13.11. Třetí poslední týden církevního roku, 32. týden v mezidobí
> Introitus: Pomoc naše i počátek náš jest ve Jménu Hospodina, kterýž učinil nebe i zemi,
kterýž jest věrný ve Svém milosrdenství a dílo Svých rukou nikdy neopustí.
> 1. píseň: 500 Já chtěl bych, Bože můj > Koloským 3, 12-17 > Žalm 103 /píseň/ >
Matouš
25, 31-46

Milé sestry a milí bratří,
pokoj vám.
V našem evangelijním textu mě vždycky vyleká ta poslední věta: (Ti, kdož
nepomohli) půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
„Já? Ne … snad právě ten můj soused, který si nevidí nos mezi očima, je ten kozel, ale
já, já, slušný křesťan, ba dokonce student teologie, já jsem přece ta ovečka Páně, mě se
tento text, milý bratře, přece netýká!“
A zde by se NAOPAK chtělo spokojeně SE poplácat po zádech a vykonat děkovnou
modlitbu za to, jak jsme spravedliví. A hlavně bychom my, tedy ti spravedliví, mohli
přece rovnou soudit ty kozly: Velmi rychle bychom je mezi sebou našli a pěkně se pro
potřeby soudu, spíše našeho než Božího, rozškatulkovali do příslušných skupin:
Arabisti, buddhisti, pohani, religionisti, systematici, teologové osvobození,
univerzalisté, vlažní křesťané a charismatičtí zákoníci. Zkrátka samospravedlnost až
na půdu. Až to připomíná příběh o farizeu a celníkovi.
Naše dnešní svědectví Písma, je však přesně opačné: Text nám v prvé řadě
nevyhrožuje, ale ani nás nenechává na pokoji, ve spánku, v letargii. Poskytuje ale
pozitivní možnost, nebo chcete-li, zaslíbení. Proto bychom nad ním neměli sklouznout
k zákonickému poměřování.
A tak – podívejme se tedy nyní na to, co ono zaslíbení znamená. Apoštol Pavel
definuje pod pojmem zaslíbení něco, co je součástí spásy. Zaslíbení je tedy něco
pozitivního, co můžeme očekávat. Ovšem ne očekávat s rukama založenýma v klíně,
ale cestou činné víry, k níž nás zve toto podobenství, a činí tak výpovědí pozitivní. Jak
čteme v našem textu: 40… ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
Náš text předcházejí dvě další
(apokalyptická) podobenství, podobně provokativní: Podobenství o deseti družičkách a
podobenství o hřivnách. Tedy je součástí dosti exponovaného celku, apologie
Ježíšovy v rozhovoru s jeho učedníky, kteří se zajímají, jaké že to budou ty události
konce.
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KDYŽ
V CÍRKVI
DNES
NEPOZORUJEME
VĚTŠINOVOU
APOKALYPTICKOU NÁLADU, JE TŘEBA SE PODÍVAT NA TO, CO SE NÁM
ZDE NABÍZÍ PRO NÁŠ ŽIVOT VÍRY:
Jak jsme si již řekli, náš text jednak obsahuje zaslíbení, ale je také spjat
s odpovědností věřících. Pán Ježíš toto své podobenství staví (jak to podává
evangelista Matouš) na protikladu bezvýhradného dodržování Zákona a zvěstované
milosti. Milosrdenství chci na vás, a ne oběti, cituje se v Matoušově evangeliu
proroctví proroka Ozeáše (6,6). Ono milosrdenství, tedy konkrétní služba bližnímu, to
je ten nový program vyhlášený Ježíšem jako osvobodivá zvěst.
