
10. neděle po sv. Trojici v Litomyšli, 25.8.2019

Introitus: „Dopřej, Bože, modlitbě mé sluchu, neskrývej se před mou prosbou. Věnuj mi 
pozornost, odpověz mi, lkám a sténám, zmateně se toulám, neboť nepřítel mi spílá, svévolník mě 
tísní, chtěli by mě zlomit ničemnostmi, štvou proti mně plni vzteku.“ (Žalm 55:2-4)


Čtení ze Staré smlouvy, z proroka Jeremjáše 6. kapitoly, verše 6 až 11:

„Toto praví Hospodin zástupů: „Zporážejte stromy a navršte proti Jeruzalému násep. To město 
musí být celé potrestáno, uprostřed něho je útisk. Jako studna uchovává vodu čerstvou, tak ono 
uchovává své zlo. Je v něm slyšet o násilí a zhoubě, stále mám před sebou jeho chorobu a 
ránu. Jeruzaléme, nech se napomenout, jinak se od tebe odloučím, jinak tě obrátím v zpustošený 
kraj, v zemi neobyvatelnou.“ Toto praví Hospodin zástupů: „Jako vinici ať paběrkují pozůstatek 
Izraele. Jako vinař vlož znovu svou ruku na úponky.“ Ke komu mám mluvit, koho varovat, aby to 
slyšel? Hle, jejich uši jsou neobřezané, nemohou tomu věnovat pozornost. Hle, Hospodinovo 
slovo je jim potupou, nelíbí se jim. Jsem naplněn Hospodinovým rozhořčením, marně se snažím je 
ztlumit.“


Čtení z Evangelia Lukášova 19 kapitoly, verše 41 až 48:

„Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i 
ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví 
kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; 
nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude 
domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ Každý den učil v chrámě; velekněží 
však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli 
udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.“


Úvodem:

Děti na táboře ve Vranicích působili jako mladí agenti na výcviku. Jejich bezpečnostní agentury 
(CIA, MI5 a nebo třeba BIS) měly prověřit podezřelého Ježíše. Třeba by to mohl být spasitel, třeba 
je skutečně Synem Božím! Jako starší agent jsem jim přijel udělat základní školení. Vzal jsem si 
obnošený svrchník, klobouk a fajfku. A učil jsem je tři věci: Techniku - shromažďovat důkazy, 
svědectví a neohrozit vyšetřování žádným amatérismem. Naučit se vyslýchat, znovu se vracet a 
dívat se podruhé a potřetí na stejná místa. Tým - každý detektiv a komisař měl vždy někoho po 
své ruce, do týmu. Tak například detektiv Colombo měl neviditelnou manželku a psa. A nebo 
Poirot měl Hastingse, který mu sice někdy komplikoval situaci, ale venkoncem byl velice užitečný. 
Dokonce měl slečnu Lemonovou, bez které by byl často v důkazní nouzi. Komisař Lawrence měl 
slečnu Alici Avrilovou a Sherlock zase svého Watsona. Tým je důležitý! A nakonec: Trpělivost - 
malé šedé buňky potřebují čas, je třeba se zase a zase vracet, jako Colombo s rukou na klice se 
ještě jednou vrátil a položil klíčovou otázku. Když máme pocit, že už nám vyslýchaní řekli 
všechno, znovu se vracíme, abychom se zeptali jinak!


Číst evangelium skutečně znamená detektivní práci. Proto se vracíme a znovu nasloucháme těm, 
kteří už tolikrát měli slovo. Vděčně posloucháme čtyři evangelisty, kteří se tak často liší. Skládáme 
obraz a nesmíme mít příliš rychlé úsudky. Jde o hodně!


Emoce  
Typické pro náš národ je, že se všeho vysmějeme, vyšvejkujeme a vyvtipkujeme. S emocemi 
humoru se snažíme vyjít ze všeho. Přesto, že bodrý hospodský smích je v mnoha případech ta 
nejnevhodnější emoce. Jsme Švejkův národ, což může být naše největší prokletí. Nedojde nám, 
že se děje něco vážného. Občas je třeba zaplakat. Řekl bych nad dnešním evangeliem: 
Potřebujeme muže, kteří umí plakat.


