
KÁZÁNÍ   3.neděle po zjevení Páně       22.1.2023 

 

1.čtení: Mt 26,57-75 

Ex 20,16:  Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 

 

Sestry a bratři, 

 

v době starého Izraele, kdy se soudní procesy ještě neodehrávaly za mnoha dveřmi v soudní 

síni, nýbrž v bráně města, na veřejnosti, mělo pravdivé svědectví zřejmě jinou váhu než dnes.   

Ovšem je jasné, že nemůžeme tohle přikázání odsunout do soudních síní. Tušíme, že v něm jde 

o víc. O kvalitu vztahů a prostředí. Nejen mezi námi, ve sboru a v církvi. Jde o každého z nás.  

Ano, jedná se vůbec o to, kdykoli a jak mluvíme na adresu druhého. 9. přikázání ho nazývá 

naším bližním. A my už víme, že bližním je v Kristu každý člověk. Zvlášť, potřebuje-li mé 

zastání.  

 

Mohli bychom tohle přikázání pro nás přeložit tak: dávej si pozor, abys žádného bližního  

nepoškodil svým slovem. Křivým, zavádějícím. Ale taky třeba zbytečným. Slovem, které nijak 

neprospěje. Protože, co je kladným smyslem tohoto přikázání? No, abys svým svědectvím nebo 

prostě svou řečí přispěl k pravdě a spravedlnosti. Abys druhému pokud možno svou řečí 

dopomohl k právu, ale také ke cti, ne k zneuctění. 

 

Prožíváme v těchto dnech otrávení způsobené řadou bezostyšných lží, pomluv, dezinformací, 

manipulativních populistických blábolů. Nenechme se otrávit! Nechme se naopak Hospodinem 

pozvat na cestu pravdy, pravdomluvnosti, k pravdivosti v lásce. K mluvení, které pomáhá 

bližnímu k právu a spravedlnosti. K řeči, která pročišťuje zakalené vztahy. Nezapomínejme, že 

lid této země v krizových dějinných chvílích, posouvali kupředu právě lidé, kteří dokázali 

mluvit pravdu, a stali se tak výzvou k pravdivosti. Stali se tak výzvou postavit se lžím, 

zavádějícím polopravdám i přizpůsobenému mlčení. Náš národ uzdravovali lidé, kteří 

v kritických chvílích dokázali mluvit pravdu ke svým bližním a v jejich prospěch, i za cenu 

vlastního života. Nezapomínejme na ně a na to.  

 

Jenže tady zřejmě potřebujeme zbrzdit. Když slyšíme Boží: Neublížíš druhému lží. Nezneuctíš 

druhého svou řečí. Naopak, budeš tím, co říkáš, druhému dopomáhat k právu a ke cti. Budeš 

sledovat jeho a tím i váš vzájemný prospěch.  Nepotřebuji snad začít s touto léčbou u sebe?  

Vždyť kdo z nás se aspoň tu a tam neotře o druhého špatným slovem? Kdo z nás se nikdy 

nepřidal k pomluvám nebo jim aspoň nenaslouchal? Kdo se neudělal aspoň trochu lepším na 

úkor někoho jiného, který byl v řečech. Komu z nás nedělalo někdy potichu dobře slyšet 

špatnosti o druhém? Kdo dokáže jasně rozlišovat mezi úsudkem a souzením?  Takže Boží léčba, 

slyšíme, začíná od Božího lidu - a od každého z nás. 

 

V rámci téhle léčby si potřebujeme uvědomit, jaké zlo napáchaly právě křivá svědectví a 

pomluvy v lidských dějinách, ano právě v dějinách Židů a církve. Vzpomeňme např. na příběh 

o Nábotovi, k jehož vinici se král Achab s Jezábel dostali nejprve hnusnou pomluvou, kterou 

začalo Nábotovo odstranění. Královna Ester zachránila svůj židovský lid v perském zajetí před 

prvním pokusem o jeho vyhubení, který začal zákeřnou pomluvou Židů jako celku. Ježíš sám 

byl nakonec vystaven křivým svědkům a zapřen Petrem.  A kolik lživých pomluv na adresu 

Židů v dějinách pak podnítilo děsivé pogromy, až po ten nacistický pokus o tzv. konečné řešení. 

