
21. neděle v mezidobí, v Javorníku 25. 8. 2019  

Ježíš Kristus plný soucitu 
 

Základ kázání: Lukáš 13:10-17                                      1. čtení: Římanům 5:1-9 
 

10
 V sobotu učil v jedné synagóze. 

11
 Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně 

sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. 
12

 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své 

nemoci" a vložil na ni ruce; 
13

 ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. 
14

 Avšak představený synagógy, 

pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy 

přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní." 
15

 Na to Pán odpověděl: "Pokrytci! Neodvazuje 

každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? 
16

 A tato žena, dcera Abrahamova, kterou 

držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?" 
17

 Těmito slovy 

byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.  

 

Milí bratři, milé sestry, 

tento oddíl z evangelia ukazuje našeho Spasitele, Pána Ježíše, opravdu v krásném světle. Především 

podtrhuje Kristův laskavý zájem o nás. Jeho soucit s námi.  

I. 

 10
 V sobotu učil v jedné synagóze.  

Pán Ježíš přichází do jednoho z judských kostelíčků a učí všechny, kteří jsou mu ochotni 

naslouchat. Učí své posluchače o přicházejícím Bohu, který právě v něm, v Kristu, rozpřáhl svou 

láskyplnou náruč a chystá se obejmout hříšníky jako své děti.  

Ježíš se nenechal odradit. To stojí za zmínku. Zarputile kázal a učil v synagógách. Neotrávilo ho 

dokonce ani jednání jeho blízkých v rodném městečku Nazaret, kteří jej hned po bohoslužbách 

vyhnali z města a snažili se ho svrhnout ze srázu. (L 4:16-30) Jedna sestra v Přerově mě čas od času 

prosila: Petře, hlavně se nenech otrávit. A nebylo to pro mě někdy úplně snadné: Nenechat se 

otrávit zlým a podlým jednáním, jedovatými slovy, či jen nepochopením a laxním přístupem 

některých lidí. Jistě ani pro Pána Ježíše to nebylo snadné. Ale on vytrval: Kázal dál v židovských 

shromážděních o blížícím se Božím království, o nutnosti změnit život, o vpuštění Boha do lidského 

srdce. Kázal a učil, i když se čas od času setkal s nepochopením, nebo se přímo se zlou potázal. 

Nepřestal s tím. Hlavním motorem jeho vyučování byla totiž láska k lidem. A to se děje stále znovu  

až do našich dnů. Díky Kristově lásce k nám dnes a denně přichází Boží slovo. Z lásky Kristovy nás 

Duch svatý otevírá pro tu životodárnou zvěst, bez které bychom se duchovně nikdy znovu 

nenarodili. Bez které bychom zůstali před Bohem mrtví. 

II. 

 11
 Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let; byla úplně sehnutá a nemohla se 

vůbec napřímit. 

Jistě by to nebylo obtížné: Tu ženu přehlédnout, nebo ji prostě ignorovat. A bratru kazateli by to 

nikdo za zlé neměl, kdyby si jí vůbec nevšiml. Mnoho lidí s neznámými tvářemi... Plus důležitá 

zvěst, na kterou se ten, kdo hlásá slova života věčného, musí plně soustředit. Ale to by nebyl Pán 

Ježíš, kdyby si té chuděry nevšiml. Bratři a sestry, koho si to Ježíš vlastně vyhlédl? Na koho se 

zaměřil? 

Tak především: Ta žena byla ve shromáždění. Přišla do kostela, na bohoslužby. I když zrovna jí by 

snad nikdo nevyčítal, kdyby zůstala doma. Ona ale zřejmě měla bytostnou potřebu být ve 

shromáždění Božího lidu, chválit Hospodina, modlit se za sebe i za druhé a slyšet Boží slovo. Ta 

její duchovní touha byla mnohem silnější než fyzické bolesti a tělesné trápení.  

Dále: 18 let! Celých 18 let byla tato žena nemocná! Její nemoc ji sužovala dobu potřebnou k tomu, 

aby se novorozenec stal plnoletým člověkem. Určitě za ta léta zkoušela zachránit své zdraví všemi 

možnými prostředky. Ale to bylo nad její síly i nad síly tehdejších lékařů. Sama si pomoci 

nedokázala. A tak už možná ani nedoufala, že se jednou uzdraví. Možná už na to nečekala.  



Patrně se s tím svým trpkým údělem dávno smířila. A možná nesmířila. Byla už zřejmě pasivní, 

odevzdaná, otupělá. Všimněte si, že tato žena si nevyhlédla Ježíše. On si vyhlédl ji. Ona ho 

neprosila o uzdravení. On ji ale uzdravil – i bez její výslovné žádosti.  

A připojme k tomu ještě jeden rozměr: Ta její shrbenost. Fakt, že dlouhé roky hledí do země 

a nemůže se podívat na Slunce, na mraky, na stromy a na cvrlikající ptáky. Nemůže se lidem kolem 

sebe podívat do tváře a do očí. Ona nevidí, kdo z nich se na ni dívá s útrpným soucitem. Kdo se jí 

raději straní a vyhýbá. A kdo je z ní vysloveně nervózní a otrávený.  

