
17. neděle po sv. Trojici v Litomyšli a Svitavách, 13.10.2019

Introitus: „Bůh dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.“ Kniha Danielova 2:21


Čtení ze Staré smlouvy, z knihy Přísloví 31. kapitoly, verše 10 až 31: 
„Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly. Srdce jejího muže na ni spoléhá a 
nepostrádá kořist. Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život. Stará se o vlnu a o len, 
pracuje s chutí vlastníma rukama. Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb. Ještě za 
noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám. Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce 
svých rukou vysází vinici. Bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. 
Její svítilna nehasne ani v noci. Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena. Dlaň má 
otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku. Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její 
dům je oblečen do dvojího šatu. Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv. 
Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země. Zhotovuje plátno na prodej a 
pásy dodává kupci. Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům. Její 
ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení. Pozorně sleduje chod svého domu a 
chleba lenosti nejí. Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí: „Statečně si vedly 
mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš.“ Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí 
Hospodina, dojde chvály. Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!“


Čtení z Matoušova evangelia 25. kapitoly, verše 1 až 13:

„Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti 
ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou 
olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla 
ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!’ Všechny družičky 
procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, 
naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. 
Jděte raději ke kupcům a kupte si!’ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, 
vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, 
pane, otevři nám!’ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.’ Bděte tedy, protože ne-
znáte den ani hodinu.“


Rozumná víra aneb Stand by 
To dvojí se skoro vylučuje. Kdo je rozumný, těžko bude věřit. Avšak jen zdánlivě. Dobrá víra je 
vždy velice rozumná a dokonce - rozumová. V Bibli je vždy ceněna dvojice moudrosti a rozumno-
sti. Ukážeme si to na svatebním příběhu, který vyprávěl Ježíš ve čteném evangeliu. 
 
Nevíme úplně přesně, jak tehdejší svatby vypadaly. Ale jedno víme: Vše bylo naprosto jinak, než je 
to u nás. Všimněte si: Dnes vepředu u oltáře stojí muž. Mladý, často nervózní muž a čeká na ne-
věstu, kterou smí zahlédnout - podle zvyků - až před oltářem. Všichni vydechnou úžasem, když se 
nevěsta vedena svým otcem nese prostředkem chrámu kupředu. Mladý muž je často naměkko.


V evangeliu čteme o jinak organizované svatbě. Pomohou nám ji pochopit dnešní židovské svat-
by, které drží mnohé původní tradice. Na začátku židovské svatby čeká nevěsta s družičkami, ča-
sto i dnes držícími lampy s hořícími svícemi. Ženich je k nevěstě družičkami a příbuznými ženami 
přiveden, aby se pozdravil se svou vyvolenou a sám si ji zahalil závojem.  Pak si ji ženich odvádí a 1

nebo mu ji přivedou na místo svatby hned vzápětí. Ale to není všechno a nechci to jen sypat páté 
přes deváté. Shrnu tedy podstatné věci tak, abychom lépe pochopili Ježíšova slova: 


1. Ženich se vydal připravit místo pro svatební veselí, kam si svoji nevěstu pak povede. Bude to 
buď baldachýn, který podrží nad hlavami ženicha a nevěsty většinou svobodní mládenci, 
družbové - jak to bývá v židovských svatbách dnes. Svatba by ale měla být v krajině pod 

 Dříve měla svatba dvě části, které dnes splývají v jeden celek. Zásnuby a vlastní svatba. Ve zmíněném pří1 -
padě ženich přichází mezi ženy, aby si ověřil, že nevěsta je ta, kterou zvolil. Aby nedošlo k tomu, že by mu 
byla „podstrčena“ jiná, jako se to stalo v případě Jákoba. Pak zakryje ženich nevěstě závojem tvář a ona 
vysloví modlitbu, ve které vyjadřuje přání dobrého vztahu se svým budoucím manželem a vysloví také přání 
mít z tohoto manželství zdravé děti v bázni Boží
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hvězdami. A tak ženich musí vybrat a připravit místo pod širou oblohou s hvězdami nad hla-
vou. Trošku mu to trvá… 

