  Svůj pokoj nám ale taky aktuálně nově dává. Tak je a bude s námi, ve všem, 
co přijde. Pokojem, který nám dává a nepřestává dávat. 
 
Ale Ježíš ví, že je třeba, aby bylo jasno, když slyšíme a předáváme si slova o pokoji. Vždyť o míru se 
mluví všelijak. Za slovy o pokoji, klidu a míru bývají různé lidské představy. Proto Ježíš výrazně 
vymezuje, o jakém pokoji mluví a o jakém nemluví. Pokoj vám já zanechávám – svůj pokoj vám já 
dávám – ne pokoj jaký dává svět, vám já dávám. 
 
Ale dává svět vůbec nějaký pokoj? Na první dojem se nám zdá, že ne, že svět, ten dnešní svět dává spíš 
mnohý nepokoj. Ale i ve světě se přece nabízejí představy a řeči o pokoji, o klidu a míru.  V prostředí 
světa, do kterého Ježíš mluvil původně svá slova k učedníkům, s nimiž se loučil, byly jasné představy o 
pokoji. Řekové dokonce uctívali bohyni Eiréné – Irenu, a pokoj pro ně znamenal klid, čas pro blahobyt. 
Podmínky příznivé pro vydělávání peněz a užívání si blahobytu. Copak je tenhle pokoj, který dává svět, 
už dnes pasé? Taky Římané mluvili hodně o pokoji. Pax říkali své bohyni pokoje. Zobrazovali ji 
s vavřínovým věncem na hlavě, znamením vítězství a slávy člověka, císaře a římské říše. Pax Romana 
díky silnému vůdci. Pokoj porobených. Jinde se krvavě bojuje, ale my se tady máme dobře, šalebný mír. 
Copak je tenhle pokoj, který pro některé znamená pocit slávy a moci a nadřazenosti, ale pro mnohé 
další ponížení, v dnešním světě pasé? Copak se i dnes nedoufá v mír, který umožní a nastartuje růst a 
prosperitu? Svět dává pokoj s bohy blahobytu a slávy. Pokoj pro některé, na úkor jiných. Ale to přece 
není ten pokoj, který opravdu lidé a svět potřebují. 
 
Pán Ježíš nám zanechal a taky nově aktuálně skrze Ducha svatého dává jiný pokoj, svůj pokoj. 
 
Ale jaký je to ten jeho pokoj? Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má 
zalíbení. V těch ubohých hříšnících. A král tohoto pokoje ležel v chlévě, ve žlabu, a jeho znamením nebyl 
vavřín moci a slávy, ale plenky – chudoba a bezbrannost. A na konci své mise visel kníže pokoje na kříži 
s trnovou korunou. Trestání snášel pro náš pokoj, jak řekl prorok Izajáš. Je to pokoj toho, který řekl: 
pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení, a já vám dám odpočinout. Ale vzápětí řekl: 



vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí 
svým duší. Takový pokoj a takovou cestou dává Pán svůj pokoj.  
 
Kristův pokoj tedy zřejmě znamená přijmout svůj kříž v jistotě, že Otec je ve své lásce a moci přítomný 
a že má tuhle mou úzkou cestu ve svém záměru a ve své moci. Pokoj, který nám dává Kristus, ale 
zároveň znamená taky útěchu, posilu víry a naději z toho, že ten zlý, vládce tohoto světa, proti němu 
nic nezmůže. Vždyť tak to tady Ježíš říká vzápětí. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí… přichází vládce 
tohoto světa. Proti mně nic nezmůže. A o dvě kapitoly dál v J 16 uzavírá Ježíš tuhle řeč na rozloučenou 
slovy: To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já 
jsem přemohl svět. 
 
Proto nás ale jeho pokoj taky vede k tomu, abychom se nespokojili s nespravedlností a trápením, která 
se dějí druhým, abychom se nesmířili se špatností a se zlem v různých podobách. Vždyť i když 
evangelista Jan nechává Ježíše promlouvat o pokoji řecky, Ježíš smýšlel hebrejsky, a myslel tedy na 
šalom. Což jak víme obnáší širokou škálu významů: život ve spravedlivých poměrech, bez napětí 
působeného nedostatkem, dluhem, narovnání křivd a porušených vztahů. Pokoj, o kterém mluví Bible, 
a který Ježíš zanechává církvi jako svůj odkaz i jej aktuálně udílí, tak znamená vlastně uzdravený život, 
bez zátěže hříchů a odcizení ve všech směrech.  
Proto kdo přijímá jeho pokoj, možná víc, než že ho vnitřně cítí a prožívá, dostává sílu o něj usilovat a 
jeho pokoj působit a šířit.  
 
Ale co k tomu říká ten příběh o uzdravení dcery Jairovy? Ježíš přišel pozdě. Všichni ho už zrazovali, že 
se nedá nic dělat. Dítě už je mrtvé. Vše okolo bylo vzrušené přesvědčením, že je po všem a věřit už je 
marné. Ale Ježíš k tomu přistupuje a jedná s pokojem. S pokojem toho, který věří, že čas uzdravení a 
vrácení života má Bůh ve své moci a ve svém konkrétním plánu s touto dívkou i s jejími rodiči, ale i 
s učedníky, kteří toho mají být svědky. To je taky ten jeho pokoj, který nám zanechává a skrze Ducha 
svatého nově a aktuálně dává. Proto když procházíme něčím těžkým, co se třeba zdá už marné a 
ztrácíme víru, že by to Bůh mohl změnit, dává nám Kristus svůj pokoj. Dává nám věřit, že jsme s tím 
vším v dobrém Božím plánu. Proto v tomto pokoji můžeme přijímat stávající naši situaci pokojně, 
s pokojnou vírou, jako součást Božího plánu s námi nebo s někým, na kom nám záleží. A i když se nám 
zdá, že nevidíme nějaké výsledky nebo výrazný posun, přestože se za to modlíme, můžeme pokojně 
věřit, že se děje, a ještě stane to, co Bůh chce i jak Bůh chce. Tenhle pokoj nám Kristus dává. 
 
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Srdce v biblickém i Ježíšovu myšlení neznamená hlavně a jen city 
a emoce. Ale především naši vůli, rozhodování, jádro naší osobnosti. Když se srdce chvěje, nejen se 
bojíme o život, ale taky se nám nedostává dech, ztrácíme vnitřní jistotu a rozumné, střízlivé uvažování, 
jsme celkově zvikláni. Natožpak, když se děsíme. Tak je tady, bratři a sestry, Boží pokoj, který Ježíš i pro 
nás svým životem získal a zanechal, a který nám jako vzkříšený Ježíš nově a aktuálně dává: ať se 
nechvěje a neděsí vaše srdce – vaše vůle, vaše rozhodování, to kým opravdu jste a chcete být. Přijměme 
do toho všeho Kristův pokoj - pokoj důvěry v lásku Boží a její moc – pokoj víry, že jste se svými problémy 
i křížem v Božím plánu. 
 
Chvíle ticha 
 
Modleme se: Pane Ježíši v tiché modlitbě tobě odevzdáváme vše, čím se chvěje i čeho se děsí naše 
srdce, naše mysl i naše víra… Duchu svatý, otevři nás a vnes do toho všeho Kristův uzdravující a 
osvobozující pokoj. Povzbuď nás a posvěť na cestě pokoje a k pokoji.  Amen. 
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