
Čtvrtá neděle po  sv. Trojici v Litomyšli, 7.7.2019

Čtení ze Staré smlouvy - z proroka Ezechiele 34. kapitoly, verše 11-16

„Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako 
pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a 
vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Vyvedu je z národů, 
shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách, při 
potocích a na všech sídlištích v zemi. Budu je pást na dobré pastvě; jejich pastviny budou na 
výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách, budou se pást na tučné 
pastvě na horách izraelských. Sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat, je výrok Panovníka 
Hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím, 
kdežto tučnou a silnou zahladím. Budu je pást a soudit.“


Čtení z Lukášova evangelia 15. kapitoly, verše 1-10

„Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou 
reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim toto podobenství: “Má-li někdo z vás sto ovcí 
a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se 
ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, 
svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se 
mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí 
pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Nebo má-li nějaká žena deset stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, 
nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji nenajde? A když ji nalezne, svolá své přítelkyně a 
sousedky a řekne: ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ Pravím 
vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“


Drahý jedinec 
Literární klenot, Lukášova 15. kapitola je zřejmě propracovanou skladbou. Obsahuje tři příběhy o 
ztraceném a nalezeném. Čteme dva, ale společná pro všechny tři je (mimo jiné emoce) plnost 
radosti! Křesťanství je náboženstvím radosti.  
 
Ježíš se vší pravděpodobností takhle najednou všechny tři obrazné příběhy neřekl. Nicméně 
ztracení a nalezení - ovce, peníz a syn poskládaní do jedné části evangelia ukazují, jak se mezi 
léty sedmdesát až devadesát, kdy vzniklo evangelium (a Skutky apoštolů), cenila schopnost 
oslovit naprosto cizí nenáboženské posluchače. Jak se vlastně vyvinul pojem ztracence. Jak bylo 
důležité myslet na všechny ztracené. Vedle radosti je dobře zaměřit svůj zrak právě sem! Nabízí se 
běžně i jiná témata, třeba pokání. Ale ovečku, jak dělá pokání, neznám. Dobře, kdyby to měl být 
obraz  člověku, tak ano. Ale buďme poctiví v příběhu evangelia o pokání ovečky není ani muk. 
Peníz - ten už vůbec neumí dělat pokání. Ztracený syn z konce kapitoly už to pokání udělal.


Pána Ježíše vyhledávali lidé, kteří byli komunitě na obtíž. Hříšníci a celníci. Měli rozvrácený život a 
nijak se za to nestyděli. Většinu z poctivých lidí okradli, když vybírali clo. Lidé s nimi tedy měli 
otevřené účty. A Ježíš ztracence a hříšníky  nezesměšňoval, nekladl si podmínku lepších mravů, 
neměl požadavek, aby především odstoupili ze svých úřadů - on s nimi jedl a tedy i mluvil. Tak 
začíná kapitola, kterou jsme četli. Tak začíná text třech příběhů: Ježíš přijímá podivné lidi s 
temnou a nenáboženskou historií.


Teď si představte, že by se některému z nás podařilo, že za ním jdou ne jedinci, ale zástupy cizích 
lidí, těch ztracenců. Ztracenci by dobře takovému člověku rozuměli, viseli by mu na ústech a zvali 
by si jej na své večerní hostiny. Ale pozor! Ty hostiny by ale nebyly moc zbožné. Kouřilo by se tam, 
popíjelo by se dobré víno a kdyby jen to…


Řeknu vám, co by se dělo. Rostlo by podezření z liberalismu. Rostly by závist a svatý hněv ze 
strany těch, kteří chodí pečlivě každé ráno do úřadu, dodržují všechny předpisy bohoslužeb a mají 
k Pánu Bohu nejblíž. Říkali by: „Ten člověk - když už je tak nadaný - se má přece starat o věřící; 
sehnat nám nevěstu, opatřit ženicha, obhajovat nás ve sporu se sousedem o ten chodník před 
barákem (o který se hádáme už deset let) a nenávidět s námi ty, které my odjakživa nesnášíme. 
Oblékat si stejné kravaty, které si vážeme my. Nebo naopak chodit jen v džínách a milovat stejné 
botasky, jaké kupujeme my!“ Jednoznačně: „Srovnej se do našeho průměru!“
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Tak to je uvedení do čtených slov: Lukášovo vyprávění Ježíšových výroků cílí právě na tyto 
pobouřené posluchače, kteří se cítili ohroženi. Jim Ježíš potřeboval vysvětlit, že právě oni, 
nejenom andělé a Bůh, jsou tím nebem, které se přece raduje nad zachráněnými jedinci. Nad 
získaným jedním procentem, nad nalezenými deseti procenty či nad padesáti procenty 
vzkříšených v případě ztraceného syna, jednoho ze dvou (kdybychom dočetli celou kapitolu). 
Ještě si všimněte: Stále se v této kapitole mluví o jedinci, ale jeho cena příběh od příběhu roste.


