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Jak to tam čteš? 

L 19,38 | Ž 119,161-168 | 2Pa 28,8-15 | L 10,25-37 | Ef 5,1-2 

I 

„Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ ptá se Kristus zákoníka. Co 
čteme; a jak to čteme? Co a jak čteme v Bibli? To je otázka, která nás 
provází letošním předvelikonočním obdobím. Nejprve jsme naslouchali 
Mariinu chvalozpěvu; Maria četla Bibli jako protestsong, jako oslavu 
Hospodina, ochránce a mstitele utlačených. Pak jsme v příběhu o 
pokušení na poušti sledovali, jak Bibli četl Pán Ježíš… a taky ďábel: 
ďábel ji četl jako čarodějnou příručku, a náš Pán jako povolání sloužit - 
lidem i Bohu. A minule jsme sledovali, jak farizeové obraceli biblická 
přikázání proti učedníkům a jak Ježíš, taky Biblí, svoje žáky hájil.  

Bibli můžeme číst různými způsoby. Můžeme ji číst rezignovaně, 
anebo s nadějí; s Kristem, nebo s ďáblem; inkvizitorsky, anebo s láskou 
k lidem… I v dnešním evangeliu vidíme obdobné dvojí čtení: zákoníkovo 
a Ježíšovo. 

II 

Začněme zákoníkem: Jak on četl Bibli? Řekl bych, že tady určitě 
rejpavě; a snad i sektářsky. Nevíme, kdo to byl ani jak se jmenoval; 
víme je, že to byl expert na Písmo (náš Starý zákon). Zákoníci zasvětili 
Bibli život – jako kdysi Ezdráš, první z nich -, studovali ji a pomáhali 
lidem uvádět biblická pravidla do života. A jeden se tedy Ježíše, který 
také vykládal Boží zákon a také lidem pomáhal na biblické cesty, ptá: 
„Učiteli, co mám dělat, abych zdědil věčný život?“ Vážná otázka! 
Jenže zákoník ji nemyslel vážně, jen „teoreticky“. Jen Ježíše zkoušel, 
pokoušel, četli jsme; chtěl ho načapat na švestkách, odhalit jako 
nedouka, ne-li jako bludaře. Znáte takové potměšilé otázky… 
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Ježíš na zákoníkovu otázku reagoval rabínsky (jako onen rabi, 
kterého se žáci ptali, proč jim na každou otázku odpovídá otázkou. „A 
proč ne?“ rabi na to). Co máš dělat, abys zdědil věčný život? „Co je 
psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ Ze zkoušejícího se stává zkoušený. 
Zákoník musí ukázat, že v první třídě nechyběl; že ví, co ví v Izraeli 
každý: Že totiž cestou života je - zaprvé - milovat Hospodina (Dt 6) a - 
zadruhé – milovat bližního jako sebe samého (Lv 19). V těchto dvou 
Božích přikázáních je řečeno všecko podstatné; odtud teče míza do 
všech ostatních přikázání, jakkoli odlehlých. Žáček zákoník odpovídá 
správně a učitel Ježíš tedy uzavírá: „To čiň a budeš žít.“ na této cestě 
zdědíš život! 

Nám se asi honí hlavou: „Což je člověk spasen ze skutků?“ Zákoník 
ale řeší svůj problém. Spadl do jámy, kterou vykopal; potřebuje si 
zachránit reputaci. Naštěstí ho napadne geniální manévr, díky kterému 
snad ještě vyklouzne (a Ježíš snad přece jen do jámy sletí): Milovat 
Pána Boha svého a milovat bližního svého, zajisté! „Ale kdo je ‚můj 
bližní‘?“ To už není jen záludná otázka, to je otázka horká jak brambor, 
otázka v tehdejším Izraeli nebezpečná: Je „mým bližním“ jen žid 
(„Tato země je naše“ a „Nic než národ“)? Či jsou snad mými bližními 
jenom členové mého hnutí, mé strany, církve – jak tvrdili farizeové -, 
a ostatních židů (natož nežidů) se mám štítit? Nebo snad všechny tyhle 
nečleny (natož cizince) mám přímo nenávidět a kvér mít vyčištěný a 
pohotově – jak učili esejci od Mrtvého moře? „Kdo je můj bližní?“ Jak 
Ježíš odpoví? Jak čte Bibli? Jako pravý Izraelita a vlastenec? Jako vůdce 
dalšího z hnutí? Nebo je snad bližním, řekněme, i římský voják? 
Třaskavá otázka! (V Izraeli v dohledné době vykřesá válku – 
osvobozeneckou, a zároveň občanskou. V roce 70 římské legie už 
plundrovaly chrám, a v ulicích Jeruzaléma si jednotlivé povstalecké 
frakce ještě navzájem podřezávaly krky.) 

