
Introit:  

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! 2 Ať vyzná Izrael: 
Jeho milosrdenství je věčné! 3 Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné! 4 Ať vyznají ti, 
kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! 5 V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin 
mi odpověděl, daroval mi volnost.

Žalm 118, 1-5

Píseň: Dobrořeč, duše má, Hospodinu, dobrota jeho věčná jest, vydej se, duše má, cele jemu, 
životem celým vzdej mu čest…  č.5 (Bratrské písně/černý zpěvník)

Modlitba:

1. čtení: Lukáš 10, 25-37

25 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném 
životě?“ 26 Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ 27 On mu řekl: „‚Miluj
Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ 
a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘„ 28 Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš 
živ.“ 29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?“ 30 Ježíš 
mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili
a nechali tam ležet polomrtvého. 31 Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul 
se mu. 32 A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. 33 Ale když jeden 
Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; 34 přistoupil k němu, 
ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a 
tam se o něj staral. 35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‚Postarej se o něj, a bude-li
tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.‘ 36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který 
upadl mezi lupiče?“ 37 Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: 
„Jdi a jednej také tak.“

Píseň: Lásko Boží, nejvřelejší, synu z nebe přišlý k nám, příbytek v nás zvol si skromný a tam kraluj 
věčně sám!   č. 132 (Bratrské písně, černý zpěvník)

2. čtení: Job 6, 14

 „Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.“ 
(verš na rok 2021 vytažený pro sbor)

V Kristu milé sestry a bratři, přátelé,

knihu Job otevíráme na začátku tohoto roku, neboť v ní čteme verš, který byl v závěru roku 
minulého pro náš sbor vytažen. Ta tradice přijímání Božího slova skrze vytažení verše pro sbor, pro 
jednotlivé oblasti sborové služby i pro každého osobně má kořeny v tradici losování veršů tzv. hesel 
v prostředí staré Jednoty bratrské. (Tam však jde o los pro každý jednotlivý den v roce a k němu se 
pak vybírají verše další tzv. vyučující.)  V pozadí tohoto zvyku je touha, aby celý náš život, každý 
den i toho nového roku byl veden slovem Božím. Věřící člověk tím může vyjádřit také to, že se staví 
pod Boží slovo a že je chce přijmout pro svůj život jako východisko pro své rozhodování. Nejde tedy
o osud, jde o dobrovolné podvolení se tomu, co přichází shůry jako světlo pro náš život. Pokud 
přijímáme verš jako sbor, pak s tím, že nás skrze něj Pán může připomenout společné východisko i 
úkol, který jako společenství bratří a sester sdílíme. Jistě jde o pomocnou věc. Věříme, že Pán to 
činí pokaždé, když k nám sesílá své slovo. 



Ten „náš“ verš je krátkým, a myslím, srozumitelným vyjádřením přesvědčení, že být milosrdný k 
bližnímu svému patří k opravdové víře v Hospodina, že milosrdenství je potřeba ve vztazích znovu a
znovu osvědčovat, mít ho pro druhé. Bez něj, je víra v Boha prázdné dunění. To se zdá být pro nás 
samozřejmé, když se setkáme s nějakou naléhavou hmotnou potřebou v naší blízkosti. Asi nikdo by 
neodmítl sklenici vody pocestnému, pravidelně se dělíme o jídlo, ošacení, ale i finance a máme k 
tomu stále mnoho důvodů i příležitostí. Mohli bychom si odvodit závěr, že je to dobré a moudré 
slovo, ale že my rozhodně žádní odpírači milosrdenství bližním nejsme. A tady se zastavme. Boží 
slovo k nám nepromlouvá tak, že by nás chtělo nějak nachytat na nějaké nedokonalosti a usvědčit 
nás z ní. Ono nás vždycky chce spíše pozvat k rozhovoru a Duchem inspirovat. Smíme hledat v 
bohatosti Božího slova otevřeni k prohloubení i toho, co pokládáme za samozřejmé a jasné. V 
našem verši nacházíme v tom slově milosrdenství, celou významovou škálu od jednotlivého projevu 
pohostinnosti až po to známé vyznání žalmisty, že Hospodinovo milosrdenství se stále klene nad 
těmi, kdo se ho bojí a na jeho vůli se dotazují. Je to pojmenování konkrétní pomoci bližnímu, a také 
to je výraz, který označuje základní vztah Hospodina k nám lidem. Jeho smlouva s Izraelem byla 
smlouvou věrnosti a milosrdenství. To zachovává Hospodin směrem ke svému lidu. Na tom je 
založen a tím určován vztah Boží ke svému stvoření, k lidem.  Ale pohleďme přímo do knihy Job a 
jejího užití. Podívejme se, v jaké situaci zaznělo a zda právě ta situace neosvětluje něco důležitého, 
co není možné zaslechnout takříkajíc na poprvé. 

