
                                                      Neděle Judica v Litomyšli, 18.3.2018

Introitus:
„Bože, zjednej mi právo!“  (Žalm 43:1)

Čtení ze Staré smlouvy: 
„David vstal a odešel, zatímco Jónatan se ubíral do města. I přišel David do Nóbu ke knězi Achí-
melekovi. Achímelek vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho: „Proč jsi sám a nikdo není s te-
bou?“ David knězi Achímelekovi odvětil: „Mám pověření od krále. Poručil mi: Nikdo ať nezví nic o 
tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě. 
Nyní však mi dej, co máš po ruce, pět chlebů, či co se najde.“ Kněz Davidovi odpověděl takto: 
„Nemám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb. Jen jestli se družina vyvarovala styku se 
ženami.“ David odpověděl knězi ujištěním: „Jistě. Žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem od-
cházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem 
posvěcena.“ Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl, totiž jenom chléb předkladný, 
který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý 
odebíral.“  1. Samuelova 21:1-7

Čtení z evangelia:
„Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. 
Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí!“ Ježíš jim odpověděl: „Nečetli jste, 
co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné 
chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží.“ A 
řekl jim: „Syn člověka je pánem nad sobotou.  V jinou sobotu vešel do synagógy a učil. Byl tam 
člověk, jehož pravá ruka byla odumřelá. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li 
v sobotu, aby měli proč ho obžalovat. On však znal jejich myšlenky. Řekl tomu muži s odumřelou 
rukou: „Vstaň a postav se doprostřed.“ On se zvedl a postavil se tam. Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: 
Je dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?“ Rozhlédl se po všech a řekl 
tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Tu se jich zmocnila zlost 
a radili se spolu, co by měli s Ježíšem udělat“ Lukášovo evangelium 6:1-11

Dětem:
Přinesu si svoji kazatelskou Bibli, pak svoji rodnou bibli (ještě dřív, než jsem se narodil, tak jsem ji 
měl), starou Bibli po bratru Plzákovi z Tábora, kterou jsme zdědil jako rodiný poklad, pak svůj mobil 
(ale, co když selže) a pak malý - balíček karet. Dětem pustím Balíček karet,  a upozorním je na 1

začátek písně. Nakonec jim ukážu eso a zeptám se, kdo je nejmocnější a největší na tomhle svě-
tě. A zda někdo z dětí ví, jaké je jeho největší přikázání: „Milovati budeš Pána Boha svého ze vše-
ho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a bližního svého jako sebe 
samého.“ (Lukášovo evangelium 10:27). Stane se, milé děti, že nebudete mít svoji Bibli, budete 
daleko a bez shromáždění, podobně jako vojáci. Na světě bude zmatek a všechno bude vzhůru 
nohama. A třeba ani karty mít nebudete. Pak prosím nezapomeňte na toho nejdůležitějšího v ce-
lém světě a na jeho lásku!

Pikuach nefeš aneb Zachraň život!
Jaké je největší přikázání, které dal Hospodin svému lidu? Ano, přikázání lásky: „Milovati budeš 
Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své, a 
bližního svého jako sebe samého.“ (Lukášovo evangelium 10:27). A jak se projevovalo v Ježíšově 
myšlení? Právě se čtyřicet dní učíme myslet zcela jako Syn člověka, jak si říkal náš Pán Ježíš. Po-
važoval za nejpodstatnější chovat se lidsky, být skutečným člověkem bez grimas, zloby a pobož-
ných masek. Samozřejmě, byla to ozvěna ze Staré smlouvy, ale podle evangelisty Lukáše je to 
nejpřijatelnější označení našeho Spasitele. Proto odkládáme všechny podivné rysy náboženství, 
náboženskou vášeň, pobožnou zlobu a chceme, aby bylo naše křesťanství bylo především lidské.

 Tady: https://www.youtube.com/watch?v=BxFzIzAZCEo 1
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Učíme se tu Kristovu lidskost na sobotních příbězích. Četli jsme hned dva a já se podržím toho 
prvního. Oba spojuje sobotní den. Sobota byla pro Izrael sedmým dnem v počítání. Šabat, sobota 
znamenala odpočinutí. Byla veledůležitým svátkem v každém týdnu. O tom dni, o sobotě v Zákoně 
řekl Hospodin že: „Má být pro vás svatý…“ A tady si můžete vzpomenout na všechny hlídače sobo-
ty, tedy u nás neděle, kteří hlídají správné svěcení! A Pán Bůh si vykládal sobotu jako svoji akci: 
„Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste 
věděli, že já Hospodin vás posvěcuji.“ (Kniha Exodus 31:13n) Bůh měl o šabatu pro svůj lid čas a 
chtěl se jim věnovat. 

