
 

 

                               Neděle po svatodušních svátcích                                     5. září 2021 

 
Biblické texty: 

 
Izajáš 35,4-7a: Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh 
přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a 
otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na 
poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země 
vodní zřídla. 
 
List Jakubův 2,1-5: Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly 
mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném 
oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v 
nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému 
řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ Neděláte tím mezi sebou rozdíly a 
nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh 
nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil 
těm, kdo ho milují? 
 
Marek 7,24-37: Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, 
aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž 
dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám; a ta žena byla pohanka, rodem 
Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl: „Nech napřed 
nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ Odpověděla mu: „Ovšem, 
pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech.“ Pravil jí: „Žes toto řekla, jdi, zlý duch 
vyšel z tvé dcery.“ Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš 
se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu 
přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho 
stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, 
povzdechl a řekl: „Effatha,“ což znamená ‚otevři se!‘ I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto 
jeho jazyka a mluvil správně. Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však 
nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I hluchým 
dává sluch a němým řeč.“  

 
Vstoupili jsme do období církevního roku, které nazýváme Boží vládou. Jak se projevuje, 
nám sdělují dnešní biblická čtení. Pán Bůh potřebuje rozhodné, činné, aktivní lidi. Boží vláda 
se projevuje i mimo církev, mimo věřící lidi. Boží vláda uzdravuje a různorodě pomáhá. 
Rozevírají se oči slepých, uši slepých, kulhavý poskočí.  
V církvi se učíme a já věřím, že i v naší náboženské obci občas prožíváme Boží vládu. List 
Jakubův nám popisuje určitou zažívanou situaci v jednom z prvních křesťanských sborů. 
Tak jako my se tam shromažďují lidé a jsou mezi nimi většinou chudí, prostí lidé, ale 
slyšíme, že zavítal i bohatý, vlivný člověk. Napadne nás, ten by nám v mnohém mohl uklidit 
cestičku a mnohé zařídit, či zajistit přednostní a kladné vyřízení toho, co potřebujeme. V tu 
chvíli se na něj soustředí pozornost a je tzv. obletován. Jsme upozorňováni – žádné 
poklonkování. 



Stolujeme kolem jednoho stolu – vlivní i nevlivní. Chudí i ti bohatší, včetně těch bohatých. 
Často to ani nevíme, jak jsou lidé bohatí. A netrapme se tím. Soustřeďme se na chudé. Chudí 
mají před Bohem bonifikaci. Chudé máme vždycky kolem sebe, i když patříme k velmi 
bohatým státům světa.  
Rovnost, svornost, bratrství bylo lidsky provedeno ve francouzské revoluci. Jak to krvavě 
dopadlo, víme.  
Rovnost podle Boží vlády používá trumf: spočívá v milosrdenství. To se učíme u Pána Boha, 
protože u něj nad spravedlností prosazovanou lidskými, církevními a mocenskými zákony 
vládne milosrdenství.  
 
Příběh o uzdravení pohanů je pro nás sice jasný, ale trochu nepřijatelný. My už přece v 21. 
století víme, že se má pomáhat lidem obecně a nejen těm „svým“. Připomeňme si ale situaci 
v Ježíšově době: Lidé se začali učit vyrovnávat se s vlastní tradicí: pomoc pouze lidem 
patřícím k Izraeli, ne pohanům. Ježíš mimovolně rozšiřuje i na ostatní. Křesťanství 
mimovolně rozšiřuje na všechny lidi a stvoření. 
Co je dnes pohanský původ? Vnější okruh pro křesťanskou službu a víru. 
 
Člověk hluchý, němý: jde o nemoc, nebo to znamená neschopnost komunikace toho člověka 
s ostatním okolím.  
 
Slina – v dávné době to byl dezinfekční prostředek 
Otevři se – Effatha, tohle říká sám Ježíš, mluví svou mateřštinou. Mluví k člověku, k nemoci. 
Moc přichází od Boha, proto Ježíš vzhlédl k nebi.  

 
 


