
Neděle Misericordias Domini v Litomyšli, 5.5.2019

Introitus: (Hospodin) Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. (Žalm 
33:5)


„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje 
jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá 
a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a 
ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, 
které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden 
pastýř.“ Janovo evangelium 10:11-16


Most vzdechů 
Je neděle Pánova milosrdenství. Navzdory všemu, co se ve světě děje, představujeme 
milosrdného Boha na příkladu onoho dobrého pastýře, který obstojí v nebezpečí. Toho, který stojí 
za tím, co řekl a věci dotahuje do konce. Upomínáme sebe sama na Hospodinovo milosrdenství, 
začínáme chápat, co milosrdenství je a připravujeme se prokazovat to milosrdenství lidem, kteří 
nerozumí tomuto světu a ve všem, co prožívají, se naprosto ztrácí. Zbývají jim jen vzdechy. 
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Budeme se učit, co je milosrdenství. Budeme diváky jednoho krátkého záběru ze života biblického 
Jóba. Zdaleka nedosáhneme na dno jeho zápasu. Ztratíme představu o milosrdenství, coby 
beztvaré měkkosrdnatosti. Naopak, žalmista nás naučí, že Hospodin „miluje spravedlnost a právo, 
což znamená, že je Hospodinova milosrdenství plná země.“ (Žalm 33:5 parafráze) 


Hořkost duše 
Lekce začíná. Ježíšovo Evangelium v podání apoštola Pavla říká: „Radujte se s radujícími, plačte s 
plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého.“ (Římanům 12:15n). Říká tím: Pozor, tady mluví 
lidská bytost z hloubky své existence. Tohle není prostor pro rozhovor, vyučování či disputaci. 
Když Jób řekne: 


„Život mě omrzel - moje duše si zhnusila život, dám teď volný průchod svému lkání, budu mluvit v 
hořkosti své duše.“ (Jób 10:1) 


Neskákejte v tu chvíli Jóbovi do řeči! Jsou chvíle, kdy se nic nenamítá, ba naopak – sdílí se bolest 
a mlčí se. Jób je totiž především zmaten. Ztrácí se mu základní logika tohoto světa. Mlčením 
nedáváme souhlas se všemi Jóbovými názory, to ani náhodou! Ale mlčíme pro něj a pro Boha. A 
někdy to dá dost práce, aby člověk mlčel… 


Nechápu! Ty opravdu chceš, aby vyhráli ničemové? 

„Řeknu Bohu: Za svévolníka mě nepokládej, dej mi vědět, proč vedeš spor se mnou. K čemu je ti 
dobré, že mě týráš? Zprotivil se ti výtvor tvých rukou, že dáváš zářit záměrům svévolníků? Ty chceš, 
aby se zaskvěl plán ničemů?“ (Jób 10:2-3)


Jóbovi není jasné, k čemu je dobré, když je postižen Boží člověk bez řádného soudu. Jóbovi 
chybí předpoklad možné neviny - co když jsem vlastně nic neudělal - předkládá tedy žádost o 
řádný soud! (Jaký rozdíl od dnešní společnosti!) A nejen pro sebe! Je pro Pána Boha dobré, když 
se ze soudu a řádného projednání ničema vysmekne? Z toho přece mohou mít užitek jen lotři! 
Milosrdenstvím je k tomu žalostnému křiku mlčet a držet Jóba za ruku.


Nechápu! Cožpak jsi člověkem?

„Cožpak máš tělesné oči, což se díváš stejně jako člověk? Jsou tvoje dny jako dny člověka, léta tvá 
jako dny muže, že vyhledáváš můj přečin a že pátráš po mém hříchu? Vždyť víš, že svévolník nejsem a 
že nikdo nevysvobodí z tvé ruky.“ (Jób 10:4-7)


Člověk dovede týrat druhého bez zjevného důvodu. Nebo si ten důvod najde svým chorým 
mozkem. „Chováš se, Pane Bože, také tak?“ jako by se Jób udiveně ptal. Lidé pátrají po svých 
chybách, pátrají po přečinech těch druhých. „Ty se, pane Bože, chováš jako tihle lidé? Podezíráš 

 Ponte dei Sospiri - Benátky. Most mezi věznicí a dóžecím palácem, mezi celami a výslechovou místností v 1

benátském paláci. Vězni měli několik sekund na to aby se podívali na oblohu, na kanál, aby zahlédli nějakou 
lidskou tvář…
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mne z něčeho?“ ptá se. „Ty ale víš, že že svévolník nejsem a (víš, že já vím) že nikdo nevysvobodí 
z tvé ruky...“ (10:7) Víš, jak jsou rozdány karty. Víš o mně, jsi si vědom své moci. Tak proč to 
všechno?! Milosrdenstvím je Jóbovi nevysvětlovat, udržet se. Udržet se mlčet a držet Jóba kolem 
ramen a nebo mu vařit bylinkový čaj.


