
Klášter 6. 11. 2022

Vstup: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého Amen

Introitus: Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on 
sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. (Zj 21;  3-4)

Pozdrav: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským 
pozdravem Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen

Píseň: 625

Modlitba: 

1. čtení: J 8; 3-11

Píseň: S 364

2. čtení: Mk 10; 1-11

Milí sestry a bratři, luterský lekcionář nám zase jednou přihrál biblický oddíl, kterým se v naší 
církvi moc nezabýváme. Dokonce bych spíš řekl, že kolem něj kroužíme jako kolem horké kaše – 
ne-li přímo jako kolem nějakého nevábného předmětu, který bychom nejradši vynesli někam pryč. 
Není se zas tak čemu divit: pokud by se někdo chtěl do nás evangelíků strefovat, že nebereme Bibli 
vážně a vykládáme si ji jak chceme, tak tento oddíl představuje prvotřídní munici. Vždyť naše 
církev rozvod toleruje, zatímco Ježíš ho zakazuje! Potřebujete ještě jiný důkaz, že evangelická 
církev sešla z cesty Kristovy?
Jak asi tušíte – tak jednoduché to s Ježíšovou odpovědí zase není…
Jako obvykle je dobré, neřídit se jenom celkovým dojmem, a pozorně si všímat, jaká slova Ježíš, ale
taky evangelista Marek v roli vypravěče, volí. Takto se hned na začátku dozvíme, že celý rozhovor 
vznikl proto, že farizeové chtěli Ježíše zkoušet. Vlastně přímo pokoušet – tak jako to dříve zkusil 
ďábel na poušti. Farizeové nijak netoužili, poradit se s Ježíšem ohledně výkladu obtížného oddílu 
Mojžíšova zákona. Dobře předem věděli, co odpoví – a ptali se ho pouze proto, aby mohli jeho 
učedníkům i shromážděným zástupům ukázat, že Ježíš nebere Mojžíšův zákon vážně, že si ho 
vykládá, jak chce… nepřipomíná vám to něco? V tomhle rozhovoru jim nejde o Zákon samotný – 
používají ho prostě jako zbraň proti nebezpečnému rivalovi, a spoléhají na to, že přihlížející zástupy
jejich hru neprokouknou.
Ježíšova odpověď tak především odhaluje pokrytectví farizejů. Je to únik z jejich pasti – ne 
připravené stanovisko k otázce rozvodu. To zaprvé. Jeho protivníci jsou totiž chytří manipulátoři – a
většina toho, co říkají, je pravda. Ve SZ skutečně najdeme ustanovení, které přikazuje, co je potřeba
udělat, když muž zapudí svou manželku. Lež se skrývá v drobnosti – Mojžíš nikomu nedal svolení 
se rozvést. Nikde v těch příslušných místech SZ není psáno, že by rozvod byl v pořádku. Jenom je 
tu zakotvené opatření, chránící ženu (a jejího případného nového manžela), když k rozvodu dojde. 
Tím se ale nijak neumenšuje selhání, kterým rozvod je. Podobná „ochranná“ opatření Mojžíšův 
zákon uvádí pro celou řadu přečinů – poškození majetku, ublížení, znásilnění… aniž by tím cokoliv
z toho legalizoval.
Tohle je nebezpečný přístup - že co zákon dovoluje, to je tím pádem správné. (Že co je legální, je i 
legitimní). Tenhle přístup totiž dává pocit spravedlnosti lidem, kvůli jejichž chování přitom trpí 
jednotlivci i celé skupiny lidí, příroda nebo lidské výtvory. Na Ježíšovo narození a působení ve 
světě se jistě dá pohlížet z řady úhlů, jeden z nich ale zcela jistě je, že Bůh poslal Ježíše na svět, 



