2. neděle po sv. Trojici v Říčanech 9.6.2013

Introitus:
On zjevuje věci hluboké a skryté; zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá.
(Daniel 2,22)
Po několikerém čtení s jedním mužem jsme najednou byli tři. Přišel i kolega mého čtenáře.
Toho vždycky zajímalo, co čteme a co jsme si k tomu říkali. Vyzvídal a trvalo mu dost
dlouho, než se odhodlal přijít také. Posadili se a povídali jsme si. Nechal jsem je vyprávět
o práci, o starostech a o zdraví či úspěších jejich dětí. Řeč šla pořád dál, Bible zůstala
zavřená a čas letěl... Pokud jsem se nemýlil, a myslím, že ne, ještě v okamžiku, kdy jsme
měli začít číst, nacházel muž témata, o kterých by bylo strašně zajímavé mluvit. Jen se té
knihy nedotknout! Bál se, styděl, nebyl si jist... Dalo se to téměř nahmatat. Až už nebylo
vyhnutí, otevřeli jsme Knihu knih. A pak už jako obyčejně: Nechal jsem je číst, nechal jsem
je mluvit o pocitech z textu. Nechal jsem je klást otázky a odpovídal jim protiotázkami. Ale
začal jsem hlídat hodinky, protože mne čekali další - musel jsem odejet. Pamatuji si na
údiv ve tváři, když jsme museli nechat příběh, který se najednou stal zajímavým a odložit
jej na další čtení...
A povídám to tady proto, že jsem si znovu uvědomil, jak velkou roli hrají v našem
rozhodování emoce. Nechce se nám, ani nevíme proč. Je nám dobře, těší nás okolí a
zájem, je nám zle či se jen bojíme. Jisté je, že na naše rozhodnutí má vliv mnoho věcí,
které neumíme a ani nemůžeme ovládat.
A se mnou je to hodně podobné: Mám rozpracovaný text o celníku Lévi, kterého pak
známe pod jménem Matouš. Stojí mi text ze druhého dopisu Korintským. A na tuto neděli
jsem promýšlel text ze začátku knihy Deuteronomium, kde se opakuje příběh o zvědech,
kteří šli do země Izraelské, aby ji otestovali a po návratu doporučili. A líbí se mi, zajímá
mne a i teď, když to vyprávím, mám chuť do textu skočit a vykládat jej. A přesto jsem si
zvolil text jiný. Nad textem se mnou vždycky hýbou emoce. Smutek, strach, radost,
nadšení... Kdo říká, že Bible se nedá číst, říká, že se jí bojí číst a nebo ji nechce číst a
nemá smysl jej nutit. A také to znamená opak. K víře jsou třeba obyčejné lidské nálady,
vzrušení a dojetí, k našemu životu potřebujeme trochu radosti, naděje a chuti. Nemohl
jsem se totiž ubránit slovům z Izajášova proroctví a ta vám budu dnes číst:
Čtení ze Staré smlouvy:
Nuže, budu zpívat svému milému píseň mého milého o jeho vinici: Můj milý měl vinici na
úrodném vrchu. 2 Zkypřil ji, vybral z ní kamení, vysadil ji vybranou révou; vystavěl
uprostřed ní věž a také v ní vytesal lis. Očekával, že vydá hrozny, ale vydala páchnoucí
bobule. 3 A teď, obyvatelé Jeruzaléma a muži judští, jen suďte mezi mnou a mou vinicí.
4 Co ještě se mělo udělat pro mou vinici, co jsem v ní neudělal? Proč, když jsem očekával,
že vydá hrozny, vydala páchnoucí bobule? 5 A teď vám chci oznámit, co učiním se svou
vinicí: Odstraním její plot a přijde vniveč, zbořím její zeď a bude k pošlapání. 6 Určil jsem ji
ke zkáze: Nebude prořezávána ani pleta a vyroste na ní trní a bodláčí; oblakům přikáži,
aby na ni nesesílaly déšť. 7 Vždyť vinicí Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští
jsou sadbou jeho potěšení. Čekal na právo, a hle — bezpráví, na spravedlnost, a hle —
křik. (Izajáš 5:1-7)

Miláček aneb O skrytých pochybeních
Biblický text na první pohled plný deprese a typického prorockého hudrání, že? Nemohli ti
proroci být taky trochu pozitivní?! A nemohli nám do Bible napsat, že ten Pán Bůh byl taky
trochu spokojen? Proč se musíme brodit tím, co se nepovedlo! Že je to tak stále, že lidé
jsou hříšní? A že není ani jeden spravedlivý?! A myslí si Pán Bůh, že si nás tímhle získá?
