3. neděle postní v Říčanech, 3.3.2013
Oculi mei semper ad Dominum
Mé oči stále vyhlíží Pána

Introitus:
Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.
Lukášovo evangelium 9:62
Čtení ze Staré smlouvy:
12 Avšak i nyní je Hospodinův výrok: Navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s
pláčem a s kvílením. 13 Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu,
svému Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství,
slitovává se nad zlem. 14 Kdo ví, snad se odvrátí, slituje a zanechá za sebou požehnání.
Přídavná a litá oběť patří Hospodinu, vašemu Bohu.
Joelovo proroctví 2:12-14
Čtení z evangelia:
57 Když šli cestou, kdosi mu řekl: „Budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 58 A Ježíš mu řekl:
„Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu
složil.“ 59 Jinému řekl: „Následuj mne!“ On řekl: „[Pane,] dovol mi, abych odešel nejprve
pohřbít svého otce.“ 60 Řekl mu: „Nech mrtvé pohřbít jejich mrtvé; ty však jdi a rozhlašuj
Boží království.“ 61 Také jiný řekl: „Budu tě následovat, Pane, jen mi napřed dovol se
rozloučit s těmi, kteří jsou v mém domě.“ 62 Ježíš mu řekl: „Nikdo, kdo vloží [svou] ruku na
pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království.“
Lukášovo evangelium 9:57-62
Čtení ke kázání:
6 Chovej mne jak pečetidlo u srdce, měj mě jako pečetítko při ruce. Vždyť láska je silná
jako smrt, žárlivost jako záhrobí tvrdá, žár její žárem ohně zhrdá.
7 Tu lásku neuhasí velká voda, odplavit ji nedokáže dravý proud. Byť by kdo za lásku dával
vše, co má, vypadal by jak prostoduchý bloud.
Píseň písní 8:6 a 7

Láska silná jako smrt
Bible začíná svatbou a končí svatbou a téměř přesně uprostřed je - Píseň písní! Je
správné věnovat soužití muže a ženy velkou pozornost, protože ji věnoval i sám Tvůrce
tohoto světa. Pavel Kosorin ve svých aforismech napsal, že: “Když má člověk zlomené
srdce, tak život tolik nebolí...” a podle některých neměl pravdu, protože zlomené srdce je
třeba okamžitě obvázat. Vždyť může způsobit daleko větší rány! Pak by ovšem podle nich
tvrzení nevěsty “láska je silná jako smrt” mohlo znít jako milenecká výhrůžka, která se
šeptá přerývaně do ucha: “Pokud mne nebudeš milovat, umřu!” Je tu zcela zřetelně
cítit nárok: “Nesmíš mi zlomit srdce, To ti zakazuji, to nedělej!”
Jsou milenci, kteří se přehoupli přes nitku z pavučiny oddělující zamilovanost a šílenství a
šeptají: “Když mne nebudeš milovat, zabiju tě!” Je to podle nich ujednání na život a na
smrt. Ani přidaný přesladký úsměv okrášlený červenou rtěnkou a vůně smyslného parfému
nemohou zastavit mrazení v zádech.
A nebo měl Kosorin pravdu a odvážné tvrzení nevěsty zní jinak: “Nebudu-li tě milovat,
umřu!” Jinými slovy: Ať mou lásku přijímáš a můžeme žít spolu, ať vše chápeš tak, že se
spolu na jednom místě vždy sejdeme a oba překvapeni shledáme, že jsme se celou dobu
hledali. Nebo ať jediným projevem mé lásky je to, že ti dávám svobodu a nikdy se už
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nepotkáme. Nebo: Budu ti stát po boku, ať budeš zdráv či budeš stonat,1 ať mi dáš dítě a
nebo mi ho nebudeš schopen dát. Ať budeme mluvit či budeme mlčet, protože jinak žít
neumíš, než být sám. V Písni písní mluví nevěsta, ale znělo by to podobně, kdyby to říkal
ženich: Miluji tě, jinak bych umřel. Pokud je moje srdce zlomené, život už více nemůže
bolet.
1. Odstavec první - To je šílené!
Rozmilovaná nevěsta v Písni písní chce být jako pečetní váleček, který bude mít milenec
na šňůrce zavěšený kolem krku nebo na zápěstí. Pečeť byla tak důležitá, jako dnešní
elektronický podpis či PIN kód vaší kreditní karty. Ztratit jej, to znamená ztratit identitu.2
Máte samozřejmě pravdu, pokud připomínáte, že je to hlas vášně, touhy, žáru ohně, který
je ještě zesilován připomenutím jména Hospodinova.3 Nevěsta zpívá o blízkosti tělo na
tělo. Jenom byste neměli pravdu, když řeknete, že to její vyznání obsahuje nárok,
požadavek a podmínku - kterou jí má její milý splnit.
