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Biblické čtení: Mk 2; 23-28

23Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 24Farizeové mu řekli: 
„Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“25Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad 
a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné 
chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“ 27A řekl jim: „Sobota je učiněna pro
člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“

_______________________________________________________________________________

„Inu, sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu“ řekl si ministr zdravotnictví Prymula, když vstupoval do 
restaurace, která podle jeho vlastních nařízení neměla být vůbec otevřená.
Nemohl jsem si tuhle aktuální narážku odpustit, protože ukazuje, jak je tahle slavná Ježíšova věta ve 
skutečnosti problematická. Jistě, Ježíšův spor s farizeji se týkal zkostnatělých a přehnaně přísných pravidel pro 
den odpočinku, odehrál se také za poklidného sobotního dne, cestou do synagogy. Je možné, že uprostřed 
vypjaté, krizové situace, kdy na dodržování pravidel závisejí lidské životy, by Ježíš takhle nemluvil. Ale Bibli 
čteme právě proto, že její zvěst je určena také nám – nejen lidem, žijícím před mnoha staletími. A navíc – 
předpisy o sobotě a další nařízení Tóry, byly pro tehdejší Židy platnými zákony. A taky se jejich dodržováním 
chránili před nebezpečím. Toto nebezpečí představovaly okolní pohanské národy, jejich zvyky a životní postoje,
neslučitelné s Božími cestami. V Ježíšově době to byli především římští okupanti a kultura, která s nimi do 
Palestiny pronikala. Proto farizeové dbali tak přísně, aby byla dodržována všechna ustanovení Zákona – 
uvědomovali si, že bez nich tu Boží lid dlouho nebude. Nenavádí tedy Ježíš k porušování zákonů jako takových?
Nepodporuje tak životní přístup „omluva se vždycky najde“, který je tak oblíbený třeba u nás v Česku?
Ježíšovo jednání je skutečně těžké pochopit – v jeho sporu s farizeji šlo o úplnou drobnost, mnutí obilných 
klasů se dá považovat za práci opravdu jen podle těch nejpřísnějších měřítek, a jeho učedníkům by tak určitě 
nehrozil žádný trest. Nemohl by Ježíš jednou dát farizeům za pravdu, případně jim vyčinit, aby nebyli takoví 
puntičkáři? Jenže on místo toho zpochybnil celý den odpočinku.
Opravdu zpochybnil? Tohle je právě zásadní – že je sobota učiněna pro člověka, neznamená, že je jedno, zda ji 
dodržuje, nebo ne. Den odpočinku nám Bůh daroval ze svého milosrdenství. A to samé platí o všech 
ustanoveních Zákona – bez milosrdenství budou vždycky nedostatečná, ztratí svůj smysl. Kněz Achímelek 
tohle chápal, a proto, když k němu dorazil David se svou družinou, všichni vysíleni hlady, tak neváhal a nasytil 
je posvátnými chleby, kterých by se správně směli dotknout jen kněží. Naopak farizeové vztah mezi Zákonem a
milosrdenstvím nechápali, mysleli si, že stačí pravidla vypilovat k dokonalosti. Proto Ježíš ten zdánlivě 
malicherný spor tak vyhrotil – dal farizeům, a hlavně svým učedníkům, možnost pochopit něco o tom, jaký je 
Bůh doopravdy.
Hlavně ale Ježíš ve svém poněkud volnějším vztahu k pravidlům nebyl veden osobním prospěchem. Šlo mu 
vždy o pomoc svým bližním. V tom se liší od těch, kdo jsou v pokušení, brát jeho slova o sobotě jako záminku 
k obcházení pravidel. Liší se tím taky od řady farizeů, kteří obratně zneužívali mezery v Zákoně. Proto o nich 
Ježíš později řekl „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a 
nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní 
nezanedbávat.“ A liší se tím taky od ministra Prymuly a jemu podobných, kteří by rádi působili jako spasitelé, 
ale jsou to právě jen ti farizeové a pokrytci.
Zákony a nařízení je potřeba dodržovat, protože nás chrání. Ale nezachrání nás. Zachránit nás může jedině Boží
milosrdenství, které se ovšem může projevit taky skrze nás. Třeba vůči těm, kdo teď zkrachují nebo přijdou o 
práci. Vůči těm, komu se rozpadá manželství. A třeba i vůči těm, kdo poruší nějaká pravidla, protože neviděli 
žádnou jinou možnost. Těch, kdo pociťují potřebu milosrdenství, je dnes mnoho. A žádný zákon, žádné 
opatření, ho nemůže nařídit ani vynucovat. Milosrdenství musí vycházet z nás samých – z každého jednotlivce. 
Ježíš Kristus zvěstoval Boží milosrdenství celým svým životem – a když to bylo nutné, postavil toto své poslání
i nad Zákon. Zároveň ale na této cestě zašel  dál a obětoval mnohem víc, než stanovuje zákonná povinnost. 
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Budeme ho my křesťané na této cestě, teď v době krize následovat, nebo si spolu s farizeji řekneme „co jsme si,
to jsme si“? Upřímně doufám, a modlím se, že zvolíme první možnost.