A přitom nešlo jen o pomluvy podněcující násilí (ostatně ty se dějí i dnes). Týká se to taky 

mlčení k páchanému bezpráví. Např. kdyby církev, zvláště její představitelé, nemlčeli, spojili 

se a nemlčeli ve chvíli, kdy se všechno to zrůdné bezpráví rozjíždělo, možná by je dokázali 



zastavit. To je přece hrozné, že nemuselo k tomu nejhoršímu dojít! Takže tohle přikázání 

vyzývá: nejen nepomlouvat, nešířit lži o druhém, ale taky nemlčet k bezpráví na něm. 

 

Bratři a sestry, jsou prý dva druhy kazatelů: jedni pravdu čepují, druzí vedou k prameni. Anebo: 

jedni rozdávají recepty a druzí vedou k Lékaři. Chci patřit k těm druhým. A proto: kdo je Ten, 

který ti říká: Nepromluvíš o svém bližním křivě ani marně? Hospodin, který nerozmázl tvou 

bídu, ale přiznal se k tobě: Já jsem Hospodin, Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl z egyptského 

otroctví. To aby pozvedl tvou čest, aby ses mohl zvát Jeho svatým jménem. Proto i ty máš 

chránit a pozvedat čest a dobrou pověst svého bližního. 

 

A když dozrál čas, poslal nám svého spravedlivého syna Ježíše, ne aby nás svou pravdou zdrtil 

a odsoudil, ale aby vůči nám vyslovil pravdu plnou milosti. Aby svou věrnou láskou přikryl 

všechny naše hříchy. Abychom se mohli obléknout do jeho čistého nového šatu, který nám 

daroval. Proto přece nemůžeš na hříchy svého bližního upozorňovat ani jim rád naslouchat. 

Protože láska, která přikrývá množství tvých hříchů tě vede k tomu, abys ji napodoboval.  

Tento pozitivní smysl 9. přikázání dobře vyjádřil M. Luther ve svém Malém katechismu:  Máme 

se Boha bát a milovat ho; proto budeme…bližnímu promíjet, mluvit o něm jen dobré a všechno 

obracet na lepší stránku.  

 

Apoštol Pavel zkonkretizoval kladný smysl a cíl 9. přikázání takto: Z vašich úst ať nevyjde ani 

jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům 

přineslo milost. Ano, to je ideál. Ale rozhodující je odvaha k malým krokům tímto směrem.  

 

A tak se nenechávejme otrávit ani vyděsit lžemi. Nepřizpůsobujme se prostředí tímhle 

nakaženému. To není dobré, ani to není naším posláním. Ke svobodě a dobré budoucnosti vede 

jiná cesta. Neuškodíš svému bližnímu křivým slovem. Mluvme pravdu se svým bližním. Ve 

prospěch jeho i nás všech. Věřme v sílu dobrého slova, které pomůže a přinese milost. Na tuhle 

cestu nás znovu zve Boží přikázání, i Ježíš a apoštolové. A taky další svědkové pravdy. A 

nezapomínejme, že tady nejde jen o náš prospěch. Že je to naším posláním. Abychom působili 

dobrým svědectvím ve prospěch lidí kolem nás. Pán Bůh nám dává věřit, že to má sílu a smysl. 

 

Chvíle ticha 

 

Modleme se:  

Hospodine, slitovný Bože, 

děkujeme, že jako svůj lid ani nás nenecháváš v otroctví lží, polopravd, křivých svědectví, 

pomluv a dezinformací, otrávenosti a skepse z toho všeho. Děkujeme, že i nás z toho vyvádíš 

svou věrnou láskou a svými dobrými slovy. Na cestu k pravdivosti a vlídnosti, ke spravedlnosti 

a pokoji. Na cestu svého syna, našeho Pána Ježíše, který nás svým životem pro ni vykoupil.  

Pane, jen ty víš, jak jsme se z této cesty vzdálili, jak jsme znevážili druhého slovy, myšlenkami 

i nasloucháním a mlčením. Svými činy i nečiny. A tím jsme znevážili Tvé jméno. A tys naši 

bídu přece před druhými nerozmázl, ale naopak jsi ji přikryl svou láskou. A dnes jsi nás nově 

pozval k lepšímu životu.  Vyznáváme to ke tvé cti a chvále. A pokorně prosíme: Pane, smiluj 

se nad námi.  

 

Slova milosti: 

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí a za milostí. Neboť Zákon byl dán 

skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Amen. 

 

P: 507 Synu Otce nebeského 