Naopak. Tento text obsahuje vydání se ke službě. Odevzdanost. Celá Píseň písní zpívá o
odevzdávání, o oddanosti. A ta k soužití dvou lidí zcela jistě patří. Pokud budeme počítat,
že nesmíme nic ztratit, ba je třeba získat, pak to “Nebudu-li tě milovat, umřu!” šílené je.
Prorok Joel říká: “Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha a navraťte se k Hospodinu, svému
Bohu, protože je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství, slitovává se
nad zlem.” (Joelovo proroctví 2:13) Pokud člověk roztrhl roucho, obětoval hodně. Tehdy
skutečně šaty dělaly člověka, protože ve skutečnosti bývaly jediným pořádným a trvalým
majetkem, který lidé nosili s sebou. Dát plášť, to znamenalo hodně! Ale pokud člověk trhal
srdce, dával celý život a vracel se až k Hospodinu. Tak člověk věnuje všechno, nejenom
věci. Následuje bez podmínek. Jako ve čteném textu z evangelia, kde je jasné, že si
člověk nemůže klást podmínky ani ve chvíli, kdy se nabízí ke službě a ani ve chvíli, kdy je
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Dostal jsem tento týden vzkaz od manželky šéfredaktora Českého rozhlasu Plus, Daniela Rause: Prosim o
modlitby. Daniela som este nikdy nevidela takeho unaveného. A to on vydrží velmi vela, lebo vie oddelit fakty
od emocii.
Predvčerom večer už mu odisiel aj hlas. Davam mu vitaminy a na noc brufeny. Je mi luto že na FB mu este
ludia nadavaju, že nechodi na FB. Dost tazko sa tam clovek dostane ked ide do prace o osmej rano a pride
domov o pol osmej. Rano nastupi do auta v garazi, nemusí ani vystupit (moderna vymoženost -- automatická
vrata) a v robote vystupi zase v podzemných garážach. Velmi zdravy sposob zivota. Niekto este od neho
ocakava aby večer gašparkoval na FB. To nehovorim o tom, že ho niekto dnes na FB na stranke CR PLUS
prirovnal k Háchovi! (Protože zůstává na místě, i když je svědkem rušení stanic a omezování vysílací doby)
Kladiem si otazku, preco aj ja aj on musíme prechádzat takými náročnými zamestnaniami. Ani jeden sme to
nerobili kvoli peniazom. I ked sa Pán Boh o nás nečakane a štedro na urcité obdobie postaral. Stará sa i
dnes. Ja som vsak doplatila na to zdravím.
Mám pocit že byt solou tam kde nie je, može byt až nadludsky tažké. Keby nemal Daniel v sebe velku
pokoru a skromnost, tak neviem ako by celým týmto prešiel. Prosim modlite sa za neho. Ten tlak este nikdy
nebol takýto intenzívny. Zdravim teba aj tvoju rodinu...
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Támar získala dítě od svého tchána, s ním Judův pečetní váleček a tím svůj podíl. A zachránila si jím život,
když ji chtěli popravit, jako cizoložnici. Tak to vypráví emotivní boj ženy o sebeurčení zapsaný v Genesis 38.
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Překlady tady. podle souvislosti doplňují nějaký aspekt ohně: plameny. Uvažuje se i o „blesku či plameni
Hospodinově“ (Jóbova kniha 1:16), pokud hebrejské šalhevetjah lze rozložit na šalhevet Jah. (Samotné
šalhevet se nachází v Písmu nejjasněji u Jóba (15:30), kde vysušuje ratolest, a v Ezechielově proroctví 21:3,
kde zesiluje výraz „plamen“.) hebrejské jah by mohlo znamenat i prosté zesílení významu. Láska je tedy
Boží plamenomet.
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najímán. A v obou případech jde o celkem rozumné podmínky. Bydlet musí každý a
povinnost vůči vlastní rodině v citlivých chvílích by měl ctít také každý...
2. Odstavec druhý - Všimněte si: Bůh nikdy nevynucuje odpověď!
“Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, nebuďte a nezburcujte lásku, dokud nebude chtít
sama!” (8:4) Milenka tu přikazuje, aby se s touto smrtelnou zbraní zacházelo obezřetně. Je
to jako převoz nevybuchlé letecké pumy. Milovat znamená zacházet se životem a smrtí.
Smrt i láska zásadně mění poměry. Když někdo umírá, už více není. Když někdo miluje,
vytváří novou realitu. Nic už není tak, jak bylo dosud. Milovat je životu nebezpečné! Máme
strach o ty, co se zamilovali, ale také bychom se měli bát o ty, kteří odmítají milovat. Jde o
jejich život! A láska se musí probudit sama, nemůže být zburcována. Když mne někdo
miluje, čeká na probuzení mé lásky. Rozfoukává žhavé uhlíky lásky a čeká na její oheň.
