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Jsme žebráci na cestě víry                                         Kázání  1.11.2015 

ÚV: Ž 31,24-25; SZ: Dt 6,4-8 a Lv 19,18; NZ: Mt 22,34-40 

 

Ježíšova moudrost pod tlakem nástrah 

Podíváme-li se do kontextu dnešního Biblického oddílu, zjistíme, že Ježíš prochází jednou sítí 

léček za druhou. Pomyslné sítě mu pod nohy kladou velekněží, starší lidu, zákoníci, farizeové 

a saduceové. Souhrnně můžeme na tuto nesourodou skupinu pohlížet jako na lidi, kteří 

patřili každý svým způsobem k vrstvě vedoucích - předních mužů v zemi. Každý měl jinou 

zodpovědnost, někdo zodpovídal za duchovní zprávu, jiní jen svým životním stylem zbožných 

lidí měli být příkladem druhým. Je zvláštní, že právě s těmito lidmi se Ježíš dostával nejčastěji 

do sporu. Rozčiloval je a pohoršoval svým jednáním, učením a životem.  

Možná, že to mnozí mysleli dobře. Chtěli zjistit, kdo je ten Rabi, který říká a dělá některé věci 

jinak. „Přináší nové myšlenky a nabourává nám to staré a osvědčené. Nemohl by být 

nebezpečný? Možná je nebezpečný, možná strhne lid k nevěře. Infikuje myšlení lidí k neúctě 

vůči Hospodinu. A to pak povede k tomu, že se Hospodin rozhněvá a potrestá nás… Podívejme 

se na ovoce jeho života. Cožpak by někdo, koho posílá Bůh, žil jako on? – Nepracuje, přátelí 

se se špatnými lidmi, porušuje sobotu.  Jeho učedníci jsou jím jako posedlí a celé zástupy také. 

Což nevidí, že je zdatný manipulant? Což neprohlédli, že jeho moc není od Boha, ale od 

Ďábla? Dokonce se rouhá, naznačuje, že je Syn Boží. A to co si dovolil v chrámě, jak vyhnal 

naše vážené muže, prodávající obětní zvířata a vyměňující nečistou měnu za čistou, - to už 

přesahuje všechno. A dokonce nám v těch svých podobenstvích přede všemi lidmi naznačuje, 

že my jsme ti špatní a dokonce nás uráží tím, že nevejdeme do Božího království. Tomu 

musíme učinit přítrž! Nastražíme na něho tolik léček, že se do jedné musí chytit. Pak již bude 

snadné ho předat soudní moci. Nejlépe bude, když ho přistihneme, že říká něco proti císaři. 

Římané už si s ním poradí…!“ 

Možná nějak tak uvažovali ti, kdo na Ježíše chystali léčky. Ježíš jim nezapadal do jejich 

schématu myšlení. Byli zvyklí nějakým způsobem posuzovat pravověří. Ale on jim nezapadal 

do jejich představ o Rabim, natož o Mesiáši. Jiným zase „šlápl na kuří oko“, když je ve svých 

podobenstvích vedl k pokání. Ježíš byl prostě pro některé lidi potížista. Ale všimněme si, jak 

hovořil se svými oponenty. Říkal jim pravdu, ale jeho cílem nebylo zvítězit v rozhovoru, setřít 

protivníka, uzemnit ho. Jeho cílem bylo otevřít soupeři oči a přivést ho k pravdě. Nejednal 

podle toho, aby dobře vypadal, nebo aby měl poslední slovo. Otevíral lidem oči a ukazoval 

cestu. A dělal to moudře. 

 

Rabínské sumáře 

Tak že když dnešní text začíná slovy, že Ježíš umlčel saduceje, nechápejme to tak, že je utřel, 

aby se předvedl, nebo zazdil komunikaci sarkasmem. On svému oponentovi dal nahlédnout 



 
2 

 

do jeho vlastního srdce. A pak nabídl cestu nápravy. To že to učinil brilantním způsobem, jen 

potvrzuje, že se v jeho komunikaci zrcadlila Boží moudrost a inteligence, někdy spojená se 

smyslem pro humor.   

Jak jsem již říkal, Ježíš procházel sérií nástrah a zkoušek, které mu uchystali přední muži lidu. 