Právníci z kruhu farizejů Ježíše hlídali, jak dbá na sobotní pravidla. A po pravdě jej a učedníky pře-
devším hlídali, jak dbá na jejich, farizejská pravidla o sobotě. Podle nich se zdálo, že pojíst ze zra-
lých klasů pro utišení hladu, pokud jde člověk polem, je znesvěcení soboty. Byl to nesmysl, proto-
že podle Zákona nikde nebylo určeno, co je to práce.  Co je práce, to měl vědět člověk podle své2 -
ho srdce. Navíc, Kniha Deuteronomium (23:24-26) připomíná, že to nebyla ani krádež.

A znáte to, jakmile se právník zmocní zákona, vždy má dojem, že může nějak upřesnit a vyložit 
jeho znění. Tak se přece překládají nařízení Evropské komise do našich podmínek. Nemusí to být 
ani právník, stačí aktivní občan, který uchopí moc a vyloží si třeba ústavní zákon po svém. Naše 
ústava stanoví, že „prezident jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich de-
misi, odvolává vládu a přijímá její demisi…“ , ale nestanovuje doslovně proces a přesné lhůty. 3

Jednotliví prezidenti si ústavu vykládají po svém. A velmi podobně si aktivní občané, snaživě 
zbožní farizeové vyložili, co je to pracovat a nepracovat.

Ježíš brání svoje učedníky příběhem. Už úvod Ježíšových slov předpokládá, že četli ten příběh a 
že jej znají. Je důležité číst společně a hovořit o tom, co čteme. Davidův příběh jsme četli také. Je 
složitější, ale v zásadě vypráví příběh štvance Davida, kterého stíhá zběsilý a soběstředný král. 
Král Saul se mstí bez ohledu na pravidla. Pomatenec, který je schopen sáhnout na život Hospodi-
nových kněží, což by nikdy Izraelita se zdravým rozumem neudělal, protože kněžský život patří 
Hospodinu. David na útěku před tímto šílencem zaběhne do Nóbu a já z příběhu nedovedu od-
hadnout, zda potřebuje více chleba a nebo chce Golijášův meč, který je schovaný ve svatyni. Da-
vid tím vystavuje kněze Achímeleka stejnému nebezpečí, jakému čelí on. Po vytáčkách, ve kterých 
vůbec neříká pravdu, dostává dvanáct bochníků kynutého  chleba určeného pouze kněžím a Goli4 -
jášův meč. Samozřejmě, nemá na ty chleby právo, protože ty jedí jen kněží na svatém místě. 

Ještě jednou: Co myslíte, že Pán Ježíš uvede jako obranu svých učedníků? Nepustil se do debat o 
zákonech a ústavních zvyklostech, nediskutuje o farizejských dodatcích k ústavě Zákona. Ale při-
pustil, že David a jeho průvodci jedli z toho, co patřilo jen kněžím. Ano, ten chléb měli kněží sníst 
na svatém místě. Nejen, že své učedníky ubránil před útokem. Ale tím, jaký použil text z Písma, 
představil své učedníky jako kněze. Jejich cesta následování je svatým místem a i kdyby jejich ná-
hodou vymílání klásků bylo nějakým hříchem,  Hospodin jim promine, jako prominul Davidovi a 5

 Máme jen náznaky, nic přesného. Určitě ne 39 zákazů, které má dnešní židovstvo. Nerozdělávat soukromý 2

oheň (Exodus 35:3), nesbírat pro sebe dříví na podpal (Numeri 15:32nn). Neměla se dělat žádná všední 
práce (Leviticus 23:7nn), žádné dílo, jen si připravit něco k jídlu (Exodus 12:16)

 Ústava České republiky, Hlava III., článek 62, písmeno a)3

 Nikde není napsáno, že by to měly být podpopelné chleby (Kniha Leviticus 24:5 a Exodus 25:30; 36:13 a 4

39:36 a 39). Je jich dvanáct a každý je ze dvou kilogramů bílé mouky, ze dvou desetin efy, míry sypkých lá-
tek, která má asi 22 kilogramů

 Viz Matoušovo evangelium 12:55
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jeho mužům. Krásný příklad, jak je použit text Staré smlouvy ve prospěch člověka. Syn člověka 
stojí na straně těch, kteří jsou v nebezpečí života. 