Nechápu! Jsem Tvým stvořením!  
„Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy, a teď najednou mě hubíš. Prosím, upamatuj se, že jsi 
mě učinil jako hlínu a že mě obracíš v prach. Což jsi mě nenalil do nádoby jako mléko a jako sýr 
nenechal srazit? Přioděl jsi mě kůží a masem, propletls mě šlachami a kostmi, nakládal jsi se mnou 
milosrdně, dals mi život a tvůj dohled střežil mého ducha.“ (Jób 10:8-11)


Jsi mým Tvůrcem. Zpracoval jsi mne, jako hrnčíř formuje hlínu na hrnčířském kruhu; jako sýrař,

který do mléka dává biokultury a zahřívá jej k zahuštění; jako krejčí obléká tělo a proplétá je 
kostmi a šlachami. Milosrdný bratr pomocník pokyvuje hlavou a ještě mlčí. Teď ještě není třeba 
něco říkat! 


Nechápu! Znám přece Tvé srdce... 

„Ale ve svém srdci ukryls toto - bylo to tvým úmyslem, to vím - že proti mně budeš ve střehu, jestliže 
zhřeším, že nenecháš bez trestu můj přečin. Běda mně, kdybych byl svévolně jednal! Ač jsem 
spravedlivý, hlavu nepozvedám, hanbou přesycen vidím své pokoření. Kdybych se pozvedal, jak lev 
bys mě honil, svoji divuplnou moc bys opět na mně zjevil. Stavěl bys proti mně nové svědky, 
stupňoval své roztrpčení na mě, vystřídaly by se u mne celé voje.“ (Jób 10:12-17) 

„Vím, jak je to s tebou! Znám smlouvu Tvého milosrdenství. Vím, že jsi se mi věnoval jako vinař 
révě, kterou zasadil (Žalm 80:15). Věrně, jako dobrý pastýř svých ovcí, které paseš. Vím, že 
nemám šanci, když budu hřešit…“ Jób je ze všeho zmaten. Nevyzná se v Bohu! Ano, má pravdu, 
natolik je moudrý; ví, že nemá smysl se bolesti poddat a začít se svévolností. Říci si: „Když ty 
Bože tak, tak já taky tak!“ to by byl konec! Nemá smysl vysvětlovat, že Bůh není policajt. Jób 
svého Boha prostě jako policajta vidí! Milosrdný bližní ani teď Jóba nenechá a nenapomíná. 
Zůstává s ním. Proč? Protože také nechápe!


Nechápu také!  
Jób pod milosrdenstvím vidí jen dobré časy přízně a růstu. Nemůže pochopit proč se Boží jednání 
tak mění a střídá. Na začátku bychom Jóba poučovali: „Jóbe, není to tak!“ a „To si tak neber!“ či 
„Všechno je jinak!“ Nebo bychom jej srovnali: „Vždyť je to normální, je to tak všude! Podívej se 
třeba…“  Milosrdný bratr poctivě řekne: „Nemám na to všechno odpověď. Stojím ale na Tvé 
straně, nechci, abys byl sám, když tě slyším bolavě se ptát.“


A Jób, místo aby skončil, přitvrzuje a přidává nakonec motiv, který čtenáři této knihy znají: „Neměl 
jsem se ani narodit...“


„Proč jsi mě vyvedl z matčina lůna! Kéž bych byl zhynul a žádné oko mě nespatřilo. Byl bych, jako 
bych nikdy nebyl, byl bych nesen ze života matky k hrobu. Což není mých dnů tak málo?“ (Jób 10:18)