2. Nemá na starosti jen ty hvězdy, ale také jídlo a pití (viz Janovo evangelium 2:9-10). Musí shro-
máždit také minjan,  společenství svědků, svatebních druhů či staročesky družbů.  To ženich 2 3

musí dohodnout a připravit vedle družiny, jídla a pití také svatební smlouvu. Má hodně starostí. 
Navíc k místu svatby dohaduje s vyjednavači nevěstiny rodiny, protože jen ženich platí. Musí 
se zavázat, že se bude o nevěstu řádně starat a v případě rozluky jí vyplatí dohodnutou sumu 
peněz, ze které může žít nejméně jeden rok od rozvodu. To jen ženich dává ženě prsten (na 
ukazováček pravé ruky), to jen ženich dává své nevěstě smlouvu, ona jemu ne… To on jí po-
dává požehnaný kalich vína, který dostává od rabína. Není v tom žádná rovnost.  4

3. A nevěsta se zatím chystá a čeká, až si pro ni ženich přijde. Nezahalena závojem - to udělá až 
zmíněný ženich - obkroužena družičkami s nimiž se často i dnes modlí, žehná  jim a ony jí. 5

Nevěsta čekává dlouho. A ví, že čekat bude častěji. Ne vždy se s tím čekáním žena smíří, tak 
bojuje. Od ženy v Edenu, přes rodinu Abrahamovu. Manipulovaly, obelhávaly… Ejhle Rút, ta 
jde až na hranu a pěkně vymydlená a navoněná se vpašuje na lůžku k nohám jediného vyvole-
ného Bóaze. Jí vím, Noemi za tím. taky žena! Zamilovaná v Písni písní chystá milostné scény. 
Podívejte se na Ester - použije všechny nástroje krásy, aby získala královo srdce a spásu své-
ho lidu. Když musí ženy čekat (a Ester tedy čekala dlouho), tak bojují. A mohl bych jmenovat 
další ženy, které dobývaly lépe či hůře svoje muže. Rozumné a nerozumné manželky. Nakonec 
i nevěsta v židovské svatbě svého muže sedmkrát obchází. To jako když se obcházelo Jeri-
cho, aby padly jeho hradby.  6

4. Jak se vám bojuje, dámy, nebo jste to vzdaly? Která z vás, ženy, obdivuje ženu statečnou z 
Přísloví? Je tak neskutečná! Snad ani není z tohoto světa! Je to bojovnice, zápasí o svého 
muže a o své místo. Téměř nespí! Znám ženy, které tento text nemohou číst. Padá na ně děs: 
„To já nejsem!“ Vždyť je to nepřirozené! Pojďme tomu ulomit hrot. Pokud ženy bojovaly o své-
ho muže a své místo, tak žena statečná z Přísloví bojovala nejlépe. Opravdu, ta žena není ze 
současného světa. Nejsme a nebudeme židé z dávného Orientu. Změnily se poměry a naše 
svatba a celý život vypadají zcela jinak. Povinnosti se více rozdělily mezi muže a ženu. Připo-
mínáme si ty orientální podmínky proto, že chceme porozumět Ježíšovým slovům. 

5. Přes tu odlišnost se Ježíšův příběh se alespoň v něčem podobá dnešku. Totiž, slavnost svatby 
i celý život jsou únavné. Usne každý. Usnou i družičky. Ani Ježíšovi družbové v Getsemane 
nedokážou bdít (Matoušovo evangelium 26:36-46). Únavu nám nevytýká ani nebe. Záleží, jak 
se probudíme a jak moc rychle se dostaneme do obrazu. Dnešní židovské svatby končívají 
písní Hava nagila, veselou a radostnou písní, která má v závěru tato slova: „Procitněte, procit-
něte, bratři! / Procitněte se šťastným srdcem / Procitněte, bratři, procitněte! / Se šťastným srd-
cem…“ S hlaholem a ve velké radosti jeden druhého vyzývá, aby se vzbudil. 

 Společenství deseti dospělých obřezaných mužů2

 „Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu, ovanuta vůní kadidlovou z myrhy a z nejjemnějšího 3

koření kupeckého?“ Hle, jeho lože – lože Šalomouna, šedesát bohatýrů okolo stojí, bohatýrů z Izraele. Vši-
chni drží v rukou meče, vycvičeni k boji, každý po boku má meč proti nočnímu děsu.“ (Píseň písní 3:6-8)

 Tu přináší až Ježíš a jeho evangelium. Odkazuje se k tomu, co bylo na počátku, kde rovnost byla. A apoš4 -
tol Pavel, ač rabín, což místy probleskává, také staví ženu na roveň. Zvláště v pastoračních radách v 1. do-
pisu do Korintu 11:11n. Pozoruhodné jsou celé kapitoly 7. a 11. A také Dopis Efezanům 5. A proto křesťan-
ská svatba vypadá tak, jak vypadá. Muž slibuje ženě a ona jemu. Oba si dávají prsten. Oba podepisují 
smlouvu. 