Modlitba: Bože, vzbudili jsme se do nového dne s tím, že máme střechu nad hlavou, máme co jíst, co si obléct, 
že máme rodinu nebo přátele… Mohli bychom si klidně říct, že máme všechno, co k životu potřebujeme. A 
přitom pociťujeme, že nám toho tolik chybí – volný pohyb bez roušek, možnost cestovat, kulturní život, 
oblíbená restaurace nebo kadeřnictví. Pane, prosíme pomoz nám, ať těmto „ztrátám“  nepřisuzujeme větší váhu,
než jakou opravdu mají. Ať dokážeme věřit slovům Ježíše Krista, že tomu, kdo především hledá Tvé království 
a spravedlnost, bude vše ostatní přidáno. Prosíme Pane, otevírej naše oči, ať dokážeme spatřit, že Království 
nebeské k nám přichází i skrze zavřené dveře a ochranná opatření. Že ty k nám přicházíš o když jsou kostely a 
fary zavřené. Přimlouváme se také za všechny, kdo mají strach – o život, o zdraví, o práci, o své blízké… 
Prosíme, ať třeba i skrze nás se mohou setkat s Tvojí láskou, která strach přemáhá. Prosíme, slyš nás také, když 
k tobě voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako
v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na
věky. Amen

Tipy na písně (EZ = Evangelický zpěvník, D = Dodatek, S = Svítá, BTS = Buď Tobě Sláva): EZ 203 Pán Bůh je 
láska, D 642 Už svítá jasný, bílý den S 349 Srdce čisté

Sborová oznámení: 

Vzhledem k nařízením Vlády ČR a Synodní rady ČCE, neprobíhají v současnosti žádná „živá“ sborová setkání.
Bohoslužby se nebudou konat nejméně do konce výjimečného stavu, tj. 3. listopadu (a s nejvyšší 
pravděpodobností ani potom). Každou neděli od 10:15 jste ale srdečně zváni k rozhovoru u kávy a čaje, který 
povedeme přes internetovou platformu zoom. Odkaz, stejně jako další užitečné informace, naleznete na 
stránkách našeho sboru klaster.evangnet.cz

K náboženství se mladší i starší děti sejdou v pondělí 26. 10. od 17h. Příští Biblická hodina bude ve středu 11. 
11. od 18h Bude záležet na aktuálních opatřeních, jestli se setkáme na faře nebo online. Odkazy na tato setkání 
jsou rovněž na stránkách sboru.

Farář Jan Lavický je vám nadále k dispozici k rozhovoru, kdykoliv po předchozí domluvě. Od 30. 10. do 7. 11. 
bude ale mít dovolenou. V neodkladných případech bude na telefonu.

Pamatujte, prosíme, v modlitbách na ty, koho postihla nemoc nebo jiná tíživá situace.

Budeme také rádi, když budete i v tomto čase pamatovat na sbírky a přispějete na potřeby sboru – číslo účtu je 
2600386516/2010.