Možná je to totiž i takový diakonický imperativ právě pro nás, do církve, možná právě
proto jsou zde vypodobněny různé skupiny potřebných, typově ztotožněné s Ježíšem
Kristem, jak se dovídáme. Na druhou stranu, text nás nestaví před neměnné Boží
rozhodnutí či dokonce predestinaci, ale prostředkuje model, na jehož základě my sami

můžeme učinit svobodné rozhodnutí. (Další analogie se nabízí: Jak se my, kdož se
pokládáme mnohdy za ovce, díváme například na diakoniky.) Dnešní doba je už
taková: Srovnávat se, předstihnout toho druhého, aby snad nezaplnil ono chybějící
místo na trhu práce dříve než já, neřkuli když lépe ví, jak využít známosti a kontakty,
kdo se lépe obléká a tak dále. Jako bychom prováděli soud my, a prováděli ho teď a
tady.
Když už je ten Boží kairos tak nějak odsunut do neurčita, občas by se chtělo to vzít do
vlastních rukou. Zaslíbení bychom si chtěli zprostředkovat sami, milosrdenství
bychom chtěli spíš na těch, kdo disponují těmi pravými prostředky a odpovědnost, té
se sami snadno a rádi zříkáme.
Když už se nemůžeme dočkat z nebe, chceme si ve spravedlnosti a ke spravedlnosti
pomoci sami.
Zaujal mě jeden z kazatelských postřehů k tomuto textu, který možná dobře zazní do
onoho srovnávání: „Klíčovou otázkou tedy není KDY, ale JAK. Mým úkolem není
třídit lidi na ty, co tam budou a nebudou, ale hledět činit milosrdenství, abych se pak
náhodou nedivila, že tam sáma nejsem.“ Konec citátu.
Důležité body našeho oddílu mohou skutečně znít navzájem protichůdně:
Zaslíbení, odpovědnost a milosrdenství. Co se nám zde nabízí: Zaslíbení jako
oznámení Božího dobrého plánu s tímto světem a s námi. To je pro nás osvobodivá
zpráva, dobrá zpráva, z níž můžeme brát posilu a nemusíme se cítit na tomto světě
sami, jsouce snad vydáni na milost a nemilost civilizaci, tržním mechanismům, i naší
vlastní nejistotě. Smíme číst a přijímat toto zaslíbení. To však není jen laciným
návodem, ale vede člověka k odpovědnosti. Proč? Člověk, který ví, co obsahuje
zaslíbení, tedy co od Boha přijal, je zván k cestě odpovědné víry: ‚Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Čímž se
vůbec nesnižuje význam spasení z milosti, ale jsme zváni k odpovědi v životě víry
s pohledem na Krista, s myšlenkou na Krista: Cožkoli jste činili jednomu z bratří
těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Jsme takto zváni k milosrdenství. To je ten
třetí důležitý bod: milosrdenství. Které jsme koneckonců sami přijali a máme je
uskutečňovat (via imitationis Christi) konáním milosrdenství v tomto světě. A co je to
milosrdenství? V prvé řadě svobodný Boží akt, kterým se projevuje Boží milost s Jeho
lidem. Rovněž je to vyjádření přízně k lidu, který je Mu podřízen, ale Hospodin
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Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí (Žalm
103,10). Hospodin by ve skutečnosti mohl onu smlouvu s námi uzavřenou již dávno
vypovědět. Ale Jeho věrnost, paradoxní právě v tom, že si ji nezasloužíme, patří k Jeho
projevu milosrdenství. I to je obsah Evangelia. A ono milosrdenství, jež se chce jako
odpověď víry na nás jakožto věřících, je účastí na tomto Božím plánu: abychom jako
křesťané, jeden každý jako imitatio Christi, napodobovali Ježíše v Jeho příkladu tím,
že stejně jako On budeme určitým způsobem naplňovat Jeho program − a jeho
hlavním obsahem je právě milosrdenství. A apoštol nás k tomu upomíná: (Ko 3)
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Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu,
skromnost, pokoru a trpělivost. 13Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li
kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Milosrdenství
však spočívá v něčem větším než jen svého bližního pouze snášet. Mocí Ducha
Svatého, jehož ovoce jsou také láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost (Ga 5,22), jsme zváni nikoli pouze k útrpnosti se svým bližním,

ale k milosrdenství, které nás má upomínat na to, že to, co smíme přijímat,
přijímáme od Boha a Jemu za to patří chvála. Projevem milosrdenství je to, že
Hospodin se nad námi slitovává. A rovněž jsme v našem textu upamatováni na to,
komu patříme: Pojďte, požehnaní mého Otce – zatímco prokletí nikterak specifikováni
nejsou. Podnětem k milosrdenství by nám tedy mělo být: nežít bez Boha (nebo jako by
Boha nebylo), ale před tváří Boží. A naším projevem víry či věrnosti Hospodinu může
být právě tato cesta:
zaslíbení, které nám bylo dáno –
odpovědnost v úkolu, do nějž byl člověk postaven –
milosrdenství Boží, které je projevem toho, že nestojíme v náboženství výkonu, ale
žijeme pod Boží milostí –
naše vlastní skutky milosrdenství jako odpověď na to, co jsme ve víře přijali.