 Nevěsta a ženich mají zvláštní duchovní autoritu. Ženich občas vykládá tóru…5

 Je to boj! A stane se, že se onen boj zvrtne v intriky. Dost často se ze ženicha stane ten nejhorší… Tak i 6

tak. Poprvé, že se skutečně zvrtne a není nevěstě tím, který ji živí, šatí a obdarovává šperky. Tedy skutečně 
mutuje do formy nepřítele. Ale i tak, že se nevěstě zprotiví, že se ztratí úcta, podobně jako se přesmyknou 
hlásky z chatana na satana
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6. Družičky, panny v Ježíšově příběhu svou věrností také bojovaly o svoje místo na výsluní. Zále-
želo přece na tom, aby si jich družbové všimli. Nebyla to jen služba nevěstě, byl to zápas o 
svou vlastní budoucnost. Když budou chybět na svatbě, neztratí jen jednu veselku. Netečnos-
tí, trpnou odevzdaností nečinného očekávání by vzdaly celou budoucnost  

7. Rozumné panny v boji o svou vlastní budoucnost procitly se šťastným srdcem. A vůbec to ne-
bylo sobecké, že se nedělily o olej do lamp. Dovedly říci: „Ne!“ Než aby se přetvařovaly s ne-
pravdivým a strojeným soucitem. Než aby svou budoucnost ztratily všechny, je dobře, když 
alespoň některé vejdou s hořícími lampami 


Rozumná víra? Ano. Mladým bych přidal ještě jeden podnadpis: Stand by! Bude svatba. Pán Bůh 
celý stvořený svět začíná svatbou a taky to svatbou skončí. Ženich je Kristus. Měl a má toho hod-
ně. Vzpomeňte na jeho dílo a na jeho kříž i zmrtvýchvstání. Odešel, podle svých slov připravuje 
místo, kam bychom s ním mohli jít. Není divu, že mešká. Čekáme na něj. Nevěsta je církev všech 
staletí a podob. Bereme si spolu s apoštolskou družinou příklad z družiček. Družičky dávají té 
úvodní části svatby smysl, pak už nejsou zapotřebí. Pak už je pozdě. A abychom z toho něco 
měli, musíme věřit a počítat s rozumem. Unaven totiž usne každý, znudí a zmátoží to čekání kaž-
dého. Nemá smysl si klást absolutní cíle. A nemáme je klást druhým! Nicméně: Musíme rozumně 
hospodařit se silami, časem a prostředky. Něco má přednost, to ostatní počká. Žádná pošetilost! 
To je poselství Ježíšova příběhu.


Jak se to bude projevovat? Proč si to dnes říkáme? Protože je třeba procitnout se šťastným srd-
cem, ne s děsem. Pro rozumnou připravenost je třeba něco udělat. Mám na mysli dnes především 
tato: 

1. Nevzdáme osobní zbožnost. Nemodlíme se ze zvyku. Nepěstujeme osobní zbožnost, protože 
je někde předepsáno. Dokonce s návodem, jak to dělat. Děláme to proto, že nás to drží při-
pravené na svatbu. Dnes málokdo může začínat den půlhodinovou bohoslužbou se zpěvem 
reformačních písní. Vůbec ne. Jen se musí vždycky znovu hledat místo, skulina, řád, podle 
kterého pojedeme třeba jen týden, po dobu zakázky, na které budeme dělat a pak změníme, 
protože jsme služebně třeba v Antverpách. Potřebujeme pružnost zbožných lidí, abychom v 
případě potřeby hned najeli a chytili notu. Kdyby náhodou ženich přišel! Kdyby Pán potřebo-
val! Rychle budeme na nohou a připraveni. Bible v knize, v mobilu, na záložkách v diáři - pros-
tě hledáme Boží slovo a nevzdáme to hledání. Pošetilé je rezignovat. Úplně stejně je na tom 
ten, který všechno vzdá a tvrdí, že moderní člověk nemůže křesťansky žít a ten, který zaparku-
je v jedné formě zbožnosti a nepřemýšlí o ničem, Bůh je tu pro jeho pohodu a klid, říká. A do-
dává: Tohle nečtu, to mne nezajímá. Tihle lidé mne nezajímají. Já tady nemusím být, pochop! 