Proto potřebujeme být milováni! A Pán Bůh to věděl, proto nás tak miloval, že dal svého
jediného, unikátního syna, aby každý kdo v něj uvěří nezahynul, ale měl život věčný
(Janovo evangelium 3:16, parafráze). Abychom měli život věčný - což znamená, abychom
se také odvážili milovat.
Pán Bůh ví, proč není třeba nikoho nutit. Má tu nejsilnější zbraň. Najíždět na druhé,
věnovat veškeré své jmění, překvapovat je řečmi, dárky, pozorností - může vést jen k
tomu, že budeme vypadat jako pitomci. Sklidíme pohrdání (8:7). Nic víc.
Často říkám, že komunita kolem nás potřebuje projev lásky a zájmu. A když už se
potkáváme s neznámými lidmi, měli bychom je nechat mluvit, věnovat jim pozornost,
zajímat se proč si myslí to, co si myslí. Poděkovat jim za ochotu se s námi bavit... I když s
nimi nebudeme souhlasit, musí cítit, že je máme rádi. A vůbec nic do nich nervat a
nevnucovat. Když se už budou ptát, zkusím se ještě doplňující otázkou ujistit, že se za
otázkou opravdu skrývá zájem něco zjistit. A určitě hned neodpovídám. A řeknu vám, je to
náročné. Hučím někdy, žhnu a pouštím páru.4 Milovat, to je spalující žár.
3. Odstavec třetí - Láska ví, že má cíl!
Svatý Pavel píše: “Láska nikdy nezanikne. Proroctví - ta pominou; jazyky - ty utichnou;
poznání - to pomine...” (1. dopis do Korintu 13:8) Všechno pomine, ale láska zůstává. Tady
na zemi má láska sílu smrti, ale v cílové rovince dojde smrti dech. To proto, že má láska
sílu života. Na konci dějin smrt i říše mrtvých vydávají mrtvé (Zjevení Janovo 20:13) a do
Korintu v 1. dopisu (15:26) píše Pavel tvrzení: “Jako poslední nepřítel bude přemožena a
zahlazena smrt.”5
Láska je tedy silnější než smrt. A proto tu smíme slavit Večeři Páně, protože smrtí to
všechno neskončilo. Pán Ježíš zaplatil za můj i tvůj hřích smrtí - to ale nebylo vše a konec.
Vstal z mrtvých a žije! A budeme s ním jíst a pít jednou na věčnosti.
Souhrnem:
1. Potřebuji tě milovat, jinak bych umřel. Nebo umřela. Dávám se ti. Vypráví se to vtipem:
To se takhle jednou ráno probudí doma jakýsi muž, v hlavě bušej permoníci, v hubě jak v torbě na
zmije; otevře oči - a na nočním stolku dva aspiriny a sklenice vody! Posadí se a vidí - na židli
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Když píšu blog a dávám jej na web, ptám se sám sebe, zda budu mít sílu diskutovat. Je nezbytně nutné
odpovídat na poznámky v diskusi a připustit si nebezpečí, které z nich plyne.
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Viz 2. dopis Timotejovi 1:10!
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vyžehlená košile, kravata, kalhoty, vedle stojej vyblejskané boty! Nahoře leží cedulka: "Miláčku,
snídani máš na stole, jela jsem nakupovat. Miluji Tě!"
Tak se oblékne, jde do kuchyně - a na stole smažená vajíčka, toasty, šťáva z čerstvých pomerančů a
piccolo-espresso! Vedle talíře noviny! Je z toho celý perplex a tak se ptá syna:
"Co se tady, proboha, stalo?"
"Přišel's domu ve tři ráno, ožralej na plech a vůbec jsi nevěděl co děláš. Vyvrátils dveře, rozbil židli,
nablil v předsíni a udělal sis monokl o roh stolu."
"No ale to nedává žádnej smysl, proč mám připravenou snídani a to všechno?"
"Jo tohle? To když tě máma odvlekla do koupelny a snažila se tě svlíknout, tak's jí řek': Ruce pryč,
dámo, já jsem šťastně ženatej."

2. Pokud jde o lásku, jde o život. Je třeba s ní zacházet s citem. Vypadá, jako by se nedala
vzbudit, nicméně nespí věčně. Počkej si a miluj!
3. Láska nakonec smrt předběhne. Její síla je slabá. Apoštol Pavel píše: “Jsem
přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani
budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci
odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Dopis Římanům 8:38n)

Amen, tak to je!
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