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Čtení ze Staré smlouvy:
19 Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a jejich
záležitosti ty přinášej Bohu. 20 Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat
jim cestu, po níž mají chodit, a skutky, jež mají činit. 21 Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže
zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, a ustanov je nad nimi za
správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. 22 Budou soudit lid každého času,
takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami.
Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou. 23 Jestliže to tak uděláš a Bůh ti to tak přikazuje,
budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. 24 Mojžíš
uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl.
Exodus 18:19-24
Čtení z epištol:
Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před
nevěřícími místo před svatými? 2 Nevíte, že svatí budou soudit svět? A soudíte-li svět,
nejste hodni soudit maličkosti? 3 Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti
tohoto života! 4 Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce
ty, kteří ve sboru nemají vážnost? 5 To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný
moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? 6 Bratr s bratrem se soudí, a to před
nevěřícími? 7 Už vůbec to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte. Proč raději
nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? 8 Vy naopak křivdíte a okrádáte, a to bratry!
9 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani
smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10 zloději ani
chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11 Takoví jste někteří
byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu [našeho]
Pána Ježíše [Krista] a v Duchu našeho Boha.
1. Pavlův dopis do Korintu 6:1-11
Čtení z evangelia:
13 Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o
dědictví.“ 14 On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“
Lukášovo evangelium 12:13-14

Mají se křesťané soudit? aneb Co nám v besídce neříkali
Když jsem svému dospělému synovi říkal, že v evangeliích 1 je důkaz o tom, jak se Pán
Ježíš ohradil proti nespravedlivému soudu bez možnosti obhajoby a předkládání důkazů
před tribunálem jeruzalémské velerady a ve Skutcích apoštolských 2 Pavel soud dokonce
označil za nelegální, Ananiáše, který mu předsedal, velice tvrdě označil za “obílenou stěnu
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Janovo evangelium 18:19-24 “Velekněz se Ježíše otázal na jeho učedníky a na jeho učení. Ježíš mu
odpověděl: "Já jsem mluvil k světu veřejně; učil jsem vždy v synagoze a v chrámě, kde se scházejí všichni
Židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se ptáš mne? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem jim pověděl; hle, tito
vědí, co jsem řekl." Když to řekl, jeden strážce, který stál poblíž, dal Ježíšovi ránu se slovy: "Takto odpovídáš
veleknězi?" Ježíš mu odpověděl: "Jestliže jsem promluvil zle, vydej svědectví o tom zlém; jestliže však
správně, proč mě biješ?" Annáš ho tedy poslal spoutaného k veleknězi Kaifášovi.
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Skutky apoštolů 23:1-5 “Pavel upřel zrak na veleradu a řekl: "Muži bratři, až do tohoto dnežiji se zcela
dobrým svědomím před Bohem." Velekněz Ananiáš však nařídil těm, kdo stáli u něho, aby ho udeřili přes
ústa. Pavel mu řekl: "Tebe bude bít Bůh, ty obílená stěno. Ty zde sedíš, abys mě soudil podle Zákona, a
proti Zákonu poroučíš, abych byl bit?" Ti, kdo stáli poblíž, řekli: "Ty tupíš Božího velekněze?" Pavel řekl:
"Nevěděl jsem, bratři, že je veleknězem. Vždyť je napsáno: ,Vládci svého lidu nebudeš zlořečit.'”
Ananiáš nebyl veleknězem, to byl Kaifáš. Jenže Ananiáš si zachovával autoritu, protože měl pocit, že
byl nespravedlivě odvolán Římem.
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hrobu” protože mu předsedá neprávem. Není totiž veleknězem. Syn pronesl, že je to v
besídce neučili... Pravda, neučili! Občanskou, politickou a právní gramotnost jsme odložili
jako zcela nepotřebnou. Křesťan vždy uhne, stáhne se, nedomáhá se práva před
světským soudem.
1. Církevní soud?
Mojžíš soudil. Člověk je jen člověk. A po vysvobození z otroctví nepozbývá otrocké
mentality. Řeší pitomosti. Proto se dostává do situace, ze které si sám nepomůže. Proto
Mojžíš rozsuzoval spory, dá se tušit i majetkové povahy. Jeho tchán Jitro jej poučil, že
musí rozdělovat mezi podstatnými a nepodstatnými spory. Světský soud tedy svěřil
náčelníkům a vkládal se do věci jen ve chvíli, kdy to bylo zapotřebí. Byla to pro něj otázka
přežití, jinak by jej úřad vůdce a soudce udolal. Tady je první náznak rozdělení úkolů a
kompetencí.
Pán Ježíš ostře odmítl žádost lidí, kteří se domáhali jeho právního posudku ve sporu o
dědictví. Ze souvislosti je znát, že Ježíš zcela žil v horizontu nejvyššího soudu, na kterém
bude muset vytrpět za nás za všechny nejvyšší ortel a v tom pohledu se pitomosti ztrácejí.
zaručeně je nebude soudit a mají si je vyřídit lidé sami. Na takové spory Ježíš neplácal
svou vysokou kompetenci.