I dnešní oddíl začíná úsilím Ježíše pokoušet. Byla to předem domluvená léčka, na kterou se 

smluvili farizeové a vyslali jednoho ze svých řad za Ježíšem s otázkou: "Mistře, které přikázání 

v zákoně je největší?" Mt 22:36 (CEP). Tato otázka snad svědčila o tom, že Ježíše opravdu 

neznali, když mu položili otázku, na kterou v zásadě nemohl odpovědět špatně. Ježíš 

odpověděl zcela v duchu Písma a rabínské moudrosti. I rabíni měli ve zvyku nějakým 

způsobem sumarizovat množství náboženských předpisů. Snad je k tomu vedla potřeba 

vyvodit nějakou snadno zapamatovatelnou poučku, podle které by se člověk mohl řídit. 

Vybavit si v nějaké složité životní situaci potřebný náboženský předpis je náročnější a 

zaměstnává to paměť. I když židé byli v zapamatování si náboženských předpisů velmi dobří, 

přeci jen je snazší řídit se srdcem a rozumem, než jen rozumem a pamětí. Je to, jako když 

jedeme autem po silnici. Víme, že nesmíme jet rychleji než je povolená rychlost, předjíždět 

na plné čáře, musíme dodržovat přiměřený odstup, svítit, blikat, atd. Ale pak zákon ve své 

moudrosti pamatuje na nepředvídané a měnící se okolnosti. A tak platí, že řidič se má plně 

věnovat řízení a přizpůsobit rychlost a styl jízdy počasí a stavu vozovky. To je poučka, 

shrnující všechna dopravní pravidla. Když chybí značky, když je vánice, mlha, nepřehledný 

úsek, má řidič přizpůsobit svůj způsob jízdy daným podmínkám. To je rozumové přikázání, 

které ovšem předpokládá dodržení etického kodexu: Totiž, že řidič se bude chovat tak, aby 

neohrozil svou jízdou sebe, ani nikoho druhého. Obě tato „dopravní přikázání“ se sebou 

souvisejí a jedno bez druhého nefunguje. Bez úcty k druhému člověku, nefungují žádná 

pravidla a omezení. Úctu k druhému člověku nenahradí ani hrozby vysokých pokut, nebo ne 

zcela. Něco podobného dělali i židovští rabíni, když se snažili sumarizovat nějakou část Božích 

přikázání a náboženských předpisů. Shrnout je do jednoho srozumitelného výroku, ke 

kterému by více než rozum a paměť bylo potřeba rozum a cit (srdce). Přesněji rozum a etika. 

Tak se vypráví o Hillelivi, rabínovi z 1. stol. př.Kr.: 

„Opět se stalo, že přišel jeden člověk z národů před Šamaie a řekl mu: Učiň mě proselytou pod 

podmínkou, že mě naučíš všem příkazům, zatímco já budu stát na jedné noze! A odstršil jej 

měřidlem, které měl v pravé ruce. Dostal se před Hillela, ten jej učinil proselytou a řekl mu: Co 

nenávidíš, to nedělej ani svým druhům! To jsou všechny příkazy (tj. zákon), to ostatní je jejich 

výklad. Jdi a uč se.“ 

I v tomto rabínském výroku: „Co nenávidíš, to nedělej ani svým druhům!“, se objevuje 

rozměr srdce, citu, etiky, úcty ke druhému. Přejdeme-li k Ježíšově výroku:"`Miluj Hospodina, 

Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je největší a první 

přikázání. Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´(Mt 22:37-39 (CEP)), 

vidíme, že Ježíš jako základ pro směrnice lidského chování postavil lásku. Lásku k Bohu a 

k bližnímu. A dodává: Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mt 22:40 

(CEP)). Představíme-li si to jako obraz, pak dvě desky desatera, jako sloupy života, stojí na 
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fundamentu, kterým je láska. A víme, aniž bychom museli být stavitelé, jak by to dopadlo, 

kdybychom pod sloupy, které mají nést stavbu, nedali základní desku. Sloupy by se začali 

bořit do bláta, naklánět se a stavba by spadla. Tak i nemnohý život ztroskotal na nepevném 

základě bez lásky. Základem života je podle našeho Pána Láska. První a největší přikázání je: 

`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.  

To bych nechal takto stát bez výkladu. Vždyť jakýkoliv rozbor jen ubírá tomuto přikázání. 

