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KoMu sE MÁLo oDpoušTí, iltÁto MILUJE

Lk 7,36_50

1. Dva, co se chtěli setkat s Ježíšetn. \.
Farizeus jménem Simon pozval Ježíše k jídlu do svého domu. Ikdyž to na nás při ětení evangelií tak může
působit, zjevné ne všichni farizeové byli vuči Panu Ježíši nepřátelští. Vzpomeňme ťeba na Nikodém a,kteý
také patřil k farizeům, ale k Ježíši mě1 velmi blízký vztah.I zde se jedná o přátelské gesto. Pozvaí někoho
ke spoleěnému stolu bylo ýrazem úcty a přátelství, Šimon nej spíš chce Ježíše lépe poznat, pohovořit s ním.

O té ženě nevíme nic nežli to, jak ji v duchu počastoval fartzej Šimon. Pro něj to zjevně nebyla
neznámábytost. Spíše naop ak, zdá se, že ji zná velice dobře. Je to hříšnice! Patmé žena lehkých mravů,
nejspíš prostitutka, A ta se najednou z niěeho nic leví v jeho domě. Patrně i ona věděla, co je to za dům,
že tambydlí ten ,,spravedlivý",íen.,zbožný ťwizej Šimon, tedy ělen toho nejpřísnějšího směru v tehdejším
židovství. Za nonná|níeh okolností:by se tam nikdy neodvéňl|a vstoupit. Ale toto je jiná situace. Ona tam
nejde za Šimonem; ten jí popravdě neměl co nabídnout. Ona tam jde za Ježišem. o kterém se doslechla, že
tam právě pobývá. Takó ona touží se s ním setkat. Ale zjevně je to touha úplně jiného druhu, než jakou měl
Šimon, Dva lidé, kteří se chtěli setkat s Ježíšem. A přece tak odlišní iidé. Šimon se chce setkat s Ježíšem
spíše ze zvědavosti, Žena se chce. s.etkat s Ježíšem z pocita hluboké vnitřní nouze. Šimon touži po diskusi
se zqímavou osobnosú, Žena touŽí po uzdravení rozbitého života, Šimon jistě onu ženu předstihuje,
převyšuje v morálce, poěestnosti, rnrar,nosti , zbožnostl,. Aie nakonec je to ona žena, která jej předbíhá do
Božího království, jak to Ježiš ryjádřil na jinóm místě na adresu velekněží, starších a ťaňzeů (Mt 21,3 1),

Šimon přitom onou ženou vnitřně pohrdá, Neřekne to nahlas. Jen si to pomyslí, ale je to v něm: ,,Kdyby to

byl prorok, musel by poznat, co to J'e za ženu, která se ho dotyká, že je to hříšnice " (v. 39). Ač ne nahlas,
přece si učinil jasný úsudek - jak o Ježíši, tak o té ženě. Ježíš není prorok. Scéna s hříšnicí mu zdá se

odpověděla na jeho otíaky výmluvněji než dlouhé diskuse. Ježíš nemůžebýt prorokem Božím.I(dyby by1,
pak by hned poznal, jakeho druhu ie ta žena. A jistě by nepřipustil tak intimní kontakt s ní, jako je dotek,
Cožpakneví, že kontakt s takovými lidmi znečišt'uje, poskvrňuje?

Žena ovšem porušuje všechna společenskátabu,jen aby mohla být s Ježíšem. Jak jiný má přístup
narozdil od Šimona, Co se to odehrávalo v ní? Taženauž něco hlubokého prožila. Její popravdě poněkud
teatrá\ni jednání dokazuje, nějaké hluboké pohnutí, Neznáme žádné detaily z jejího života, Nevíme vůbec
nic o tom, co prožila do této chvílo, Vidíme ale, co se s ní děje teď. A je to velice silné. Tak silné, že to
překračuje všechny společenské meze. Ale ona cítí, že to musí udělat. Proto se netrápí tím, jestli ji r,rrbec