Každý chlap (pánský obrazný příběh) 
Ježíš se pokouší získat každého chlapa, který s péčí dobrého hospodáře spravuje svůj malý svět. 
„Hele, kdybys zrovna ty měl sto oveček (což není malý majetek) a ztratil jednu z nich. Nezariskoval 
bys tím, že bys nechal houfec ovcí a šel hledat tu jednu? Určitě bys věděl, kde může být.“ 
Nedramatizujme to pusté místo; to nemá jiný účel, než zvýraznit hodnotu jedince oproti těm 
devadesáti devíti.


Dobrý pastýř s ovcí na ramenou, lépe kolem ramen, byl jedním z prvních obrazů na místě 
setkávání ve starověkých katakombách.  Lukáš vypráví velmi osobně. Bere to z Ježíšových úst: 1

„Tak si, hospodáři, poneseš domů ovečku a s radostí svoláš všechny známé, to svoje nebe, a 
pořádně to oslavíš, protože takhle zachránit jedno procento ze sta, živého a zdravého jedince, to 
je přece velký úspěch!“ 


Zase neberme moc vážně a osobně těch devadesát devět, co pokání nepotřebují. Kdo z nás 
nepotřebuje pokání!? Kdo z nás není hříšníkem? Cílem vyprávění nebylo nic jiného, než důvodná 
radost nad tím jedním hříšníkem, který byl zachráněn pokáním. Toto vyprávění neomlouvalo 
zbytek, že by pokání nepotřebovali.


Cílem vyprávění je odpověď na otázku po smyslu naší existence. Proč tu Ježíš byl? Proč jsme my 
tady, Abychom spotřebovávali sto procent své energie na péči o sebe sama, svůj byznys, své 
bolesti a vášně? Aby sto procent našeho zájmu spolykaly naše děti? Zní to až rouhavě. „No 
jasně!“ vykřiknete. Nebo, abychom čas od času nechali devadesát devět procent starostí jim 
samým a vrhli se na to jedno procento. Nasadili se pro záchranu jedince. 


Každá žena (dámský obrazný příběh) 
V Lukášově podání, v Ježíšových slovech je slovo i pro ženy. Právě pro ženy. Chlapi se starají 
třeba o celosvětové zásoby kobaltu, jako by to mělo nějaký vliv na domácnost…  Přesně tak 2

komentují ženy starosti, kterým dávají muži přednost. Kdyby si tak alespoň uklidili… 


A tak Ježíš v Lukášově vyprávění vyjde vstříc ženskému chápání a vysloví ženskému přístupu k 
životu poklonu, když vypráví: „Představ si, že bys ztratila jednu z deseti mincí, které jsi naspořila. 
Bylo to stříbro! A tak doufajíc, že zahlédneš někde v koutě matný lesk mince, vymeteš všechny 
kouty a posvítíš do všech míst…" Opět, prosím, přejděte detaily jako v tom prvním vyprávění. 
Chlapi by určitě našli nějaké štiplavé poznámky na adresu žen a jejich schopnost ztratit 
neztratitelné. Ale, přátelé, tady jde o zkratku, která má smysl v tom úsilí. Hledá se člověk, který má 
velkou cenu! A je nalezen! To je důvod k radosti.  


Hospodyně radostně sezve všechny kamarádky a sousedky a udělá si domácí oslavu nad tím, že 
zachránila tak velkou hodnotu pro svůj život, celou desetinu svého skrovného bohatství. Tady vás 
může napadnout, že když si žena dělá dámskou skupinku, tak ta hospodářova mohla být 
chlapská. Každopádně motivem pro svolání tohoto shromáždění je radost. Ta sešlost je nebeskou 
radostí nad záchranou. Protože přesně tak se radují všichni nad jedním hříšníkem, který se dá na 
pokání. 


