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Bratři a sestry,

chtěl bych na úvod předeslat,  že pokud mluvím o nějakých křesťanských problémech, tak je to
většinou z vlastní zkušenosti. Sám jsem si musel mnohokrát položit otázku, zda, je mi bližší postoj
farizeů nebo hříšníků z přečteného příběhu.

Je o povoláním celníka z Matoušova evangelia. Celníci byli v Ježíšově době považování za veřejné
hříšníky. Nejenže vybírali clo pro nenáviděné Římany, ale mnozí z nich často vybírali víc, než bylo
nutné a rozdíl si nechávali pro sebe. Přesto Ježíš celníka jednoduše oslovil: „Pojď za mnou.“ To je
stejné pozvání jaké obdržel každý z nás. Všichni jsme se stejně jako celník přidali k Ježíši a pozvali
jsme ho do svých srdcí a domovů.

Celník pozval Ježíše a jeho učedníky ke společnému jídlu do svého domu. Kromě nich pozval také
své přátele. Sešlo se u něj tedy mnoho celníků a jiných hříšníků. Pro židy v Ježíšově době mělo
společné jídlo určitý obřadní význam. Není tedy divu, že se toto Ježíšovo konání ani trochu nelíbilo
farizeům.

V dnešní době slovo farizeus hodně lidí překládá slovem pokrytec, ale připomeňme si jeho biblický
význam. Farizeové, v překladu „oddělení“, byli židovskou náboženskou skupinou. Šlo o vykladače
a učitele zákona. Pravidelně se postili, dávali desátky ze všeho co získali a také zůstávali často na
modlitbách. Farizeové svou zbožnost postavili na důsledném plnění zákazů a příkazů, které sestavili
na základě z Mojžíšova zákona. Například k odpočinku v sobotní den doplnili pravidlo, kolik je
možné ujít v sobotu kroků a jaké způsoby pohybu jsou a nejsou dovoleny.  Není divu, že Ježíš
stolující s celníky a dalšími hříšníky jim do jejich velice striktních pravidel příliš nezapadal a že mu
to hned dali najevo. Na jejich výtky Ježíš reagoval:

Jděte a učte se, co to je:  'Milosrdenství  chci,  a ne oběť'.  Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale
hříšníky." (Mt 9,13)

Ježíš  zde  cituje  verš  z  proroka  Ozeáše.  Abychom pochopili,  proč  si  vybral  zrovna  tento  verš,
musíme se na něj podívat v celé souvislosti:

„Co mám s tebou dělat, Efrajime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak jitřní obláček,
jako rosa, která hned po ránu mizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých
úst; z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad
zápaly.“ (Oz 6,4-6)

V hebrejském textu je namísto slov zbožnost a milosrdenství použito slovo chesed. Znamená nejen
zbožnost a milosrdenství, ale také pospolitost, zavázanost, solidaritu a věrnost, které jsou očekávány
tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu. Bůh zde tedy ústy proroka vyjadřuje: „Co mám s vámi dělat
moji Izraelité. Nechci po vás žádné oběti ani jiné náboženské projevy. Jediné, po čem toužím, je
hluboký upřímný trvalý vztah ke mně a milosrdenství ve vztahu k bližním, včetně těch, kteří si to
podle vás nezaslouží. Proto jsem vám posílal své proroky,  proto jsem sliboval a hrozil, soudil a
odpouštěl.

Připomeňme si jinou situaci, kdy Ježíš farizeům připomněl stejné místo z proroka Ozeáše. Byla
sobota a učedníci při průchodu obilným polem dostali hlad. Začali mnout zrní z klasů a jíst. To
samo o sobě nebylo v Izraeli  zakázáno.  Důvodem pohoršení  farizeů bylo to,  že učedníci  takto
vlastně pracovali v sobotu. Stejně jako v příběhu s celníkem se stalo něco, co odporovalo jejich
zbožnosti.



Jak už jsem uvedl, zbožnost farizeů byla postavena na zákazech, tedy věcech, které se nesmí a na
příkazech, tedy věcech, které se musí. Podobné je tomu s některými křesťany. Z prvé je u nich nutné
nepřekročit žádný zákaz například nekouřit, nepít ve větší míře alkohol, nemluvit sprostě atd. Za
druhé je potřeba vykonat vše, co se od správného křesťana očekává. Chodit na bohoslužby, přispívat
na potřeby sboru, denně si číst Bibli a alespoň jednou denně se večer před spaním pomodlit. Tato
vnitřní  pravidla  mají  velkou  výhodu.  Míru  takovéto  zbožnosti  si  dokáže  jednoduše  vyhodnotit
každý sám. Neporušil jsem žádný zákaz a vykonal jsem vše, co je dle mého mínění přikázáno: Jsem
správný křesťan. Možná mnohé z nás v tomto okamžiku napadne Ježíšovo podobenství o farizeovi
a celníkovi (Lk 18,9-14). Ano, to je přesně ono. Zdraví nepotřebují lékaře a spravedliví nepotřebují
ospravedlnění.

Pokud propadneme křesťanství zákazů a příkazů, je to úplně špatně. Ne tím, co děláme, vše co jsem
uvedl, je v pořádku, ale tím, jak chápeme svůj vztah k Bohu. Bůh není přísný šéf, který nás hned
potrestá za každý náš sebemenší nedostatek a velmi důsledně vyhodnotí,  zda jsme beze zbytku
splnili všechny úkoly, které nám zadal. Bůh je milující otec, který chápe naše nedostatky a  chce s
námi mít chesed, tedy blízký vztah plný lásky a důvěry.

Křesťané, kteří upřednostní příkazy a zákazy před vztahem s živým Bohem, často upadají do pasti
pýchy. Nastaví si svoje vlastní hodnotící kritéria a podle nich posuzují nejen své vlastní chování ale
také chování všech ostatních lidí. Všichni se ve své víře vyvíjíme, ale každý z nás trochu jinak.
Někdo bojuje  s hříchy těla,  druhý se svým jazykem, třetí  s láskou k majetku a tak bych mohl
pokračovat ještě dlouho. Posuzování a odsuzování druhých podle vlastních měřítek pak vede ke
vzájemným zraněním a k vystavění bariér uvnitř společenství. Bůh ale jedná jinak a ve své lásce nás
přijímá i se všemi našimi nedostatky.

Pozor na druhý extrém jímž je až příliš uvolněné křesťanství. Bůh se nemění v čase a stejně tak se
nemění jeho přikázání. Pokud někdo tvrdí: „Miluji Boha“ a zároveň zcela nepochybně porušuje
něco tak základního jako je například přikázání desatera, klame sám sebe. Platí: „Milujete-li mne,
budete zachovávat má přikázání.“ (Jan 14, 15)

Bůh  nás  křesťany  vede  k  zodpovědnému  a  trvalému  dodržování  smlouvy,  kterou  jsme  s  ním
uzavřeli a která byla zpečetěna Kristovou krví. Chce, bychom se nezabydlovali ve své představě
zbožnosti, ale abychom mu naslouchali. Chce, abychom plnili jeho vůli i tam, kde se nám to podle
našeho lidského  rozumu úplně  nesedí.  Chce,  abychom nebyli  soudci  jedni  druhým,  ale  byli  si
navzájem bratry  a  sestrami.  Především chce,  abychom s  ním měli  trvalý  blízký  vztah  lásky a
důvěry.

Amen


