
1. neděle po Vánocích v Litomyšli 5.1.2020

„Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ Janovo 
evangelium 1:14b


Vylosovali jste si svoje heslo do roku 2020:

„Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a 
nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (Janovo evangelium 5:24) A protože získat 
jeden verš, jako slovo do našeho života, znamená, že jsme zavázáni poznat a přijmou celou 
souvislost. A ta souvislost je v pojmu soud. Proto se podívejme, co jsme to vlastně četli:


Pán Ježíš si v sobotu zašel do místa bídy a bolesti. U Jeruzalémského rybníka Bethesda leželo 
pod přístřešky mnoho lidí, kterým bylo prostě zle. A to dlouho. Zářivé okamžiky nastávaly ve 
chvíli, kdy se zvířila voda a ten, kdo do ní vstoupí první, byl zdráv. Prý tam nechal něco ze své 
uzdravující moci nějaký anděl. To je dovětek evangelia, který je jen v některých rukopisech. Tedy, 
může a nemusí to tak být. Tak to lidé chápali, že anděl… Mohla to být v té léčebně dlouhodobě 
nemocných jediná věc, která nemocným dala sílu přežít to trápení. Byť by to byla legenda.


Pán Ježíš se zastavil u jednoho muže, který ležel na svém lehátku třicet osm let. Pátek, svátek, 
prostě pořád. A nevíme proč se zastavil zrovna u něj. Proč nevyklidil svým uzdravením celou tu 
favelu, celé to městečko chudoby. Musíme se smířit s tím, že evangelium není „spravedlivé“ podle 
našich představ. Ježíš není milý, vstřícný a pozorný ke každému, jak si představujeme. Ježíš si 
netřese s každým rukou před televizními kamerami. Jde a pozná, jak na tom člověk je a co se v 
něm děje. 


A to je pro každého nesmírná naděje. Ježíš je velice osobní - tělo na tělo, krev na krev. To lidé 
nedovedou. A až budu třeba za týden mluvit o nástrojích naší víry, o praxi - třeba v modlitbě - 
budu opakovat to, co dnes. Zajímáš jej právě ty! Já také. Proto si žárlivě hájím možnost 
důvěrného setkávání se svým Pánem. Chvíli, místo, kde jsem jen já a On. 


A tak velice osobně tomu nemocnému z nemocných Ježíš řekl: „Chceš být zdráv?“ (Janovo 
evangelium 5:6) A on odpověděl: „Jasně! Sem s tím!“ Ne, on Pánu Ježíši odpověděl stěžováním: 
„Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám 
dostanu, jiný mě předejde.“ (5:7)  


Kolem je mnoho lidí, kteří trpí podobně. „Slepí, chromí, ochrnutí…“ říká evangelium. A ten třicet 
osm let ležící pacient si stěžuje na okolí, že jej všichni předběhnou; že není nikdo, kdo by chápal 
jeho nárok. Přece on nemá člověka! Tenhle výkřik Ježíš nechal bez odpovědi. Neřeší ani naše 
stýskání na nejbližší či nejmenované lidi v naší minulosti či přítomnosti. My si žijeme svoje spory, 
viníme ty a tamty z toho, že nevyhovují našim představám. Že tohle a ono neudělali - a měli. 
Myslím, že tyhle naše hlouposti Ježíše nechávají klidným. Nepřišel řešit naše úlety a naši 
neschopnost se domluvit. Přišel uzdravit!


A tak vzduch prořízne jasný, téměř stvořitelský příkaz: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A nemocný 
je zdráv. Hned. A Ježíš zmizí v davu (5:13). To dvojí stojí za pozornost. To první: Ježíš řekne a 
stane se. Jo, tomuhle přesně věříme. O tomto zpíváme.  To proto, že to také známe. A pak to 1

druhé: Ježíš se ztratí. Podle evangelisty Jana tohle udělal ještě jednou v příběhu slepého člověka 
(9:1-7), uzdravil a zmizel - a taky si později toho člověka našel. Ale k tomu ještě dojdeme. 