Příběh Joba je nám zřejmě znám: Krátce si ho připomeňme: Spravedlivý to muž, bezúhonný a 
bohabojný, vyhýbá se zlému. Tak zní hodnocení ze strany Boží. Ovšem satan to vidí jinak. Podle něj 
Job Boha ctí a jedná jak jedná, protože se mu to vyplácí. Hospodin Jobovi po všech stránkách 
žehná. Ale kdyby to přestalo, jeho bázeň a oddanost, i jako zásady, všechno vezme za své. Bude 
Bohu zlořečit. --- Job ale Bohu nezlořečí ani když si satan na Bohu vyžádá jeho tělesné zdraví. Job 
zůstává věrný a i když hořce naříká – to se podle knihy může, je to přípustné. Kniha je skvělým 
pojednáním otázky, která vždycky člověka tížila a sice: „Proč Bůh dopouští utrpení?“ Přesněji. 
„Proč Bůh dopouští utrpení na ty, kteří jsou takoví jako Jób?“ Tato otázka je dle mého soudu v 
knize pojednána, ale není bezezbytku zodpovězena. Job se tedy ocitá v diametrálně odlišné situaci. 
Doslova v prachu a popelu: Nemocen a nemoc je viditelná i vnějšně. Není na něj pěkný pohled. 
Naříká, ptá se proč a nic netuší o tom, co ale ví čtenář. A sice, že utrpení není trestem za nějaký 
jeho hřích. Naopak. Jde o to, zda se osvědčí i ve zkoušce přetěžké. Když přijde doslova o všechno i 
o své zdraví. Na scénu pak přicházejí tři Jobovi přátelé. Ti jsou zděšeni tím, jak Job vypadá a v čem
se nalézá. Nevědí nic o zákulisí. Že to satan si chce na Jobovi před Bohem něco dokazovat. A tak po
dlouhém mlčení začínají Jobovy jeho situaci vysvětlovat velmi zbožnými slovy. Ale v pozadí různě 
dlouhých výroků je motiv jeden a mohl by se shrnout takto: „Milý Jobe, jestli ty jsi nebyl na tu svoji
dobrotu a bezúhonnost příliš pyšný. Jenom se ale ukazuje, že každý člověk je hříšný a před Bohem 
neobstojí a ty bys měl zpytovat svědomí a hledat svoje provinění. A teprve pak můžeš doufat v Boží 
pomoc a snad i uzdravení.“ Říkám to svými slovy a jistě nepřesně, ale jádro těch výroků bych viděl 
někde tady nebo poblíž. Jistěže ten obsah sdělení je zase bohatší. Ovšem Job nechce přiznat něco, 
co neudělal a svým přátelům oponuje. Říká jim, že jejich řeči mu nepomáhají. Čekal by soucit a 
pochopení. Místo toho to vyznívá jako výčitka. A Job je zklamán především z toho, že k jeho utrpení 
tu je ještě nepochopení okolí, ba těch nejbližších, včetně jeho ženy a přátel. Je v zoufalé situaci. A 
tak to prožívá. Právě to jednání  a postoje okolí prožívá jako zradu. To je popsáno právě v té části, 
kde zazní onen verš: „Kdo své milosrdenství bližnímu odpírá, ten opouští bázeň všemocného.“ Job
postrádá postoj milosrdenství. Tady se jedná o milosrdenství ve formě opravdového pochopení. 
Jobovi přátelé mnoho znají a umí formulovat a často velmi dobře. Dokonce si dávají načas se 
svými výroky. Ale ani dlouhý čas, kdy se neodvážili pozvednout hlas jim nestačil k tomu, aby Jobovi 
byli oporou v jeho zkoušce na samé hranici snesitelnosti. Je paradoxní, že jeden z přátel posléze 
zcela opouští pastorační tón. Jobovy vypočítává jeho domnělé hříchy, byť předtím tvrdil opak.
(srovnej: Jb 22,1-11 a Jb 4, 3-4) A mezi nimi právě žití na úkor druhých, neochotu pomoci 
potřebnému a nemilosrdné jednání se slabými. Elífaz Témanský chce svými argumenty vlastně 
obhájit svoji vlastní víru. Ta by se dala shrnout známým pořekadlem „každý svého štěstí strůjcem.“ 