Ale dost o tom, jak Bibli nečíst: jen „teoreticky“, záludně, jako 
pokušitelé a šovinisti, kteří na druhých hledají hnidy a hájí leda své 
cesty. To není k životu. 
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III 

Co je tedy k životu? Jak četl Bibli Ježíš? V odpověď na zákoníkovu 
třaskavou otázku vyprávěl příběh, jakousi pohádku, o třech 
kolemjdoucích: Z Jeruzaléma do Jericha cestoval jakýsi člověk. Cesta 
to byla náročná a nebezpečná – v roklích řádily loupežníci. A zrovna 
tenhle pocestný měl na ně štěstí (resp. neměl štěstí): skončil okradený 
a polomrtvý u cesty. Naštěstí šel zrovna kolem Hospodinův kněz! Ten 
dobrý člověk jde z práce domů, z chrámu do Jericha, tehdy kněžského 
města; „ale když [nešťastníka] uviděl, vyhnul se mu“. Důvody Ježíš 
neprozrazuje (chvilku tedy spekulujme): Bál se kněz lupičů? Možná. 
Střežil svou kultickou čistotu před krví zraněného? Asi ne, mířil přece 
domů, ne k oltáři. Neuměl pomoci? Kdoví. Zákoníkova otázka – „Kdo je 
‚můj bližní‘?“ – se zdá skrývat ještě jiné pohnutky: Co když kněz 
uvažoval (jistě, bezcitně, ale vůbec ne netypicky), jestli ten ubožák 
patří mezi jeho „bližní“? „Je to vůbec žid? Je to kněz? Je od nás 
z Jericha? Nejspíš ne…“ Jakmile člověk – a veřejné mínění - začne 
rozlišovat, jestli ten či onen nešťastník je, či není našinec, nepomůže 
nakonec raději vůbec nikomu: český stát dnes vyhošťuje i křesťanské 
běžence z Číny. V tom smyslu není náhodné, že na demonstracích před 
dvěma třemi byly vedle transparentů s přeškrtnutými mešitami k vidění 
i přeškrtnuté kříže. Jak nás asi vidí Hospodin, Mariin mstitel 
utlačených… 