V dnešním židovstvu platí jako nejsilnější přikázání „Zachraň život, zachraň duši!“, oni to říkají heb-
rejsky Pikuach nefeš!  Abys mohl slavit další svátky, další soboty, můžeš nařízení pro sobotu po6 -
rušit, pokud jde o život. Ježíšovo: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“ (6:5) tak dostává svátek  
rozměr lidskosti. Vy, lidé, přece musíte rozhodnout o tom, co je práce a co je třeba udělat. Jste 
přece lidští synové a dcery. A podle Markova znění evangelia Pán Ježíš ještě dodává: „Sobota je 
učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.“ (Markovo evangelium 2:27) 

Ježíš se postaví ze hříšného Davida. Ježíš se postaví za své všelijaké učedníky. Posvěcuje je 
svou přítomností, svou vládou nad sobotou. Staví se za člověka, za mne a za vás, aby nám po-
mohl přežít. Nenadává nám, neopovrhuje námi jako nějakým chudáčkem. Ježíš zná naše velká 
selhání, ale doprovází hříšníky, hovoří s námi a byť bychom se nakonec rozhodli špatně, do po-
slední chvíle nás neopouští. Jej na kříži lidé opustili. A byť by jej opustil jeho otec, on svoje lidi ne-
opouští. To je pochopení toho největšího přikázání, které zákon má. 

Shrnu a uvedu dnešní souvislosti. Předně: Svěcení soboty námi necloumá, to je spíše na nějakou 
debatu u Bible, jak je to s tím, že slavíme neděli. Nevyhýbám se tomu, zájemcům se budu věno-
vat, ale dnes farizeje s jejich sobotou nechám být.7

Farizeje s jejich ochotou pro sobotu i zabít zastupují dnes lidé, kteří selhávají v lidskosti. To jsme 
my. Ať je nám Bůh milostiv a dá nám novou příležitost. Farizeové se nám představují například 
jako podnikatelé či politici, ale jsou to mafiáni. Na Slovensku nebyl zabit jen novinář, píšící o pro-
pojení mafie a politiky, a jeho snoubenka, ale před třemi lety zmizel ještě jiný mladý muž, který psal 
o mafii. Miroslav Pejko.  Ale nemusí se hned zabíjet. Jsou farizejští ochránci rodiny přesvědčení v 8

dodržování předpisů. Farizejsky myslící tak zvaně milující manželky a nebo milující manželé, kteří 
doma dělají neskutečné dusno. Nebo zaručeně kvalifikovaní rodiče a prarodiče, kteří vám poradí 
vám svrchu a farizejsky jednoznačně, co máte dělat se svými dětmi a mezi sebou navzájem. Ne-
mají pochopení pro zvláštnosti a složitosti života. A samozřejmě ještě další, kteří pro nelidskou fa-
rizejskost použijí zjednodušující formu nátlaku, aby dosáhli svého. Jim je jasno a okolí se to musí 
vnutit, jinak to nejde…

Vrátím se ale ke strážcům demokracie. A na nich se pokusím ukázat jak to běžně vypadá. Podle 
nich má právo člověk jednou za čtyři či pět let odvolit a pak musí držet hubu (tak to někteří doslov-
ně říkají) slušně se chovat a poslouchat. Jenže demokracie je bohatým rozhovorem, debatou a 
hledáním východisek. Demokracii se učíme nad Biblí. A to formou rozhovoru. Strážci demokracie 
jsou přece zárukou toho, že rozhovor neskončí u právnických kliček a vytáček, kterým nikdo nero-
zumí. Že nepřestane rozhovor být lidský. K tomu jsou zvoleni a to je náplň jejich vlády!