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1. Čí je ta vinice?
Pojďte radši číst a budeme se ptát, budeme si klást otázky po tom, co v tom textu Bible
skutečně je: Kdo to zpívá? A komu to zpívá? Zpívá to prorok, zpívá tu Pánu Bohu.
Přeložme si to ještě jinak: “Nuže, budu zpívat svému milému píseň mé lásky 1 nebo: mou
něžnou píseň o jeho vinici.” Takže prorok zpívá zamilovanou píseň!? Ano, zpívá. A když
budu trochu přehánět, mohu tvrdit, že zamilované písně drží svět. To, že tu je láska, cit, to
je pohonnou hmotou světa. Pocity, nálady, touhy, vášeň a něha!
Pán Bůh to jinak nedělá, ani by to nedělal, kdyby nebyl zamilovaný. Pro něj je to záležitost
srdce. Nemělo by tedy naše náboženství brát ohled na city? Někdy se nám nechce,
nemůžeme se přinutit. Láska se probouzí, nesmí se vynutit, nesmí se zburcovat.2 Naše
postoje zrají a nemohou být jiné, než takové, jaké jsou dnes. Musí dozrát k zítřku.
Troufale si dovolím říci, že když na city nedbáme, pak dovedeme těmi city také pěkně
vydírat. A naopak: bez pocitu jsme nešťastní a bez budoucnosti. City se stávají tím, přes
co už “nic nejede”, stávají se posledním argumentem. Říkáme: “Necítím nic, tak nic dělat
nemohu...” a nebo “Já to takhle cítím, tak to respektujte!” Je konec! Rozumářské
náboženství se o pocity rozbije jako milenec o přibouchnuté dveře dívčí komnaty.
Tam, kde mají pocity svoje místo, nikdo je nezpochybňuje a nevyžaduje, neklade si
podmínky, ale žije s něhou, která dostává své místo ve svůj čas, tam je místo i pro
rozumná a přímo rozumářská rozhodnutí, pevné činy a nikdo nic z těch rozumových kroků
nezpochybňuje. Pán Bůh nás dospěle miluje, my si ty jeho písně lásky opakujeme tak,
jako prorok zpíval starý nápěv, který jej držel nad vodou, když světu kolem nerozuměl a
byl z něj nešťastný.
2. Co bylo špatně?
Pán Bůh se ptá: Co ještě se mělo udělat pro mou vinici, co jsem v ní neudělal? “Proč, když
jsem očekával, že vydá hrozny, vydala páchnoucí bobule?” (5:2) Pán Bůh si klade otázky,
analyzuje svou péči. Co bylo špatně? Určitě se révě věnoval, vychovával ji, prořezával.3
Nebyl líný, už při zakládání zkypřil půdu, původní význam říká, že postavil vinici plot či
vykopal kolem příkop, prostě ji ohradil.4 Postavil věž pro hlídače, lis pro zpracování úrody.
A už dopředu ví, že neudělal nic špatně.
Přesto se něco pokazilo! A ať půjdu od jednoho ke druhému, našli bychom vždy něco, co
se “nepodařilo” v životě osobním, v rodině, v manželství, ve výchově dětí. Je dobře se ptát
a analyzovat. Příčina se najít jistě dá a možná jste ji našli už dávno. Ale jsou věci, kterým
nerozumíme. Ti dva měli být podle všech předpokladů šťastným párem... Tenhle podnik,
tohle podnikání se mělo podařit... A přece se to pokazilo!
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Píseň milého mého čti jako: Píseň miláčkovu... Tvar slova zmiňuje pojem pro miláčka - dodi. Izraelité
uzpívají s přicházejícím Šabatem píseň: Lecha dodi, likrat kalah, penei shabat nekabelah, což přeloženo
znamená: “Pojď, miláčku, nevěstě vstříc spějme, svatý Šabat uvítejme...”