Ježíš zaplakal. Lukáš si všiml Ježíšových emocí, ale ani Matouš a ani Marek je nezmiňují. Obecně 
se o emocích v evangeliích moc nemluví. Zmínka o Ježíšově pláči je v evangeliích ještě jednou, 
nad hrobem Lazarovým, tam Jan zahlédl, že Ježíš plakal (11:35). Víc nic. Emoce nejsou důležité, 
může tvrdit kdekdo: „Tak je tam ani nehledejte! Vyhněte se jim!“ Jsem přesvědčen, že nemá 
pravdu! 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V evangeliích nemáme žádný Ježíšův smích. To může být tím, že tato emoce byla tak obyčejná a 
běžná, že se prostě nezaznamenávala. A hlavně z detektivního pohledu v ní nebylo nic, co 
bychom ještě dnes vytěžili. Ježíš, když se smál, byl prostě šťastný. Když malý agent 
zapochyboval, jak se asi choval Ježíš ve chvíli, kdy byl prostě velký jako on, tak jsem jej ujistil, že 
výskal, pokud dal gól, a určitě, zcela určitě se smál!


Co vytěžíme z Ježíšova pláče? K čemu nám to je?


I silní lidé pláčou - když je skutečný důvod. Mužů, kteří umí plakat, je třeba si vážit.

Ježíš nepřijíždí do Jeruzaléma jako deprivovaný zoufalec se slzami na krajíčku. Naopak, přijíždí do 
Jeruzaléma na oslátku jako očekávaný král. A podle Lukášova evangelia jej jeho vlastní - 
původem farizeové - napomenuli s výzvou, aby své příznivce krotil: „Když už se blížil ke svahu 
Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, 
které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva 
na výsostech!“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své 
učedníky!“ Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ (19:37-40)  


Přišel jako král. A jeruzalémská vláda dělala, že o ničem neví. Prošel jí pod okny významný 
průvod, ale bylo to jako tento týden, jedenadvacátého srpna v Praze. Chovali se jako by se nic 
nedělo a pod okny Hradu povykovali jen turisté. Když Ježíše pak nastupující generace provolávala 
králem, velekněží a zákoníci podle evangelisty zasyčeli Ježíšovi do tváře: „Slyšíš, co to 
říkají?“ (Matoušovo evangelium 21:15). na více se nezmohli. Ozvali se až tehdy, když vyčistil 
chrám. 


A v našem Lukášově evangeliu se Ježíš na oslátku zastavil blízko, někde na Olivové hoře, odkud 
je dodnes nejlepší pohled na Jeruzalém. Tam zaplakal a pak se vydal dolů, pak z údolí do bran 
Jeruzaléma a vešel do chrámu. Vyčistil jej od obchodníků a směnárníků a učil v něm, dokonce 
každý den. Podle Markova evangelia chrám vyčistil až následující den (11:15nn). A podle Marka  
na tajném jednání rady obrany státu začali zákoníci a farizeové vymýšlet, jak by Ježíše zahubili; 
Vše, nač se zmohli, protože měli strach (11:19). Jejich reakce byly velice rozpačité. Ježíšovi strmě 
stoupala popularita. Podle evangelisty Jana farizejská šlechta vydala pouze krátké prohlášení, 
spíše takové zakňučení na neurčitou adresu (12:19): „Vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za 
ním!“ Z detektivního pohledu, z pohledu tajných služeb je to silný okamžik. Vláda je v defenzívě, 
nezmůže se na nic pořádného a Ježíšovi stoupá popularita. A přesto zapláče, zlomí se mu hlas! 
Objeví se slzy. 