Korintští roli soudce v obecných věcech svěřovali v církvi lidem, kteří nebyli
nekompetentní. Vůdci mysleli na velmi duchovní věci a zbavovali se potřeby řešit věci
přízemní.3 Soudy tedy probíhaly před nevěřícími, kterým to vůdci sboru svěřili (nemáme
popsáno, v čem jejich nekompetentnost spočívala). Záležitosti, které zcela pochopitelně
bujely mezi bratřími a sestrami a rozkládaly místní církev, byly řešeny bez citu pro smíření,
pravděpodobně bez pokání. S křesťany to hýbalo, protože spory lidé vždycky
zaznamenávají a podle názoru na spor se přiklánějí na jednu či na druhou stranu. Špatně
řešenými spory se ztrácí pojem o hodnotě života časného i věčného.
Pavel povzbuzuje Korintské, aby měli větší víru. Vždyť budou soudit svět a anděly! A tím
spíše by měli zvládnout maličkosti a záležitosti tohoto života (1. dopis do Korintu 6:2-3). To
je silné napomenutí a povzbuzení k tomu, aby se ve věci práva angažovali křesťané a
nepřepouštěli je pochybným individuím, nenechávali je rozhodovat lidem, kteří nemají
zřetel Božího království.
Z toho pohledu je už škodou, že se bratr s bratrem vůbec soudí. Kdo ve sboru zažil spor o
pitomosti, ví, jak společenství takové spory oslabují. Samozřejmě pak je na uváženou, zda
takový spor za to vzbouření sboru stojí. Je lepší si podržet svůj názor a svá práva a předat
to Pánu Bohu, protože on soudí. Křivda a krádež či další provinění vylučují člověka z
Božího království (1. dopis do Korintu 6:9-11). Postižený tedy neodchází bez zastání, ba
dostává se mu toho nejvyššího.
Přesto se církev má slabšího a postiženého zastávat. Procesní řád takových řízení je
zapsán v evangeliu Matoušově 18. kapitole (15-20) a dává nám zase znát, že nejde jen o
to, kdo “má pravdu”, ale jde o to, zda budeme v nebeském království nebo nebudeme.
Izrael už tehdy měl povědomí o tom, co my známe z Mišny.
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Pamatuji si z dějin Nového Města nad Metují, že se bratři z Jednoty (pro něž bylo stavěno město jako místo
ochrany a bratrského řádu) zbavovali úřadů konšelů, protože se jim nechtělo rozsuzovat. Už vůbec nechtěli
nést hrdelní soudy. Městské právo přecházelo do rukou benevolentnějších kališníků a výsledkem byla nižší
úroveň obecního práva a vyšší počet kriminálních činů. Město pak díky opilcům i vyhořelo...
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2. Takže se křesťan nemá soudit?
Křesťanská smířlivost nemá dobrou pověst. Platíme za ty, kteří se nedovedou brát za svá
práva a samozřejmě se pak nedovedeme brát ani za práva druhých a je nás lehko
zlikvidovat. Předpokládá se, že jsme pitomci k pohledání. Opakujeme si příběhy hrdinů,
dokonce je svatořečíme - málem či skutečně, ale přijde-li na nás, stáhneme ocas mezi
nohy a necháme se bít.
Je třeba se hájit v mezích právního pořádku. V našich poměrech již neplatí, že vše, co
žijeme, je řešitelné v církvi. Jsou kauzy zcela necírkevní (pracovní, ústavní, trestní,
občanské právo). Tyto kauzy se duchovních netýkají, nezačaly na církevní půdě a tak jsou
neřešitelné na církevní půdě. Starý misionář Ludvík Rejchrt st. radil br. Močárkovi na
Podkarpatské Ukrajině (píše o tom ve svém deníku z roku 1935), aby se ve věci žaloby od
faráře (pravděpodobně ortodoxní církve) že mu “rušil bohoslužby”, odvolal k vyšší instanci,
protože okresní jej odsoudila k pokutě. “Nemusíme trpět, když máme svobodu - až nikoli,
pak chceme trpět.” píše do deníku4 Rejchrt.
Neskromně napíšu ještě svůj příběh. Když v roce 2002 najela policejní auta k Azylovému
domu pro matky s dětmi v Náchodě a pobrala počítače, dokumentaci a ředitelku Irenu R.
odvezla k výslechu s cílem ji obžalovat a odvolat, nedalo mi to, abych nešel na místo.
Hospodářská kriminálka šla na udání provozovatele hotelu, kde byl i nevěstinec. Paní
ředitelka, katolička, matka několika dcer žijící v počestném manželství, odmítla hoteliérovi
ubytovat “děvčata” na azylovém domě. Nešlo jen o funkcionáře sociální demokracie, ale o
městského politika a mafiána zastrašujícího s kolegy okolí. Bylo to líné prázdninové léto.
Ale šlo o hodně.