Nikdy zřejmě plně nenalezneme dokonalé vyjádření lidskými slovy, co znamená Boha takto 

milovat. Možná to lépe zachytí příběhy. Toto přikázání je postaveno právě tak, abychom si 

jej mohli opakovaně číst a pokládat si otázku: „Miluji Hospodina, svého Boha celým svým 

srdcem, celou svou duší a celou svou myslí?“ Není to o vědění, je to o hledání, snažení, je to 

o vztahu s Bohem, ve kterém se ho ptáme: „Pane, miluji tě tak, jak si přeješ?“ Ježíš se takto 

po vzkříšení ptal Petra a ptá se i nás: „Máš mne rád?“  

 

Láska vychládá a zase se zapaluje 

My lidé dokážeme mít rádi někoho druhého. Když je nám někdo milý, sympatický, tak 

dokážeme lépe ocenit jeho charakter a milovat ho. Je nám dáno, že dokážeme milovat své 

děti, aniž by nám to někdo musel říkat. Muž si dokáže zamilovat ženu a žena muže. Láska je 

dar. A přeci se jí musíme učit. Neboť zjišťujeme, že první láska ke druhému člověku po nějaké 

době vyprchá. Po nějakém čase zjišťujeme, že nemáme dost lásky pro druhého člověka, 

s výjimkou dětí, kteří jsou naším obrazem. Ty milujeme stále. Ale druhého člověka 

nedokážeme milovat jako sebe sama jen tak ze sebe. Podobné je to i s láskou k Bohu. Bible 

nás vyzívá k návratu k první lásce. Pokud jsme prožili obrácení, prožili jsme ho nejspíš tak, že 

jsme uvěřili, že nás Bůh má rád. To se dotklo našeho srdce, že nás Bůh miluje natolik, že i 

kdybychom byli jediní na světě, Kristus by za nás z lásky dal svůj život. Tak jsme v jeho očích 

vzácní a milovaní. Bůh nás miluje takové, jací jsme. Jeho láska však není souhlas s naším 

hříchem. Milovat druhého neznamená souhlasit se špatnými věcmi, které dělá.  

Když jsme uvěřili a okusili Boží lásku k nám, hořelo nám srdce láskou k Bohu. Nemůžeme 

Boha nemilovat, když on miluje nás. Ale po nějaké době může láska k Bohu vychladnout. 

Nemusí, ale může, protože jsme lidé, a jsme nestálí. A tu zjišťujeme, že jsme před Bohem jen 

ubozí žebráci. Že mu nemáme co nabídnout. Hospodin na prvním místě nežádá naše dary a 

oběti. On zažádá naše srdce, naši lásku. Jsme jen žebráci a lásku k Bohu i k bližnímu si 

musíme od Hospodina vyprosit. A nejen jednou, ale opakovaně. Bůh je zdrojem lásky a my 

jsme jeho láskou zapalováni. Ale není to automatické – musíme o lásku prosit. Prosit, aby 

nám Pán dal schopnost milovat a zapomínat na sebe. Láska je dar, ale nedostáváme ho 

automaticky proto, že jsme křesťané, ale proto, že o ni prosíme. Láska je ovocem Ducha 

svatého, ale žádné ovoce neroste samo od sebe.  

Pán Ježíš neodpověděl vlastním výrokem na otázku, jaké přikázání je největší. Odpověděl 

slovy svého Otce, která byla zaznamenána již v Dt 6,4-5: 
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Deuteronomium 6 

4 Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 

5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou 

silou. 

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. 

A následující verše vyjadřují, že člověk musí na lásku vynaložit i své vlastní úsilí: 8 Uvážeš si je 

jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. A také: 7 Budeš je 

vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš 

cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. 

Druhé přikázání Ježíš připojil k prvnímu. Má být základem druhé desky Desatera, desky, která 

určuje vztah k člověku: 

Leviticus 19,18 Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat 

svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 

 

Poselství 

Můžeme být dokonalí, bedlivě dodržovat přikázání, žít vzorně, tak že se nám jen těžko dá 

něco vytknout, ale pokud bychom neměli lásku, nejsme nic. Apoštol Pavel v 1 K 13 píše: 

1 Korintským 13 

3 A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 

neměl, nic mi to neprospěje. 

4 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 

5 Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.  

6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

7 Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 

8 Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude 

překonáno. 

Jsme jen žebráci na cestě víry. Takováto láska k Bohu a k člověku se nerodí sama v našich 

srdcích. Rodí se mocí Boží, když o ni prosíme, usilujeme, hledáme, na sebe zapomínáme, 

žijeme s Bohem a necháváme se jím vést. Pak se znovu obnovuje první láska, pak jsme 

vroucí a plní Ducha Božího. Tehdy hoříme pro Krista a zapalujeme stejným ohněm i ty, kdo 

jsou kolem nás.  
 