A tato cesta nás současně vede z naší vlastní samospravedlnosti, pýchy a povýšenosti
přes druhý extrém, strach či bázeň PŘED osamělostÍ – opuštěnostÍ – trestEM (?) AŽ
k milosrdenství: přijatému v Božím jednání s námi a přejatému jako úkol života víry.
Jako znak křesťanského života. A tu se každý z nás NA ZÁKLADĚ VLASTNÍ
ETICKÉ REFLEXE PŘED BOHEM UČINĚNÉ musí ptát: Jsem hoden, hodna se
nazývat požehnaný, požehnaná Nebeského Otce?
Modleme se: Pane Bože, Tvým Slovem jsme stále usvědčování z toho, že nejsme
schopni dostát tomu, abychom před Tvou tváří žili spravedlivě. Díky Tvému
milosrdenství však smíme přijímat Tvou milost. Dej, aby to v našich životech nebyla
laciná milost, ale abychom dokázali Tvou zvěst nést i dál do světa. Protože víme, že to
nedokážeme sami – dávej nám k tomu sílu svého Svatého Ducha. O to Tě prosíme ve
Jménu Pána Ježíše Krista, amen.
> 2. píseň: 473A Vezmi, Pane, život můj > Ohlášky > Přímluvná modlitba: nejprve vyzvat
k osobním hlasitým modlitbám
Pane náš, vědomi si Tvého milosrdenství vyznáváme, že jsme jen bídní, hříšní sluzi. A právě
proto Ti děkujeme, žes cestu s námi již dávno nezavrhl a že smíme spoléhat na Tvé provázení.
Prosíme Tě, neopouštěj nás, když nás stále znovu a znovu nalézáš. Děkujeme Ti, že nejsme
vydáni tomuto světu, i když se tak zdá. A prosíme Tě, daruj nám Svůj pokoj, když se zdá,
jako by Tebe nebylo. Daruj nám i ducha modlitby, abychom nezapomínali k Tobě volat a
nezačali si bohosloužit sami pro sebe. Veď nás, prosíme, ke Svým potřebným, ke Svým
maličkým, ke Svým nejmenším. A dej, prosíme, abychom je my ve svém životě víry snad
nezašlápli. Proměňuj k tomu naše oči i uši i srdce. A učiň ještě více, než dovedeme prosit.
K Tobě se ve Jménu Tvého Syna takto obracíme: Otče náš, …
> Poslání: 2. Korintským 13:11
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.
> Požehnání:
Požehnejž tobě Hospodin a ostříhejž tebe.
Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou a buď milostiv tobě.
Obratiž Hospodin tvář svou k tobě a dejž tobě časný i věčný pokoj.
> 3. píseň: Svítá 399 Zpívám, Pane, meč v ruce mám