Ježíš zmizí, nepotřebuje sbírat díky a přízeň davu. Nechce se zmocnit okamžiku, nepřivlastňuje si 
toho uzdraveného. Nechá ten zbytek na Ducha svatého a na jeho práci, která se jistě v tom 

 Miloš Rejchrt o tom zpívá v písni v Evangelickém zpěvníku (EZ - Dodatek číslo 692): „ 1

1. Temnou, divnou mlhou bloudím sem a tam, černá s bílou smíchaly se spolu. Nevidím už, co je pravda, co 
je klam, nevím, jdu-li nahoru či dolů. Ref. Řekni slovo, řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma, řekni 
slovo a zázrak se stane, uzdravena bude duše má. 
2. Nerozeznám dobře okraj propasti, nevím, je-li na krok dosti místa. Strach mám, abych neupadl do pasti, 
kterou na mne pokušení chystá. Ref. 

3. Přízrak noční sleduje mne potají, divné hlasy otázku mi kladou, divné hlasy otázku mi šeptají, k čemu 
věrnost, nač pohrdat zradou. Ref.
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člověku odehrává. Nemusí všechno dotahovat… Dává svobodu. Věří v Boží moc. To my moc 
neumíme a je to pro nás poučné. Ve věcech Božího království není třeba držet železo v rukou, 
dokud je teplé. To možná v politice, obchodu… Ale tady ne. A tak se do Božích věcí moc 
nevkládejme. Jsou fakt Boží.  
 
A až dosud v tom příběhu není nic o soudu, o kterém mluví nás verš, který jsme si vylosovali pro 
sbor. A teď to přijde: Buď to byli samozvaní ochránci pravověří, kteří přesně věděli, co se dělá v 
sobotu, a co je zbožné a správné - nebo skuteční soudci rabíni. Ať tak a nebo tak, toho člověka 
příkře odsoudili za nedodržování soboty: „Je sobota, a proto nesmíš nosit lože.“ (5:10) a on se hájí 
tím, že mu to ten pán, co jej uzdravil, řekl. Soudci mu dávali za vinu, že porušuje jejich chápání 
přikázání, že se provinil proti řádné zbožnosti. To je soud. 


A Ježíš, namísto toho, aby to nechal usadit a ztratil se úplně, si toho člověk najde. To je ve chvíli, 
kdy někdo trpí za něj! Podobně jako si najde toho zmíněného uzdraveného slepce v 9. kapitole. 
Tady, v chrámě, řekl uzdravenému velice podstatná fakta: „Hele, jsi zdráv!“ to je to 
nejpodstatnější. Stvořil jsem ti nový svět. Žiješ a nenech si to zkalit nějakými řečmi. A dovětek, 
který Ježíš dodává, je důležitým a častým  Ježíšovým připomenutím toho, o co půjde u 2

skutečného soudu - ne toho samozvaného či náboženského: „Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco 
horšího!“ (5:14) Jsou totiž horší věci, než třicet osm let nehybnosti a bídy. 


V naší kapitole není napsáno (jako je to v té deváté), že se Ježíš uzdravenému představil, ale tento 
muž od rybníka Bethesda od té chvíle věděl, že jeho zachránce se jmenuje Ježíš. Trochu 
nepochopitelně jej ale vzápětí svým soudcům udal (5:15). Možná proto, že nechtěl, aby vina za to 
znesvěcení soboty padla na něj. Nehledejme u toho uzdraveného člověka velký charakter. O 
charakter se po těch Božích zázracích musí bojovat! 


A tím se soud přenáší na samotného Ježíše: „A proto Židé začali Ježíše pronásledovat. (Usilovali 
jej zabít), že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, 
proto i já pracuji.“ To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen 
znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl 
naroveň.“ (5:16-18) Otcem nazýval Boha každý, kdo se modlil Žalmy.  Ale tady to vypadá, že ti 3

dva jedno jsou (Kralicky). Dva body obžaloby znesvěcoval sobotu, a nazýval Boha vlastním 
Otcem, přesněji stavěl se s Pánem Bohem na jednu rovinu. Z nich ten jeden poté rozhodl v 
soudu před veleradou a Ježíš byl vydán světské moci.  
4

Někteří lidé čtou evangelium Janovo, jako text, který odhaluje, jak je Ježíš posedlý tím, že jej 
někdo chce zabít a jeho chorobná představa jej žene do hádek a sporů, jichž je evangelium plné. 
Tady je vidět, že to není pravda. Od začátku tu opravdu jde o krk.