III. 

Bratři a sestry, ta žena – to jsme my! To jsem já! To jsi ty, bratře! To jsi ty, sestro! To je obraz 

duchovního stavu našeho života před Bohem! Mnozí z vás jste jistě prožili podobná tělesná trápení. 

Ale všichni, jeden jak druhý, v určitých fázích života prožíváme takové duchovní trable.  

Zmocňuje se nás duchovní nemoc. Svírá nás hřích. Hřích, který je silnější než my sami, jak se zdá. 

Ovládá nás. Je v nás uhnízděný a nechce odejít. Někdo to může prožívat v podobě tělesných vášní, 

které nedokáže zkrotit. Pro jiného je to nenávist vůči svým bližním, které se nemůže zbavit. Pro 

dalšího je to sobectví, které vyplave na povrch a udělá kolem sebe strašnou spoušť. Anebo třeba jen 

pomluvy, které nejsme schopni udržet na uzdě, byť jsme si už stokrát slíbili, že budeme náš jazyk 

držet na zuby. Některé zase ovládá strach. Jakoby jim vždycky svázal nohy a ruce a ústa. Jiné zase 

popadne hněv, který se prostě nedá v tu chvíli ukočírovat. A další zase vedou nerovný zápas 

s alkoholem nebo s jinými drogami, mezi které můžeme dnes už započítat i chytré telefony, sociální 

sítě a počítačové hry.  

Bratři a sestry, každý z nás v životě poznal (nebo ještě pozná) takové útoky hříchu nebo tlak toho 

Zlého. A víme, jak to je depresivní, když se těchto zlých skutečností nemůžeme zbavit, byť se o to 

stále znovu snažíme. Kolikrát jsme si jen při probuzení řekli, že dnes už bude všechno jinak? 

Kolikrát jsme si svatosvatě slíbili, že se změníme a polepšíme? 

Dnes se vším skončím. Ode dneška budu úplně jiný člověk. Všechno, co mě svírá a trápí, všechno 

s čím bojuji, dnes odhodím a už se k tomu nevrátím. Skvělé předsevzetí! A pak přijde chvíle, kdy 

naše vůle poleví a člověk se v tom už zase rochní jako to prase v bahně.  

Skupina Chinaski zpívá v písni 1. signální: Až si zejtra ráno řeknu zase jednou provždy dost, 

právem se mi budeš tiše smát...  

Ano, stává se, že se nám druzí lidé i smějí, když z našich předsevzetí zase nezbyl kámen na kameni. 

A kdyby se nám jen smáli?! Oni nás za to, často právem, nemají rádi. Vždyť těmi našimi slabostmi, 

hříchem a vinou, ubližujeme nejen sobě, ale často právě lidem okolo nás. A tak se nás někdy straní 

a vyhýbají se nám. Nevěří nám. Za nic moc nás nemají, leda za slabochy, nebo dokonce za zlé lidi.  

IV. 

Ale Pán Ježíš – a teď zpozorněte! –  Pán Ježíš se nám nevysmívá. Pán Ježíš se nám nestraní. Pán 

Ježíš k nám necítí odpor. Neopovrhuje námi. Nemá nás v nenávisti.  

A přitom – na rozdíl od lidí kolem nás – Kristus ví o nás i to, co o nás nevědí druzí lidé. Před pár 

dny jsme s jednou sestrou konstatovali, jak je dobře, že v našich domovech nemáme skryté kamery. 

Že o nás zkrátka druzí lidé nevědí všechno a leccos smíme doma před zraky druhých lidí skrýt. 

Jenže před zrakem Krista Pána nic neskryjeme. On vidí, co je nad tvé síly, bratře. On vidí, s čím 

zápasíš, sestro. On vidí, co mě sráží k zemi, s čím si nevím rady a kvůli čemu si často zoufám. 

A přesto... I když dobře vidí naše zápasy, bolesti, naši slabost a neschopnost, přes to všechno (či 

právě proto?) je s námi, soucítí s námi, lituje nás, miluje nás.  

Ale to ještě pořád není úplná radostná zvěst! Pán Ježíš Kristus je schopen nás také narovnat. Dát 

nám sílu k uzdravení. Zbavit nás těch pout. Vyvést nás z vězení. Dnešní evangelium v nás rozhodně 

nechce vyvolat dojem, že bychom měli rezignovat na kýženou změnu v našem duchovním životě. 

Naším cílem rozhodně není zlomit nad sebou hůl a jen stále znovu doufat v Boží odpuštění. Cílem 

křesťanova života je být jako Pán Ježíš Kristus: Čistý, svatý, plný lásky k Bohu a k lidem kolem 

sebe.  
 

