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Promluva na text z Matoušova evangelia kap. 18, verše 23-35

Pahýl bez tváře

Nedávno jsem byl na teologickém soustředění v Litomyšli. Dva dny vyučování a diskusí na
téma 'konflikty mezi lidmi'. Probírali jsme proč vznikají konflikty mezi lidmi a jak k nim nejlépe
přistupovat. Kurz nás vedl také k sebepoznání, abychom si uvědomili své slabé i silné stránky a to,
jak naše nejen slabé, ale i silné stránky mohou přispívat ke vzniku konfliktu. Poslední den kurzu
jsem  se  procházel  na  nádvoří  areálu  Ymky  (YMCA),  kde  jsme  byli  ubytováni.  Je  to
zrekonstruovaná budova bývalého pivovaru. Architekt mistrně skloubil staré s novým a moderním.
Budova je  koncipována  tak,  že  v  jejích  prostorách volně  přechází  staré  do  nového a  nové do
starého.  Například  na  zmíněném  dvoře  visí  pozůstatek  mohutného  zařízení,  pravděpodobně
nějakého kladkostroje na vytahování pivovarských sudů ze sklepení. Takových předmětů zůstalo v
areálu více, aby připomínaly původní účel budovy. Jak jsem se tak procházel dvorem, všiml jsem si
jakéhosi úzkého železobetonového sloupku uprostřed dvoru. Sloupek byl vysoký asi jako člověk,
úzký, velmi oprýskaný, jako by ho někdo osekával. Stál tam tak nějak nakřivo, nakloněný napravo.
A z boku mu trčel kus železobetonové zalomené části. Výjev mě zaujal a tak jsem přistoupil blíž.
Říkal jsem si: „Proč někdo uprostřed dvora nechá trčet takový kus ošklivého pozůstatku nějakého
zařízení?  Kladkostroj,  jako  připomínka  bývalého  účelu  budovy,  to  chápu.  Nikde  se  neplete,  je
stranou, ale proč tenhle sloupek uprostřed nádvoří?“ 

Jak jsem tak s odporem hleděl na podivný předmět, začaly mi z toho surového rozedraného
kusu betonu vystupovat lidské rysy. Najednou jsem viděl, že nahnutý pahýl vypadá jako postava
člověka.  Rozeznával  jsem nohy,  jakoby bolestí  stažené  k sobě.  Postoj  toho podivného člověka
připomínal postoj někoho, kdo se bolestí sotva drží na nohou. Nebyl to sebejistý postoj silného
zdravého muže. Byl to postoj někoho, kdo je tak dobitý, že se na nohách jen těžko drží. Ano byla to
postava muže. Nahého muže s dobytým rozdrásaným tělem. Udělal jsem k tomu betonovému muži
krok blíže a začal jsem rozeznávat nejasné obrysy mužské postavy. Tělo však bylo poznat jen s
námahou, jak byl ten pahýl rozdrásaný. Chvíli se mi zdálo, že má v pravém boku znatelnou ránu
pod žebrem, jako kdyby mu tam někdo vrazil  ocelové kopí,  které po sobě zanechalo hlubokou
trhlinu. Podivný muž, nevzhledný, neměl ani tvář, jen tělo, brutálně potlučené, že se ani poznat
nedalo. Přišel jsem ještě blíže, stál jsem před ním a najednou jsem si uvědomil, že se naklání ke
mně, jakoby v tom náklonu bylo přátelské gesto, jakoby mi podával ruku. A vskutku, ten pahýl z
boku, co jsme si myslel, že je jen zbytek nějakého zařízení, byla ruka. Zblízka jsem rozeznával
lidskou dlaň. Ten podivný pahýl bez tváře připomínající rozdrásané tělo zbitého muže, ta podivná,
nevzhledná  postava,  jen  stěží  připomínající  člověka  dobytého  tak,  že  se  sotva  drží  na  nohou,
nakláněla se ke mně a ve vstřícném gestu i podávala přátelsky ruku. A já jsem si v tu chvíli vybavil
slova z proka Izajáše: 

Izajáš 53,2-11
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli
jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž
plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme
si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se,
že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako
ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.
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Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači
zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť
byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem
smrt našel,  ačkoli  se nedopustil  násilí  a v jeho ústech nebylo lsti.  Ale  Hospodinovou vůlí  bylo
zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně
vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím, co zakusí, získá
můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.

Dluh člověka

Měl  jsem touhu  toho  muže  obejmout,  ale  stál  jsem ztrnule  pře  tím  pahýlem,  který  mi
připomněl mého Pána. To můj Pán, to Ježíš byl tím zuboženým, dobitým pahýlem, který byl tak
nevzhledný, že jsem si ho dříve ani nevšímal. On však trpěl za mne a můj hřích nesl na kříž, kde
zaplatil za mou vinu a za viny mnohých. On to podstoupil, aby nás vykoupil z otroctví hříchu. Ano,
bez něho jsme jen otroci vlastního sobectví, ze kterého vyrůstají všechny hříchy světa. Zdrojem
všech  konfliktů  a  zranění  je  vždy  sobectví  na  jedné,  nebo  na  obou  stranách.  Jsme  zaměření
převážně na sebe a snadno si pamatujeme, co druzí lidé dluží nám, ale už méně si pamatujeme, co
my dlužíme jim. 