2. Přátelé, nemůžeme vynechat ani rodinnou zbožnost. Nemyslím na malé reformované shro-
mážděníčko podle střihu 1609. To se nedá, nebo dá - ale jen někdy. Výjimečně. Nemyslím 
domácími pobožnostmi ani to, co jsme za totality dělali u nás doma s rodiči. Doba se opravdu 
změnila, nežijeme v ilegalitě, v panelákovém soukromí. Naopak - hledáme citlivou formu. Ně-
jaká citlivá forma se najde, a to i tehdy když náš partner sám sebe nenazývá věřícím. Nebu-
deme s dětmi mlčet o svých motivech a záměrech. Budeme hledat formy hry, zážitkových ak-
tivit, pexesa, doplňovačky a všeho, co dětem ukáže, že je pro nás Pán Bůh tím nejdůležitěj-
ším. Těm náctiletým dáme zažít svou zbožnost v rozhovoru. Jen ať pěkně vypoví, co je na víře 
štve a co je zaujalo (mimořádně). Znovu a znovu se zvedneme a když se to nepovede, zkusí-
me to zas. Žádná křeč, prostá radost ze života! Nenastavujte mustr a konec. Žádný není! A 
pozor! U těch to bude jiné, než u jiných. Ti mají jedno dítě a ti zase pět. Ti žijí na faře a ti další 
zase v hájovně. Vynalézavost, hospodárnost a radost ze slavné chvíle, to se hodí ke družič-
kám. Procitněte s radostí! 

3. Zaparkovaný život bez zájmu o toho, kdo je vedle mne, nesvědčí zrovna o rozumném přístupu. 
Jak rychle se ztrácí čas a jednou může být pozdě! Říká mi někdo tak odcizeně: „Jo, já tam 
bydlim, von bydlí se mnou…“ Vlastně jej/jí nepotřebuji, stačí když plní, co má a když na ní/na 
něm mohu páchat dobro tak, jak já chci. A když jde do tuhého, brání se: "Nemůžete po mně 
nic chtít, copak já jsem viděl či viděla, jak má mít muž ženu rád a nebo žena ráda muže?“ Ne-
divte se… Když si nerozumíme a ten ženich Kristus furt nejde, tak si dělám dobře. Mějte po-
chopení. S námi už nic nejde dělat.  Sjíždím, co mohu. Užíváme si relativní pohodu, tolik peněz 
jsme nikdy neměli. Můžeme jezdit, výletovat. Užívám si, když teď můžeme. No tak co? Jasně. 
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Ani Bůh po vás nějaký vojenský režim a omezování nemůže chtít, říkáte si. Ale vy to s partne-
rem/partnerkou nemusíte vzdát. Vy můžete chtít bdělost, hospodárnost, ohleduplnost sám či 
sama po sobě a učit se to z nebes. Procitat s radostí. 

4. V práci pro církev - v rozumné práci pro nevěstu. Družička je na svatbě v nevěstiných služ-
bách, nemůže myslet jen na sebe. Sama o sobě smysl nemá. V jisté části svatby bude zby-
tečná. A tak sic klimbne, ale je i na takovou možnost připravena. Rychle popadne potřebné 
věci. To je přece čest, že smí být s nevěstou! Proč jste v církvi? Někdo zavzpomíná na předky, 
ale jen tak maně… „Nevim, proč tu vlastně jsem…“ Ne, naopak: Je to velká čest, že smím pat-
řit k církvi! Procitněte s radostí! 

5. A nakonec rozumně až rozumově v odpovědnosti za společnost. Někdy bude třeba oběť, ne 
udržitelný rozvoj. Teda, chtěl bych vidět, jak ta udržitelnost vypadá… Zatím všechno devastuje 
náš cíl udržitelného a rozvíjejícího se úspěchu. Naopak, rozumná úspornost, rozšíření pro po-
třebné. Taková ta drobná práce politická, ta je zapotřebí! Abychom procitli s radostí…


Ať nám žehná všemohoucí Bůh tvůrce, ať je při nás ten, který s Otcem i dnes dělá, Pán, Kristus. A 
ať nás vede k moudrosti a rozumnosti svatý Duch!
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