A když se soudní spor přenesl na Ježíše a na jeho osobu. A právě v té chvíli vynikne krása 
evangelia, výlučná unikátnost našeho spasitele: „Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn 
nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.“ (5:19)  
To ve světě, ve kterém se pořád pereme, není běžné. To je nebeské, ta několikrát popsaná 
vzájemná provázanost Otce a Syna, to je celá krása evangelia, pro kterou mne vábí být Bohu a 
jeho Synu blízko. A tu Ježíš dodá pro nás důležitá slova - týkají se našeho hesla pro rok 2020 - že: 
„Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi!“ (5:22)


Protože je tedy Ježíš soudcem celého světa, může říci tak rozhodná slova, která jsou pro každého 
z nás ujištěním: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má 
život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ (5:24). Proto si na cestu neseme:


1. Ježíš není spasitelem podle našich představ a přání. Najde si mezi tisíci toho, koho bychom 
my nehledali. Nejsi to právě ty?


 Viz Janovo evangelium 8:112

 Viz např: Žalm 68:6 a nebo 89:273

 Viz Matoušovo evangelium 26:64, Markovo evangelium 14:62 a Lukášovo evangelium 22:70n4
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2. Pokud se zastaví u nás, nezavalujme jej svými zbožnými představami a stesky, ale rychle 
řekněme: „Jasně, no ano! Chci být zachráněn - a třeba i zdráv!“


3. O charakter, o zbožnou povahu, kterou jako sůl potřebuje tento svět, o tu se musí zápasit. 
Zatím jsme ji světu moc neukázali, handrkujeme se o místo, peníze, moc a vliv. Kňouráme a 
vzlykáme, jak nám svět uškodil a žalujeme na ty, co nám nepomohli. Tak světu předstrkujeme 
svoje pobožné představy a vymýšlíme své alibi a hážeme své potíže na Krista, jako ten 
uzdravený


4. Hledejme vzájemnou provázanost, když Otec a Syn, tak i skrze Ducha svatého Pánovi 
učedníci. To je logika evangelia - a zvláště toho Janova. A to nikde jinde není! Tahle harmonie 
lásky je něco, proč má smysl být křesťanem


5. Kdo se postaví před Ježíše Krista, staví se před soudce všech věků a nechá si mluvit do 
života. Slyší a přijímá jeho slovo, přijímá svou obžalobu - protože jsme všichni hříšní. 
Spolupracuje se soudem, a proto nepodléhá nějakému dalšímu soudnímu procesu. Přijímá 
dohodu o svém trestu. Mezi Vánocemi a Novým rokem se odehrál soud, ve kterém se na 
Slovensku zprostředkovatel loňské vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka vymanil z 
trestní kauzy dohodou o vině a trestu. Už na soud nepřijde, leda jako svědek. Odpyká ve 
vězení 15 let, což je stále méně, než doživotí, které mu hrozilo. Ostatní souzeni budou, protože 
vinu zapírají a neuznávají.   5

Samozřejmě, se takový člověk před soudem Božím, před soudcem celého světa, nevyhne 
odpovědnosti za své činy, nese následky, ale je omilostněn, není už trestán. Tou dohodou 
získává milost. Ale žije s podmínkou v níž přijímá nový život tady i na věčnosti. Nežije pro sebe 
a za sebe. Má ale v novém životě oporu pro zápas se zlem ve své povaze a při práci na svém 
charakteru. Musí bojovat, nesmí se vzdát. A je na straně vítěze ve všem, čím se brodí tato 
doba.


Slovo na cestu: 

„Pane, ty jsi řekl svému Otci v modlitbě: „Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli 
tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co jsi mi dal, je od tebe; 
neboť slova, která jsi mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel, 
a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Amen (Janovo evangelium 17:6-8) 


Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno 
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; 
aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak 
jako mne.“ (17:20-23)


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


 Viz: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nedostatecny-trest-soudu-se-nelibi-dohoda-kterou-uzavrel-pro/5

r~61ffe0e82ae611ea9d020cc47ab5f122/
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