Apoštol Jan píše: 



 2
 Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že 

mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 
3
 Každý, kdo má tuto naději 

v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. (1J 3:2-3) 

A to je třeba očekávat! Za to je třeba se modlit! Musíme prosit Krista, aby nám dal sílu ke změně 

k dobrému. Nesmíme přestat doufat, že on je toho schopen, a že nám rád a ochotně pomůže. Ta 

změna přijde. Jednou přijde. Jednou se nad námi Kristus smiluje. Pohlédne na nás. Promluví k nám. 

Dotkne se nás svým svatým Duchem. A zlomí ta pouta, kterých se sami nedokážeme zbavit. Když 

tehdy svým slovem a dotykem uzdravil tu nebohou ženu, proč by neuzdravil i nás? On nás 

osvobodí. Propustí nás na svobodu.  

Bude to už dnes? Zítra? Za měsíc, za rok, za dva? Nebo až v okamžiku naší smrti? Bratři a sestry, 

nejpozději v okamžiku naší smrti. Proto se naši reformační otcové těšili na smrt. Protože se smrtí 

přijde i ten kýžený odpočinek od hříchu, konečné vítězství nad veškerým zlem v našem životě. 

Zemřeme a budeme žít s Pánem Kristem stejně čistí a stejně radostní, jako je on sám.  
Ale důvěřujme našemu Spasiteli, bratři a sestry, že s námi ještě zde na Zemi dokáže „divy divoucí“. 

Buďme trpěliví. Prosme jej o pomoc v našich zápasech, které tak často vypadají jako předem 

prohrané. Přiznávejme mu stále znovu, že sami bez něj nezmůžeme nic. Prosme ho o odpuštění 

všech našich vin a o uzdravení, narovnání našeho života. A hlavně... Hlavně si v tom našem 

duchovním pokřivení nezačněme libovat!  

V. 

 Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; 
13

 

ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. 

Pán Ježíš svými slovy a svým dotykem zprostil tu nebohou ženu její nemoci. Vysvobodil ji 

z duchovního vězení. Zlomil a odstranil její pouta. Propustil ji na svobodu.  

To sloveso „propustit, zprostit“ evangelista Lukáš používá ještě v závěru svého díla. Pilát chtěl 

hned třikrát propustit Ježíše na svobodu, zprostit ho všech obvinění. (L 23:13-25) Ale lidé si to 

nepřáli, protože už měli Ježíše plné zuby. A tak žádali Piláta, aby místo Ježíše propustil z vězení 

zločince Barabáše.  

Ježíš tedy skončil ve vězení kvůli těmto svým láskyplným činům, mezi které patří především 

"sobotní zázraky". Druhé lidi propouštěl z duchovního žaláře, sám však z vězení propuštěn nebyl. 

Kvůli své lásce k lidem byl ve vězení. Kvůli své lásce k lidem byl souzen a odsouzen. Kvůli své 

lásce k lidem šel na kříž. Ze své lásky k nám však šel vstříc smrti – dobrovolně. To proto, abychom 

my směli žít svobodní. Svobodní od hříchu. Svobodní od toho Zlého. Svobodní ode všeho, co nás 

svazuje a brání nám ve vztahu s naším Bohem. Tu svobodu nám Kristus vydobyl na kříži. Ať už nás 

svírá a sužuje jakákoli nemoc, věřme, že ve jménu Krista už je vlastně poražena! Všechen náš hřích, 

všechna naše slabost, všechno naše zlo, všechny naše viny Ježíš přibil spolu se svým tělem na kříž. 

A tam to všechno, spolu s ním, zemřelo. Proto nezapomínejme, bratři a sestry, že my svádíme 

vítězný boj, i když to tak někdy nevypadá. Ten boj už Kristus vyhrál. A nám to snad už brzy 

důrazně připomene – až nás zase napřímí a osvobodí od toho, co nás deptá. 

VI. 

 „Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den 

sobotní,“ 

křičel tehdy na lidi naštvaný vedoucí synagógy, když viděl, že Ježíš uzdravuje v den odpočinku. 

A víte, co? Dost na tom, že ten člověk svou jedovatou poznámkou zkazil atmosféru tehdejších 

bohoslužeb. My se tím otrávit nenecháme! -------------------------------------------------------------------- 

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, my tě chválíme a velebíme. Jsi s námi, když je nám zle. Jsi s námi, 

když jsme zlí. Vedeš nás k pokání před tvou tváří. Vedeš nás k tomu, abychom litovali svých hříchů, 

prosili o tvou pomoc, abychom čekali na tvůj mocný dotek, na tvé laskavé vysvobození. A tak 

doufáme v tebe, Kriste. Čekáme, že svým slovem i svým Duchem budeš nadále formovat náš život, 

abychom ti směli být co nejvíce podobní. A přimlouváme se i za naše blízké, kterým tak často 

nedokážeme vůbec pomoci. I k nim se skloň. I je si vyhlédni. I k nim promluv. I jich se dotkni. Amen.   