Všichni lidé zažívají, že je druzí lidé občas zraňují, nebo urazí. Rány v srdci zůstávají i celá
desetiletí.  Někdy jsou vztahy tak zamotané, že už nikdo neví, kdo začal a kdo za to může. Zlé
oplatíme zlým, urážkou urážku, oko za oko, zub za zub, modřinu za modřinu. 

Dnešní Ježíšovo podobenství vypráví o muži, který dlužil svému králi nesplatitelný dluh.
Tehdy bylo zvykem, že když někdo nemohl zaplatit dluh, byl prodán do otroctví i s rodinou, aby tak
věřitel alespoň něco dostal. Otrok si mohl také svůj dluh odpracovat. Zde však to byl tak velký dluh,
že to nebylo možné, ani kdyby ten dlužník žil 3 životy. 

Když dlužník slyšel rozsudek, prosil o sečkání a sliboval, že dluh splatí. A když to Pán viděl,
slitoval se nad ním a dluh mu odpustil celý. Ne že mu posečkal a nechal ho vydělávat a splácet. On
mu jeho obrovský dluh odpustil.  Tento muž však cestou z paláce, potkal člověka, který jemu dlužil.
Nedlužil mu malou částku, ale byla to částka splatitelná. A oproti dluhu, který měl ten první muž, to
byla částka malá. Ten muž, kterému byl odpuštěn dluh, se však začal chovat hrubě a nelítostně a
nechal svého bližního zavřít do žaláře, dokud nezaplatí. Nic nedbal na prosby o posečkání. Když se
to dozvěděl Král, dal toho nemilosrdného člověka zavřít, dokud nezaplatí dluh. Zdůvodněním bylo,
že když mu byl odpuštěn tak veliký dluh, který nemohl nikdy splatit a zbytek života by strávil s
rodinou jako otrok, měl se i on slitovat a odpustit svému bližnímu.  A na závěr podobenství Ježíš
dodává:  „Tak bude s vámi jednat  můj  Nebeský Otec,  jestliže  ze srdce neodpustíte každý svému
bratru.“ 

To byla silná slova. Ježíš však věděl, co říká. Lidkou společností zmítají vina a křivdy, hněv
i neodpuštění. V takové společnosti se nedá žít. Jedinou cestou k životu je být jako Pán Ježíš –
odpustit těm, kdo se provinili proti nám. V modlitbě Páně vyznáváme: „Odpusť nám naše viny, jako
i my odpouštíme našim viníkům.“ A v dnešním podobenství nám Ježíš dává důvod k odpuštění. Tím
důvodem je: 1) odpustit, aby mi bylo odpuštěno a 2) odpustit, proto že mi bylo odpuštěno. Pán
Ježíš nesl  naše viny na dobitém těle a zemřel v mukách na kříži  za náš hřích.  Jsme dlužníky  

Nebeskému Otci, který jako výkupné za nás ze smrti, dal cenu nejvyšší – svého Syna Ježíše
Krista. Dal to nejcennější co měl, aby nás vykoupil. A Ježíš, jako Beránek Boží, poslušně šel vstříc
utrpení, pro nás, protože nás má rád. Nemáme jak Bohu tento dluh splatit, než jej přijmout. Pokud
jsme to udělali, přijali jsme, že Ježíš zaplatil za nás. Pak tedy i my máme být jako náš Pán a odpustit
těm, kdo se provinili proti nám, protože i nám bylo odpuštěno. 
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Důvod pro odpuštění

Budova Ymky v Litomyšli vydává svědectví o Kristově díle spásy. Z něčeho starého - hle, je nové.
Část starého zůstává, ale z původně staré budovy určené k zániku je něco zcela nového, krásného
sloužícího lidem. Uprostřed budovy je na nádvoří domu postava Krista, kterého můžeme spatřit jen
když ho poznáme osobně a zblízka. To je ten, kdo ze starého činí nové, kdo obnovuje zchátralé
domy lidských duší. Kristus je ten, kdo to, co bylo určeno k zániku proměňuje v to, co slouží k
životu.  On je ten, kdo za celou tu obnovu zaplatil cenu nejvyšší. Proto odpouštějme těm, kdo se
provinili proti nám. Neboť i nám bylo odpuštěno v Ježíši Kristu, našem Pánu. 

Odpustit sobě

Jsou situace, kdy je třeba odpustit druhým lidem. Ale jsou i situace, kdy musíme odpustit i sami
sobě.  Jsou  lidé,  kteří  se  netrápí  ničím.  A jsou lidé,  kteří  se  trápí,  i  když jim bylo  odpuštěno.
Nemohou sami sobě odpustit, že se dopustili něčeho, co ublížilo druhým lidem. Ježíš však zaplatil
za naše viny a my musíme dát milost i sami sobě, pokud máme pocity viny za to, čeho jsme se
dopustili.  Jestliže  v  Kristu  Bůh  odpustil  nám,  kdo  jsme  my,  abychom  nad  sebou  vynášeli
neodpustitelné soudy. Odpouštějme viny druhým, ale i sobě, abychom se nestali domem, který sám
sobě způsobí narušení statiky a demolici. To není Boží vůlí. Boží vůlí je, aby z nás byly domy, které
jsou krásné a přinášejí užitek druhým lidem. 
Amen

Požehnání

Koloským 3
12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a 
trpělivost.
13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, 
odpouštějte i vy.
14 Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.
15 A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte
vděčni.
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