vpustí do domu, a jak se na ní bud]e dívat počeshá Šimonova spoleěnost, která se tam sešla (viz v,49).
Prostě se tam j ednoduše zjeví (v . 37-3 8). Nevíme, zda se s Ježíšem už někdy setkala nebo o něm slyšela.
Každopídně ve spojitosti s ním prožila něeo, co jí hluboce vnitřně proměňovalo. Je to jistě směsice pocitů,
emocí, prožitků. Jsou ytom slzy -'tedy znak lítosti, pokání, pohnutí. Ale je vtom i hluboká vděčnost a
láska - drahý olej byl patrně tímnejdražším, co tažena vlastnila. Je vtom i nesmírná pokora, pŤtchází
zezaďu, sklání se k Ježíšovým no.hám. }i4ožná nemá odvahu pohledět mu do oéí. Z|<ržltka vše, co dělala,
by\o znamením nesmírného pohnutí a vnitřní proměny: zahartberi, pokory, pokéní, aie i 1ásky, viry a

vděčnosti. Jakoby zníodcházelo všechno to zIé anedobró, v čem dosud žilaazaplavovalajíradost, láska,

odpuštění, hodnota a přiletí.

2.Dva dlužníci
Šimon sleduje celó to drama, ale zůstávázcela mimo ně. On totéžneprožil, Jediné, co se v jeho mysli urodí,
když tu scénu pozoruje, je to, že ležíš así nebude tím prorokem) zajakého jq mnozi mají, Yždyl' ani
nepozná, co je to za ženskou. Předi,jeho očima, v přímém přenosu, se zde odehrává největší zázrak, jaký

m,ižebýt,totlž že někdo se zde rodí do Božího království, Ale on zůstává mimo toto dění. Je úplně vedle.

Takřka se může dotknout ztnra\Q,žnovvzrození, ale jde to kolem něj,

Ale Ježíš je tu i pro něj. Nuj,.r, pro tu ženu.Máv sobě prostor í pro skeptika Šimona. I jemu chce
pomoci. Chce mu pomoci aspoň porozumět, aspoň pŤíblížit se tomu, co tady a teď Pán Bůh tak mocně koná.

Před Ježíšem nebylo snadné ukrýt své myšlenky. Šimon si mysií o Ježíšovi a o té ženě svoje. Neřekne to

nahlas. A přece tam čterrre,. ,,Jež,íš mu na to řekl,,. ". Na co? Na jeho vniřní pochody a myšlenky, Ne,
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nebylo (a neníl) snadné sinažít se přéd Ježíšem někam ukryt. On do nás vidí. A je úžasn é, že ani negativně
smýšlejícího Šimona neodsuzuje. Naopak chce mu pomoci. Osloví ho podobenstvím, jak měl často ve
zr,yku. Prostě propojí to, co BŮh ko.ná, s něčím, co si lze snadno představit zbéžnébo života, ,,Jedenvěřitel
měl dva dlužnílE. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát, Kdýž neměli čím splatit dluh, odpustil
oběma, Který z nich h,o bude mít,raději?" (v,4I-42). Ježíš klad| otťaky. Otťal<y, které r,ytrhovaly ze
zažitého způsobu myšlení a otevíraly pro noý pohled, pro pohled Božího království. Podobně i zde.
Jednoduchý pŤíklad,jednoduch á otťvka, na kterou se snad ani nedá odpovědět j inak, než odpověděI Šimorr,
Pochopitelně raději toho věřitele bude mít ten, komu odpustil větší dluh. Ale co tímmábýt řečeno pro tuto
situaci?