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Třikrát je v Písni písní zapsáno pravidlo: “Zapřísahám vás, dcery Jeruzaléma, nač budit, nač probouzet
lásku, dokud nebude chtít...” (Píseň Písní 8:4 a stejně i 2:7 a 3:5)
3
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Viz: Janovo evangelium 15

Když stavíme plot ohrazujeme sebe, chráníme své “království” jako bychom se báli vnějšku. Pán Bůh staví
plot proto, aby řekl: Až sem bude sahat moje výslovná péče, nikomu zvenčí neposkytnu to, co poskytuji
tobě... On se nebojí, nemá proč by se bál.
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Jsou hříchy, které se dají nazvat a v přípravě na Večeři Páně se s nimi snažíme něco
udělat. Vyznáváme je, měníme postoje - a jde to. Ale jsou věci, ve kterých si nevíme rady,
nevíme jak dál, vyznávali jsme tisíckrát, ničeho si pořádně nejsme vědomi. Tak, co je
špatně!?
Svět je podivný. Písmo říká: “... neboť spravedlivý může sedmkrát upadnout a zase
povstane...” (Kniha Přísloví 24:16) A žalmista zpívá: “Kdo rozpozná pochybení? Zbav mě
těch skrytých a zdržuj svého otroka i od těch troufalých, aby mě neopanovaly. Pak budu
ryzí a prost velikého přestoupení. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako
rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!” (Žalm 19:13-15)
Možná tedy není přesná odpověď na to, po čem se milostná píseň ptá. A bylo by
nemoudré zasednout na člověka a vyškrábat z něj provinění, popsat jeho diagnózu a
napást se na jeho chybách. Je dobré taky mlčet, a je dobré taky připustit, že zatím či
vůbec nevíme proč a jak a co... A je dobré se modlit za odpuštění toho, co je skryté...
K Večeři Páně jdeme jako hříšníci, vyznáváme hříchy a zbavujeme se těch zúmyslných,
nikdy však nebudeme prosti všeho a odejdeme od stolu zase jako hříšníci. Nicméně,
odcházíme s jistotou Boží péče a výchovy a s nadějí, že jednou bude všechno jiné, že
jednou už hřích nebude a nebude nic nejasného. A tam my jdeme!
3. Výchova
Izraelité dobře věděli, že trest přichází zaslouženě. Tady nešlo o nevědomá pochybení.
Pán Bůh čekal na právo, a hle - bezpráví, na spravedlnost, a hle - křik. V hebrejském
originále jde o lehko zaměnitelná slovíčka, která znějí téměř stejně, ale stejná nejsou.5
Naopak, je možné tam číst dokonce něco závažnějšího, jde o “prolévání krve”. A proto se
dá ostrá Hospodinova reakce pochopit.
Ale všimněte si, zase tu nechybějí ty emoce, za které se Bůh nestydí a jeho prorok je
nepřikrývá: “Vždyť vinicí Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští jsou sadbou
jeho potěšení.” (5:7) Také věděli, že nemohou vyburcovat Boží lásku. Ani svým pokáním.
Padl na ně trest nejhorší: Boží laskavá péče je za tím plotem, uvnitř už ne. | kdyby všude
pršelo, na ně pršet nebude. Přestane prořezávání, nebude se likvidovat plevel.6 Ale není
to úplný konec. Láska je silnější.
Souhrnem:
Jsme obdarováni emocemi, mají nás doplňovat a nemají s námi mávat. Svět bez nich je
nesnesitelný a ani Bůh není bez citu. Pokud víme o hříchu, pryč s ním! Nikdy nebudeme
úplně čistí. I spravedlivý sedmkrát... A proto ať nás Hospodin zbaví ode všeho zlého vědomého i nevědomého a dovede do své slávy. Trestání Boží není bez lásky. Přijímejme
je. A otázka nakonec: Miluješ?
“Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce
spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. Proto napravte umdlené ruce a zchromlá kolena a čiňte přímé
stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak aby se uzdravilo. (Dopis Židům
12:11-13)
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Je to mluvnická hříčka - dvě dvojice velmi podobně znějících slov: mišpāṭ–miśpāḥ a ṣeḏāqâ–ṣe‘āqâ
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Sem se to přímo nehodí, ale je to v podání apoštola Pavla (v 11. kapitole dopisu do Říma, ve verších
11-12, takhle: “Ptám se tedy: Což klopýtli proto, aby padli? Naprosto ne! Ale jejich proviněním se dostalo
záchrany pohanům, aby to vzbudilo jejich žárlivost. Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a
jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost!”
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