protože Boží lid zapomněl na smysl jeho Zákona a udělal si z něj prostředek falešného 
sobeospravedlnění. 
Ježíš Kristus, to je Boží Zákon v lidském těle. To, jak žil, co říkal, za co bojoval proti různým 
„starým strukturám“, za co zemřel a proč byl vzkříšen - to všechno je vlastně shrnutím podstaty 
Božího zákona. Ve světle Ježíšova života dokáže člověk pochopit a přijmout, že lepší než hříšníky 
kamenovat, je volat je k pokání. Že lepší než poctivě platit alimenty, je pracovat na obnovení 
manželské úcty, lásky a věrnosti. Že poskytovat hmotnou podporu hendikepovaným lidem je 
důležité, ale mnohem důležitější je přijímat je s otevřeností. Usilovat o to, aby mohli prožít důstojný
život uprostřed společnosti, ne na jejím okraji. Naše lidská spravedlnost, stojící na zákonech, musí 
totiž často volit menší zlo. Ale spravedlnost, kterou zvěstoval Ježíš Kristus, založená na Boží lásce, 
to je pouze dobro.
Bohužel jsou i takoví křesťané, kterým tahle Ježíšova spravedlnost připadá moc měkká, kteří mají 
rádi vládu tvrdé ruky. A tak se snaží znovu z Bible udělat zákon, uznávaný státem a vymahatelný 
soudem. A domnívají se, že tím slouží Bohu. Smutným příkladem takového novodobého farizejství,
je dnes probíhající zápas o zákaz potratů: opět zde jasně vítězí potřeba zakazovat a přikazovat, nad 
úsilím o skutečnou spravedlnost. Je to vlastně podobné, jako s tím rozvodem – ani na potratu není 
nic dobrého. Není to nic, čím by se naše společnost měla chlubit. Je to projev těžkého selhání – ať 
už jednotlivců, rodin – anebo systému, který je žene k zoufalému kroku. Chcete-li to tradičním 
jazykem: potrat je hřích. A církev by nekonala svou službu dobře, kdyby o tom mlčela. Kdyby proti 
tomu nic nedělala. Ale snažit se proti hříchu bojovat zákony, to opět znamená muset volit menší zlo.
A někdy dokonce i větší. Cesta, po které má církev následovat Ježíše Krista, nevede přes vlivná 
místa ve státních institucích.
Jak ta cesta vypadá, se můžeme přiučit třeba z toho druhého příběhu, který dnes zazněl: Jak se Ježíš 
zastal ženy, přistižené při cizoložství. Také v tomto případě zákon mluvil jasně – je potřeba ji 
ukamenovat. A přesto se Boží spravedlnost vyjevila nakonec docela jinak: namísto aby utišili Boží 
hněv zabitím té ženy, začali se ti „spravedlivě rozhořčení“ jeden po druhém vytrácet – a každý měl 
cestou domů o čem přemýšlet. Nakonec odešla i ta žena – s novou šancí. Ovšem pozor: Ježíš 
nemávl nad jejím proviněním rukou. Žádné bezzubé řeči o tom, že chybovat je lidské, ale odpouštět
božské… „Ani já tě nesoudím – jdi a už nehřeš“. Ježíš nijak nezastírá, že to co ta žena udělala, je 
špatné. Zároveň ale ví, že ze života, proměněného setkáním se Zachráncem, vzejde více dobra, než 
z vykonání trestu – byť oprávněného. Taková je Boží spravedlnost.
Jít cestou Kristovou, znamená být radikální v tom, že rozvod, nevěra ani potrat není v pořádku – 
nepřizpůsobovat se moderním názorům, že je to vlastně normální – a jasně říct, že je to porušení 
Desatera, vzpoura proti Bohu. Ale zároveň jenom nedělat těm, kdo se jí dopustili, ze života ještě 
větší peklo. Umět tu být pro ně – ne proti nim. Nepovyšovat se nad ně, ale dokázat jasně říct „jdi a 
už nehřeš“.  Je to nesnadná cesta k následování… Ale je to cesta, kudy může prostřednictvím církve
do rozdrásaného světa vstupovat Boží spravedlnost, přinášející tolik potřebné uzdravení. Tak se té 
cesty držme. Amen

Píseň: S 145

Ohlášky

Píseň: 608

Přímluvná modlitba: 
Otče náš...



Poslání: Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám 
odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána 
do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Lk 6)

Požehnání: Hospodin Ti požehnej a opatruj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti 
milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen

Píseň: 426