Ale zpátky na silnici do Jericha. Knězovy kroky utichly, netrvalo však 
dlouho a objevil se další pocestný, tentokrát levita, chrámový zřízenec. 
Ale ani ten nepomohl; a ani jeho pohnutky neznáme. Naštěstí musí 
dorazit ještě ten Třetí: Selhal kněz, selhal levita… teď přijde na řadu 
řadový Izraelita (takhle trojmo se židovská společnost dělila). Je to 
Izraelita? Není to Izraelita! Je to Samařan. A ten neuhýbá pohledem, 
nekočíruje mezka do protisměru; nýbrž je „pohnut soucitem“ a bez 
ohledu na nebezpečí a náklady a čas, poskytuje nešťastníkovi první 
pomoc, zaveze ho do herbergu a tam za něj dokonce zaplatí dva 
denáry, tj. snad až měsíční gáži… Ježíšův příběh byl provokativní od 
začátku (na hrubou otázku hrubá odpověď): všichni jdou ze svatého 
Jeruzaléma do pochybného Jericha; lhostejní pocestní jsou lhostejní 
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vskutku okatě; a pomocník pomáhá nejen z občanské povinnosti, ale 
přímo od srdce. Ale že to musí být zrovna Samařan, to si Ježíš mohl 
odpustit, myslel si dost možná zákoník. Samařané a židé byli přece 
úhlavní nepřátelé. Samařané sídlili uprostřed židů: ale žili si pro sebe. 
V žilách jim kolovala židovská krev: jenže nečistokrevná. Uctívali 
Hospodina: ovšem po svém a ve vlastním chrámu, tedy v jeho ruinách; 
židé jim ho před lety rozbořili. Mezi oběma komunitami panovala 
vzájemná štítovost a zlá krev. Zkrátka, Samařan je ten nejméně vhodný 
představitel kladného hrdiny; asi jako kdybyste dnes řekli: „Šel kolem 
bratr kazatel, a nepomohl; šla kolem milosrdná sestra, a nepomohla; až 
se objevil muslim, a ‚byl pohnut soucitem‘ atd.“ Jako teď hrklo ve 
vás, mělo hrknout v zákoníkovi. A přesně o to jde: na hrubý pytel hrubá 
záplata! Když je to mezi lidmi převrácené, když se Bible čte takříkajíc 
proti srsti, nepomůže hříšníka podrbat za ušima. I tu převrácenou 
zákoníkovu otázku musí Kristus obrátit naruby: Ne už: „Kdo je můj 
bližní?“, ale: „Kdo, myslíš, se stal bližním tomu, který upadl mezi 
lupiče?“ Nejde o to, kdo ano, a kdo už ne; koho mám milovat, a koho 
už smím vlastenecky a křesťansky nenávidět. To je špatná otázka! Tah 
mimo šachovnici. S Kristem takhle Bibli číst nemůžeme! A tak když 
zákoník musí zase, jako prvně, odpovídat („Kdo se stal bližním?“ „Ten, 
který mu prokázal milosrdenství“), dodává Ježíš, zas jako prvně: „Jdi 
a jednej také tak“ („a budeš žít“, chce se doplnit). Neřeš, kdo je tvůj 
bližní: sám se stávej bližním! Totiž těm, kdo ti takříkajíc zrovna leží 
u cesty - bez ohledu, jestli patří k nám, nebo k nim. Denně jsou 
bližními naši nebližší, naše děti, manželka, manžel, rodiče; pravidelně 
to bývají potřební lidé sboroví; a někdy i lidé cizí, ba cizověrní, 
všelijací ti nepříjemní „Saracéni“ a „Samaritáni!. Stávej se jim bližním, 
říká Kristus, a miluj je tedy - jako ten Samařan. Pro lásku Boží ochraňuj 
a zachraňuj, podporuj jejich život… a sám tak „budeš žít“. 

Jakže Bibli četl náš Pán? Nejen záludně (Kdože je můj bližní), ani 
z jakoby hradeb (…a kdo jím už není). Kristus četl Bibli jako povolání 
do služby a jako obhajobu slabých (Stávej se bližním) a bez ohledu na 
hradby (však utrpení nemá víru ani národnost, má jen lidskou tvář). 
Když se zákoníka zeptal: „Co je psáno v Zákoně? Jak to čteš?“ možná 
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dokonce narážel na prostinký fakt, že slovo „bližní“ se hebrejsky úplně 
stejně jako „zlý“ („zlý člověk“); jen samohlásky se liší, ale ty se běžně 
nepíšou. Jak čteme Bibli? Jsme schopni i ve zlém člověku „přečíst“ 
svého bližního? A stát se mu bližním?  

Právě tak, milí přátelé (končím), četl Bibli náš Pán! Právě takovým 
bližním se nám stal: bližním v našem životě i v naší smrti! Vjel na 
oslátku do Jeruzaléma, aby pro nás zemřel. Aby nám zachránil život.  

Pojďme tedy za ním, tím nebeským „Samařanem“. Amen.
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