Proč pláčou silní lidé? Protože je důvod. Jako Ezechiel (4:2), stejně tak čtený Jeremjáš a nebo 
Izajáš (29:3). Proroci zprostředkovávají Boží stesk a bolest, protože Jeruzalém je na cestě k 
zániku. Ztratil důležitou šanci a hrozí mu a s ním celé komunitě zničení.   1

 
Ježíš mluvil s Jeruzalémem, s městem pokoje, které nepoznalo cestu vedoucí ku pokoji. Jde mu o 
život, tentokrát podruhé! Vše směřuje ke zničení v roce sedmdesát… Plakal nad ním, jako nad 
člověkem: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji!“ (19:41) Viděl v Jeruzalémě svůj 
národ, blízké lidi a viděl řešení. On viděl nebezpečí a hlavně možnost pokojného řešení. Kdybys to 
vidělo i ty!


Podle Lukáše je to ale už podruhé, kdy zalkal nad Jeruzalémem. Poprvé to bylo při jiné příležitosti 
a bez pláče. Na konci kázání na hoře, ve kterém Jeruzalému představil svou vládu. Krásnými a 
něžnými slovy zalkal. A spřátelení farizeové (!) jej a jeho učedníky přišli varovat, že mu jde o život. 
Tehdy volal: “Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě 
posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá 
křídla, a nechtěli jste! Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud 
nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“ (Lukášovo 
evangelium 13:34nn a verze také v Matoušově evangeliu 23:7nn)


 Zcela nové archeologické objevy ukazují, že popis zániku Jeruzaléma v roce 587/586 jsou skutečností: https://1

www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/uonc-eot080819.php

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/uonc-eot080819.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-08/uonc-eot080819.php


10. neděle po sv. Trojici v Litomyšli, 25.8.2019

Není dobré zaplakat nad současností? Nad sebou, nad svou rodinou, nad vládou města, kraje a 
země. Nad církví! Když už se nevypláčeme, můžeme si dělat legraci a nebo jen demonstrovat. Ale: 
Pokud je důvod, plač! A není to ostudou ani pro silného muže, jakým byl Ježíš…


I silní lidé pláčou - když jsou odhodláni pracovat pro změnu

Stává se nám že se rozpláčeme, politujeme sebe sama a pak se rozvztekáme. Ani slzy nemusíme 
nad sebou ronit, ale zřetelný stesk po krásných časech se může změnit v agresi. Zbičujeme sebe 
sama a nebo jiné. Vymyslíme na ně nějakou inkvizici, něco zakážeme a zrušíme. Samozřejmě pro 
jejich záchranu… To by byl projev slabosti. Nenásleduje po něm nic, co byl nastolilo nové poměry. 
Nic, co by postiženému pomohlo. Připomínali jsme si minulý týden časy protireformace, ve 
kterých nešlo o skutečnou změnu k dobrému. Mělo se jen zakázat, zrušit, omezit… V české 
literatuře nevalné kvality (až na výjimky) nepřibylo nic, co by tak ovlivnilo prosté lidi, jako Bible 
kralická a bratrské zpěvníky.


To ale není Ježíšův případ! On zaplakal. A pak se pustil do práce. Vyklidil chrám, což nebyla 
přidušená agrese, ale výraz zranitelné vůle po dobru. Byl to státnický krok. Byl si dobře vědom, že 
za ním a kolem něho není početná skupina příznivců, kteří s přehledem přečíslí chrámové strážce. 
Musel to udělat. A přesto chrám nejen vyčistil, ale také v něm - a to opakovaně - kázal a učil. 
Reakce? Podle Lukáše je znát bezradnost vlády: „Velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu 
usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat“ (19:47n) Neplakali, neměli už sílu 
ani na legraci. Jim zbyla jen ta agrese.


Ježíš neplakal nad sebou. A nechtěl, aby nad ním plakali jiní: „Když jej odváděli, zastavili nějakého 
Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký 
zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery 
jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi.“  (Lukášovo evangelium 
23:26nn) Zaplakal nad Jeruzalémem a pak nejenom riskoval, ale dokonce se obětoval. Šel až na 
kříž. Nebudeme se bránit pláči, když ta chvíle přijde. A pak půjdeme s ním! Amen


Na cestu ujištění o Božích způsobech, jak pokračovat po našem pláči: 

„Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že 
když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že 
žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je 
Pán,“ leč v Duchu svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž 
Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán 
zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, 
druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar 
uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, 
jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To 
všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.“ ( 1. dopis  
Korintským 12:1-11)