Protože jsem znal paní ředitelku, měl dobré svědectví a stál jsem i za zástupkyní této
ředitelky (manželkou kolegy faráře ČCE) volal jsem své známé advokátce a angažoval
jsem se ve věci minimálně tím, že jsem nahlas dával najevo svoje přesvědčení, že jde o
akt zvůle a bezpráví. Mlčela katolická fara, mlčel kněz, mlčeli politici na radnici, mlčeli
pravicoví politici (jimiž se Náchod vždy pyšnil) mlčeli lidovečtí, kteří v kostele fungovali,
jako katecheti, mlčeli lidé z mého sboru, kteří na úřadech zastávali vysoké funkce v oblasti
sociální péče. Nikdo se nechtěl pálit. Všichni tu ženu nechali.
Má známá advokátka Milada S. z Prahy přijela rychlým a drahým autem, vyběhla na
policejní vyšetřovatele a doslova ječela, protože pominuli mnoho procesních ustanovení
řádného vyšetřování. Byli si absolutně jisti, že se jim akce povede. Proces pak upadal,
částka domnělé zpronevěry klesala a nakonec byla záležitost předána z Náchoda do
Rychnova nad Kněžnou, kde byla smetena ze stolu. Vnitřní kontrolní orgány Městského
úřadu v Náchodě pak našly nějaké pochybení ve výkaznictví a paní ředitelka platila ve
splátkách několik desítek tisíc, což považovala právem za újmu. Město si chtělo zachovat
svou tvář a dnes už mrtví politici neměli tu odvahu jednat podle práva.
Paní Irena R. žalovala ty, kteří ji nespravedlivě osočili. Zastupovala ji tatáž advokátka,
které nikdy nezapomenu, že si nevzala ani korunu za svou práci a cesty, a v první instanci
paní Irena R. prohrála a neměla už sílu se odvolávat, protože svědci, soud a průběh
vykazoval znaky místních poměrů. Byl podplacen a zjevně nespravedlivý. Až dodnes se
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Zápisek z 11. září 1935, v knize “Díky za tuto hodinu”, což je přepsaný deník misionáře Jednoty
českobratrské, vydaný Pavlem Rejchrtem, vlastním nákladem v počtu 200ks v roce 2011. K věci: Br Močárko
se dobral práva u vyšší instance, platil “pouze” advokáta. namísto pokuty 20Kč platil 50Kč za zastupování
před soudem. Vinen ale nebyl, což je větší hodnota.
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Náchodským dá říkat se Škvoreckým - Zbabělci. Nepíšu to kvůli sobě a ani nechci jiné
urážet. Každý si ponese svoje před Pána.
Jsou věci, ve kterých se nesmí mlčet, protože když to budeme dělat, budou nám brzo
štípat dříví na hlavě. Je třeba pomáhat postiženým v pracovních záležitostech. Ve věci
ústavních práv svobody slova a listovního tajemství, politické volby či svobody
náboženství. Proč to církev nechala na odbory a občanská sdružení? Křesťané tedy musí
v některých chvílích opustit teplo domova a jít se hájit. Podat žaloby a stát na nich.
Dožadovat se práv pro druhé i pro sebe, protože když by zůstaly zjevně nespravedlivé
kroky silnějších a mocnějších bez ozvěny, pokřivily by právo obecně.
3. Kdy se odvolat k soudům nejvyšším?
Když šelmy docílí toho, že nejsou žádná lidská práva a ústava stojí proti lidem, pase se na
bídě slabých a postižených, kteří se nemohou bránit, tehdy se musí člověk odvolat výš.
Neznamená to, že řekne, že se “nic nestalo”, ale zřekne se práva na odvolání. Půjde až “k
císaři”! V tuto chvíli to neznamená toho pozemského, ke kterému se odvolával apoštol
Pavel.5 Ale toho na nebi.
Nemá smysl se bránit silou, žádná křesťanská domobrana nesmí brát spravedlnost za
svou věc. Apoštolské ponaučení z listu Římanům obsahuje dobrou radu: “Nemstěte se
sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: ,Mně patří pomsta, já
odplatím, praví Pán.‘ (12:19) Naopak se má nepřátelům přát dobro. Takové odvolání
nekřiví charakter. Je to odvolání k nejvyšší instanci, z níž jde hrůza.
Toto se musí učit v besídkách nebo alespoň v dorostu. Pokud chceme dostát povolání,
které nám Pán dal, musíme dostát i této nepříjemnější části. Napuštěná vana věroučných
blábolů a sprcha žvástů o evangeliu a věčné řešení toho, co nikdo neřeší a nikomu to k
ničemu nepomůže, to není cesta, ke které nás Pán pozval. Církev je příliš často rovna
bandě pobožných lunetiků, kteří žijí mimo čas a prostor. I to je důvod, proč o ní nemá
téměř nikdo zájem.
Pamatujme Ježíšovu vzpřímenou hrdost, ve které se v hrdelním soudu Pán odmítl
dovolávat přízně Piláta, protože by jej ponížila.6 Musíme jít v jeho stopách, byť by to mělo
znamenat i utrpení.
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Ta tvrdohlavost v pojetí práva stojí za pozornost! Skutky apoštolské 26:32 a 28:19
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Janovo evangelium 19:8-12
4
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