Jób si je vědom své dočasnosti a než se bude muset odebrat z této země pryč, než bude Jób z 
hlíny zase prachem - jak říká: „Rozpomeň se přece, že jsi mne udělal jako hlínu a do prachu mne 
zase chceš vrátit?“ (Jób 10:9) Než bude prachem, chce oddych. Co je v tu chvíli milosrdenstvím? 
Když Jób prosí o to, aby jej Pán Bůh nechal být a alespoň na chvilku upustil od trápení, aby mohl 
maličko pookřát, je dobré nabídnout svoji blízkost a věřit, že v nás - přece svým Duchem - 
přebývá Bůh. A měli bychom se tak modlit s ním:


„Kéž by toho nechal a odstoupil ode mne, abych trochu okřál, dřív než půjdu tam, odkud návratu není, 
do země temnot a šeré smrti, do země temné jak mračno, do šera smrti, kde není řádu, kde záblesk 
svítání je jako mračno.“ (Jób 10:20b-22)


Pozoruhodné je to, jak Jób popisuje říši smrti jako nejtemnější místo, kde svítáním je příchod

mraku. Od začátku si snad říkáte, kde je ta chvíle, kdy Jóbovi začneme vysvětlovat, že se od 
začátku dost mýlí. Přátelé, ale Jób u nás není na praxi, nepřijel se nechat poučit. Jób teď trpí. 
Tomu milosrdný člověk rozumí. A nic neříká.
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Milosrdenstvím je tedy být s Jóbem, nesouhlasit a mlčet. Jób neútočí na nás. Mluví s Bohem, co 
více si můžeme přát?! A Bůh takového protivníka jistě ustojí, Bůh nepotřebuje naši obranu. 
Potřebuje naše milosrdenství. Ale ano, zcela jistě je Jób mimo! 


Ptáte se, kde je pak naše víra a naděje, kde je celé křesťanství, když nevytáhneme knížečku s 
odpovědí třeba číslo 29X, kde je napsána ta správná instantní poučka. Třeba, když Jób 
provokativně vidí záblesk svítání temný jako mračno, jak může člověk k takové depresi milosrdně 
mlčet? Opravdu stačí nekývnout? Ano, je milosrdné si nenechat tuhle temnou vizi vnutit. Stará 
smlouva nabízí ještě jiné perspektivy, než tu Jóbovu. Třeba „jako jitřní svitání jest vycházení 
Hospodinovo…“ (Ozeáš 6:3) Navíc, my dnes pro Ježíše Krista (ale to už je mimo časy Jóbovy) 
víme o jiné perspektivě smrti, něž ví Jób. Proto mu v této chvíli samozřejmě nekýváme.


Pro apoštola Pavla je „živu býti Kristus a umříti zisk“ (Filipským 1:21) a „smrt už nemá svůj 
osten“ (1. Korintským 15:55) Tak velká změna se stala Ježíšovým zmrtvýchvstáním! Když 
umíráme, jdeme vstříc vzkříšení, kde budeme navždy s Pánem! (viz 1. Tesalonickým 4:17) 


Ještě naposled: Milosrdenství Hospodinova je plná země. Tak se přece alespoň na chvilku 
můžeme přestat starat o sebe. A vnímat, jak moc potřebuje milosrdenství Hospodinovo svět 
kolem nás. Pokud potkáte bolavého člověka, je milosrdné mlčet, být s člověkem a myslet si to, co 
před chvilkou citovaný apoštol.

1. Pro každého je milosrdenství Hospodinova dost

2. Mlč a zůstaň s ním

3. Mlč a mysli si to Boží


Milosrdný Pane, děkujeme ti, že jsi nám dal novou perspektivu života a prosíme, nauč nás nést 
tíhu života lidí kolem sebe s porozuměním a bez velkých a nadnesených řečí. Chceme ti nechat 
prostor pro tak, jako jsi jej měl v příběhu Jóbově. A věříme, že jako jsi se svého díla ujal v Jóbově 
životě, tak se jej ujmeš i v našich příbězích. Amen!


Slovo na cestu:

„My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať 
vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v 
sobě, nýbrž podle slov Písma: ‚Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mne.‘ Všecko, co je tam psáno, 
bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, 
čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po 
příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše 
Krista. Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.“ (Římanům 15:1-7)


Požehnej nám Bůh, jenž z čistého milosrdenství vydal svého Syna do bídy našeho lidství.

Požehnej nám Syn, který přijal skutečnost a postavil se jen na víru, kterou tím pro nás potvrdil.

Požehnej nám Duch svatý, jenž drží souvislost s příběhy Jóbovými, Ježíšovými i našimi!

Požehnej vám Otec, Syn i Duch svatý - Jděte v pokoji!
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