Nějak si to zkus, Šimone, přeložit. ,,Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy
jsi mi nepodal, ona však slcropila mé nohy slzami a oňela je svými vlasy, Nepolíbil jsi mne, ale ona od té
chvíle, co.jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona všakvzácným olejem
pomazala mé nohy" (v, 44-46). Šir,non se patrně neprovinil proti spoleěenským konvencím . Pozval Ježíše
ke stolu, což bylo už samo o sobě dosti uctivé. Asi nebylo jeho povinností skrápět hostu nohy slzamt, otírat
je svými vlasy a mazat je fuahám olejem. Ale právě v tom kontrastu se vy,jevílo, jak si Šimon a žena stoji.
Ta žena učinila mnoho věcí jaks{' ,,rlayíc", rozhodně to společensky ,,přehánéIa". Ale právě vtom
,,přehánění" se r,7,jevilo,. co je v je.jím srdci. Simon zůstal korektní, ale také poněkud odcizený. Smysl
podobenství si mohl vyložit, že ta:žena měla plno dluhů, hříchů, které jí tlaěily a tíží|y, a nyní dochází
proměny, pŤijetí, odpuštění, znoyuzrození. Bylo jí mnoho odpuštěno, proto může projevit velikou,
přehánějící , teatrální lásku. Šimon paďii k farizeům, tedy k těm, kdo si na sobě zakládali, kdo si zak\ádali
na tom, jak spravedlivě a zhožné žijí. Takoví jen těžko chápali Ježíšor,u mísi, která se nesla v duchu jeho
slov: ,, Lékaře nepořebwjí zdraví, ale nemocní" (}y'rt9,I2). Ale Šimon, rozhodně ve sror,nání s tou ženou,
je tím zdtavým, nebo minimálně mnohem zdravějším než ona. Proto necítil takovou potřebu odpuštění a
přijetí jako ona. A proto zůstávul vůči Ježíšovi také vlastně neteěným, Proč by mu věnoval takbláznívé
projer,y lásky, jako ta žena? On přece nepotřebuje tak hluboké zlomeni,pokoření a narovnání, jaké lze vidět
u ní, Ale pravdu to nepotřebuje? Opravdu těch jeho 50 denáru je totik odlišných od těch 500? Cožpak v tom
podobenství nezaznéIa, že ani jeden ze téch dvou neměli jak si,uj dluh splatit? Je to skutečně tak
l<rátkozraké, ahtítse před Bohem obhájit, jakrhožné, správně, čistě a spravedlivě jsem ži1. Už prorok lzajáš
to kdysi dáwo vystihl velice přesně, když řekl: ,,Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnosť
jako poslrvrněný šat" (Iz'64,5). Tedy i to, na čem si nejvíc zakléÁáme, je jako poskvrněný šat. I to nejlepší
v nás není při hlubším pohledu prosto porušenosti.

3. Komu se málo odpouští, málo miluje
A tak se wacíme k té úyodní myšlence. Ježíš přináší od Boha odpuštění a lásku jako mocné nástroje
uzdravení života. Připomínáme si to slovo: ,,Komu se mólo odpouští, málo miluje", Ježíš si přeje. aby

,' v našem žívoté bylo mnoho lásky. Ne abychom málo milovali, ale mnoho milovali, A odhaluje nélr., že to

', vlastně není dost dobře požné, bez hlubokého prožitku, zkušenosti odpuštění a přijetí. Jistě především
Partem Bohem. Ale nerr,léně to platí i pro naše vzájemné vztahy. Kde není odpuštění, kde není přijetí
druhého člověka, tam je jen málo'lásky. Tam je chlad, tam je twdost na sebe i na druhé. A tak jak je to
s námi, bratŤí a sestry? Prožilíjsme'už aproživáme tu býostnou ztracenost před Bohem? Znirne tu vnitřní
zlomenost? Ale nejen ji,prožívátme i to hluboké přijetí, usmíření, odpuštění a obejmutí láskou milosrdného
Boha? To je ta jediná živnápůda, zekteré se rodí milosrdná, soucitná, vŤeláa láskyplná srdce. Jen s touto

' zkušeností můžeme mít rnnoho lásky. Otoěme si tedy to Ježíšovo slovo do pozitivního ýroku: Komu se

mnoho odpouští, ten mnoho miluj:e. Pán Bůh nám odpouští mnoho. Vlastně všechno, co mu v pokání
přinášíme avyznáváme. A pokud d,cf,<ážemepřenést odpuštění i na rovinu našich vztah,ťl,bude i mezinámi
lnnoho a více lásky. O tento směr, o tuto cestu, prosme.
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