Referenda a jiná hlasování se dají krásně zneužít! Vždyť lidé občas hlasují a neví o čem! Hlasují 
podle dojmu. Copak nebyla poslední hlasování plná prokazatelných lží a podvodů? Pokud se na 

 Výchozím textem pro toto přikázání je slovo z Knihy Deuteronomium ze závěru verše 6:2 - Abys byl dlouho 6

živ! Smysl Zákona se tak svádí do východiska, kterým je život. Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/39_za-
kázaných_prac%C3%AD 

 Viz dopis do Kolosis 2:167

 Daniel Pastirčák: Fú, to ste vedeli, že presne v tento deň pred troma rokmi zmizol Miroslav Pejko, novinár z 8

Hospodárske noviny, ktorý písal o mafii na Slovensku? "Novinár bol tesne pred zmiznutím v kontakte s ta-
lianskym investigatívnym novinárom Antoniom Papaleom. Ten sa zaoberal napríklad rozkľúčovaním organi-
zovanej zločineckej siete, ktorá legalizovala príjmy s nelegálnych obchodov okolo káuz Interblue a Metropo-
litní spořitelní družstvo."
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toho, který vyhraje, má údajně pohlížet jako na farizejsky čistého, pak něco není v pořádku! Podle 
oficiálních představ bychom měli vítězi, který hrál nefér, všechno prominout, odpustit a počkat si 
spokojeně na další hlasování. Ale to není demokracie! To je jako by se Ježíš profauloval na kříž a 
do nebe! Kdyby jeho cesta za mou a vaší záchranou byla jedna lež za druhou lží. Jedna poloprav-
da za druhou polopravdou. To je jako by se měla dělat jedna farizejská změna názoru za druhou! 
Vždy proto, aby byl svět jednodušší a Ježíš nemusel trpět. A samozřejmě bez vysvětlení a důvodu. 
Mohli bychom pak svému Pánu věřit? Ne. Nemohli. Ale bylo to naopak, Ježíš byl průhledně spra-
vedlivým, nic neskrýval. 

1. Usilujme o otevřený rozhovor. V něm by sice tentokrát farizejové určitě prohráli. I my můžeme 
prohrát! Prohra ale není žádným koncem světa a mnohému se z ní dá naučit. Nicméně, všimně-
te si, že farizeové museli vyhrát. Proto se stáhli a radši přemýšleli jak Ježíše zaříznout.

2. Věřme, že se Ježíš postavil za chudáčky, že jimi nepohrdá, naslouchá jim. Je synem člověka! 
Je lidský! A proto přejme druhým lidem nové a nové příležitosti. Pikuach nefeš! Zachraňujme 
duše!

3. Dodám ještě jednu věc: Není třeba zachraňovat mocné. Stále se na nás ti nejmocnější díky 
médiím tváří jako ublížení, uražení, pronásledovaní a nepochopení. Není je třeba hájit, ať se za-
chrání sami tím, že prokážou, jak jsou čistí a bez viny. Naopak je třeba hledat záchranu pro sla-
bé a zapomenuté. Podobně není třeba zachraňovat Boha, jak to chtěli dělat farizeové! Není tře-
ba vymýšlet přesnější a složitější církevní zákony. Není třeba zachraňovat Boha: Bůh zachrání 
sám sebe i nás! Ten zločinec na kříži ani netušil, že jeho výsměch ukřižovanému Ježíšovi je tak 
pravdivý! Volal tehdy: „Zachraň sebe i nás!“ (Lukášovo evangelium 23:36-39) A tak se i stalo!

 
A proto se modlíme:
Pane, děkujeme ti, že jsi se nenechal zatáhnout do právnických dohadů ale stal jsi se člověkem 
pro naši záchranu. Díky, že jsi se neprofauloval na pravici otcovu, kde dnes sedíš a vládneš. A od-
kud přijdeš, abys soudil živé i mrtvé. Díky, že jsi četl a připomínal Písmo, které máme také v rukou. 
Díky, že nad ním smíme vést rozhovor. Díky, že jsi se zastal svých lidí, bránil jsi je, přesto, že jsi 
nás znal skrz naskrz. Odpusť nám, že mateme tvé evangelium svými dobrými úmysly. Nauč nás žít 
evangelium pro druhé. Smiluj se i nad světem a všemi, kteří jej vedou. Zkaz jejich zlé skutky a po-
žehnej jejich dobré dílo!  Amen

Slovo na cestu: 
„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho roz-
hodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvo-
rozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, 
a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaro-
val všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsou-
dí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, 
nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce urče-
né na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že 
ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani vý-
šiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v 
Kristu Ježíši, našem Pánu.“  
(Dopis Římanům 8:28-39)

Požehnání:
„Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.“ Amen

(Žalm 121:5-8)
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