 Dobrý pastýř vyrytý v katakombách v Sousse, Tunis, třetí století po Kristu. Nebo freska, kterou najdeme v 1

Calixtových katakombách v Římě (polovina třetího stol. po Kristu)  http://www.jesuswalk.com/christian-
symbols/good-shepherd.htm

 Přičemž má muž pravdu: Koncentrace několika desetin miligramů kobaltu na kilogram půdy prokazatelně 2

zlepšuje zdravotní stav pasoucího se dobytka. Kobalt je také součástí jednoho z důležitých 
členů vitaminů skupiny B, vitaminu B12.
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Závěrem shrňme: Celé to Ježíšovo vyprávění v Lukášově evangeliu vysvětluje, proč Ježíš tráví 
tolik času s těmi lidmi z předměstí, s kolaboranty, s lidmi z pochybných politických stran. Proč s 
nimi jí koblihy, proč si podává ruce s potetovanci, kteří mají na zápěstí svastiky a vůbec se všemi, 
kteří pokuřují jointy a dávají si bindi, tedy znamení hlinkou mezi oči… Jo, tak to dělal Ježíš!


Proč? Protože má zvláštní cit pro lidskou ztracenost. Protože ví, kde člověka hledat a taky ví, že 
úsilí na hledání těch ztracených má smysl. Dokonce ví, že se lidé nechávají najít - alespoň jedinci. 
Odmítá (s námi) vzdychat, že dneska už nikdo Pána Boha nechce. Není to pravda! 


Proč? Protože on sám je táta i máma, pastýř a hospodyně, muž i žena. Má oba dva rysy a není 
mu cizí chápání dvou pólů našeho lidství. Dovede se radovat jako chlapi a ví, co je to dámská 
jízda. Je totiž důvod pro radost, je nalezen - byť jen jeden člověk! 


Poslyšte, se stejným důvodem jsme se ve staršovstvu rozhodli, že vám od podzimu zkusíme 
nabídnout jiný způsob sborové práce. V týdnu se dosud oznamovala biblická hodina v úterý, ale 
ta forma zaniká. Formy nemají svůj věčný život. Zatím jsme si řekli, že ji budeme mít jednou za 
čtrnáct dní, jako přechodný stav. A mezi tím vám nabídneme možnost domácích skupinek. Cílem 
je přinést radost evangelia ztraceným lidem. Přátelům a známým. Nepřesvědčovat na víru, ale žít 
Ježíšovu radost, o které jsme slyšeli. Spolu plakat a spolu se radovat s lidmi, kteří na první pohled 
nevypadají na to, že by chtěli věřit - a přesto hledají 
 
Připravíme se staršími a s kolegou materiál, který bude k použití. Osnovy nebudou složité, budou 
prosté. Svěříme vedení tomu, kdo bude schopen udržet rozhovor. Ne jej opanovat, aby nikdo jiný 
neměl prostor. Kazatel bude obcházet a pomáhat, určitě ne proto, aby kontroloval. Je to projev 
důvěry, věříme vám, že nepůjdete proti nám a nebudete jednat svévolně a za zády. Ano, je to 
projev důvěry a ochota Vám pomoci. Nikdo jiný v Moravské Třebové či v Újezdu a nebo na 
Pohodlí nepřinese evangelium, než ten, kdo tam bydlí a lidé jej znají. Určitě se tím dostanete na 
vidličku, jako Kristus Pán, to ano. Jde ale o záchranu jedince!


Jak? Třeba tak: Dvě rodiny se mohou spojit a střídat. Paráda!  Nemohou pozvat domů, nevešli by 
se tam. Tak využijí kostel a jeho klubovny? Klidně! Povedou skupinku v angličtině? Klidně! 
Domluví si stůl v hospodě? Klidně! Doutníkový salónek - no jasně! Budou to mít v pátek či v 
pondělí? Klidně! Nebudou to chtít vůbec využívat? Samozřejmě, nikdo nebude nucen!  

Ale nezapomeňte - jde o jedince, který má být zachráněn! Amen.


Na cestu:

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za 
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v 
opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby 
všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a 
lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený 
čas. Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím pravdu a nelžu – 
učitelem pohanů ve víře a v pravdě. Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, 
pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.“  
1. dopis Timotejovi 2:1-8


Požehnání:

Ať vám žehná Bůh Otec, který je plný radosti a jako otec i matka dovede ocenit každou změnu k 
lepšímu

Ať vám žehná Syn, který se nebál o svou pověst, když jsme jej pozvali na svou slavnost

Ať vám žehná Ducha svatý, jehož přítomností se promění každé naše setkání se ztraceným v 
hostinu vděčnosti

Tak nás svým požehnáním provázej sám Hospodin na každém kroku našeho života.
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