My však víme, že do života Joba zasáhlo zlo zcela jinak. Jako zlo, který satan člověka pokouší a 
zkouší. Zlo, které je v knize trefně personifikováno do osoby Satana, jehož zájem je mařit to, co je 
dobré. Které může škodit tím víc, čím víc následovníků si získá. Ta absurdnost je v tom, že Elífaz 
nevědomky formuluje zbožným jazykem víru, která je jen zištným plněním Božích nařízení za 
odměnu jeho přízně. A k tomu lze nalézt řadu Biblických veršů. Jenže přesně tak to řekl satan. Jemu
nezáleží na vztahu jako takovém. Jemu je cizí nezištná láska a milosrdenství k bližnímu, které 
nehledá žádnou odměnu, prostě je, protože je to tak Bohem zařízeno. „Milovati budeš bližního 
svého jako sám sebe.“ Proto jsme první čtení četli z Lukášova evangelia, neboť on uvádí důležitý 
rozhovor Ježíše se zákoníkem, který ho zkoušel otázkou: „Co mám dělat, abych měl podíl na 
věčném životě?“ Z celého rozhovoru a podobenství je zřejmé, že ten zákonník hledá ve vztahu pořád
něco jako „má dáti – dal“. Určitý obchod s Bohem, určitý obchod s lidmi. Když ty tak, já takhle, 
když já takhle, ty takhle. Ale ono jde o víc než jen o naplnění toho, co se sluší a patří, ono velmi 
záleží na tom, s čím to či ono děláme. Z jakých pohnutek a proč vlastně. A to se i tímto kontextem 
knihy Job tříbí, protože také nás podobné situace prověřují. Prověřuje nás, jak smýšlíme o druhých 
a jak k nim umíme nebo neumíme přistoupit. Ti tři přátelé Joba, chtěli léčit Jobův zármutek a bol 
starými osvědčenými řečmi. O Boží velikosti a moci, o lidské nepatrnosti a porušitelnosti, o Boží 
spravedlnosti, soudu i trestech, o lidské hříšnosti a  nedostatečnosti. To všechno může být více méně
odpovídající vyjádření, ale takříkajíc v DNA všech pravd o Bohu a ve všem našem poznání 
Hospodina i vztahování se k lidem a to všem – nebude chybět milost jako soucit a porozumění ba 
identifikace se údělem utrpením procházejícího člověka. Tomu se stále učíme. Ale máme se od koho 
učit. 

V tom verši a ze situace základního neporozumění vyvstává pro člověka zřetelné nasměrování ve 
vztahu k Bohu i lidem. A především všichni, kdo okusil Boží lásku smí Boží lásku předávat tak, jak ji
přijali. Bez limitů. Mám tě rád takového jaký jsi. Takovou lásku potřebují naše děti, takovou lásku 
potřebujeme prokazovat v partnerských vztazích, taková láska se týká vztahů ve sborovém 
společenství bratří a sester, a my jsme věřím zváni k opravdovému rozhovoru – kdy se v rodině 
slyšíme navzájem, kdy vyslovujeme svoje přesvědčení s pokorou a vědomím, že neumíme na všechno
odpovědět. Kdy přesto všechno můžeme nabídnout obyčejnou upřímnou lásku jako bezpodmínečné 
přijetí. K tomu potřebuje získat, sami bychom na to sílu neměli, nebo bychom se vydali cestou své 
vlastní samo spravedlnosti, nebo bychom se prostě odmlčeli s pocitem, že si vlastně nemáme co říct.

Jistě, že je tu ještě významová rovina slova milosrdenství, která znamená konkrétní pomoc. Jít dvě 
míle, když nás někdo požádá o to, abychom s ním šli jednu. Nechat i plášť, když někdo žádá o košili,
dát podle míry natřesené,… ale i to je setkání s druhým člověkem, ani nemusí být fyzické – ale ta 
pomoc, je milosrdenstvím a to je věčné. To, co se opravdově prokáže druhému, skutečně přetrvá. 
Není třeba se strachovat o odměny a vypočítávat jak se nám to či ono vyplatí. Vzpomeňme, že často 
se dobré nesetká s pochopením a porozuměním. Spíše naopak. Ale my víme víc, než to co vidí oči. 
Víme o lásce, která nehledá svůj prospěch. Víme, že Hospodinovo milosrdenství je navěky a navždy,
z něj můžeme čerpat a tak sami nevysychat. Kéž se nám to na různý způsob letos daří. Amen.

Píseň: Vstaň a hledat pojď tu zem, cestu z bludných kruhů ven, vstaň a pojď tam kam my jdem, kam
jdu já.  č. 356 (Křesťanský kancionál – zelený zpěvník)

Modlitba:

Závěr: 

„Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní.“ Amen.    Ju 2


