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Píseň: Svítá 57 - Vzácný hosti, přijď + modlitba; Čtení: Mk
14, 12-25
Milí přátelé,
na minulém setkání jsme začali pašijní vyprávění. Mluvili
jsme stručně o židovském svátku pascha, po němž je celé dění
pojmenované (vždyť se vše odehrává během tohoto svátku).
Hovořili jsme také o nepraktičnosti Pomazání v Betanii - a tak o
časté „nepraktičnosti“ a „finanční neekonomičnosti“ dobrých
skutků. Které se přesto vyplatí dělat! V závěru o rozhodnutí Jidáše
vydat Ježíše - a že si všichni evangelisté velmi hlídají, aby nepoužili
slovo „zrada“ či „zrádce“.
Příprava paschy
Dnes pokračujeme pašijemi, tak i svátkem paschy, tedy
obětováním beránka na připomínku hořko-sladkého vysvobození
Israelců z egyptského otroctví.
Již v Betanii napjatá atmosféra ještě více houstne: Ježíš vysílá
pouze dva své učedníky do města, aby se setkali s člověkem,
kterého poznají podle smluveného tajného znamení.
Ježíš a učedníci totiž ve městě (myšlen je Jeruzalém)
nepobývali - to bylo příliš riskantní. I proto je nezbytné Jidášovo
„vydání“ Ježíše - autority, které chtějí Ježíše zlikvidovat (Mk 14, 1),
nevědí, kde se Ježíš skrývá. Ani jak vypadá.
Ježíš pak posílá pouze dva učedníky. Pozdější evangelisté
doplní jejich jména těmi, kterým Ježíš nejvíce věřil: Petrem a
Janem. Jsou to tedy dva učedníci z onoho „vnitřního kruhu“ kruhu
Dvanácti. Byli u Ježíšova Proměnění, byli první povolaní, jsou mezi
prvními, kdo se setkají se Vzkříšeným atd. Avšak do tohoto
„vnitřního kruhu“ patřil ještě jeden - Jakub. Ten vyslán není. Snad
aby Ježíšovi zbyl někdo z nejbližších, kdyby Jana a Petra chytili ti,
kteří chtějí Ježíše zabít? Snad aby neriskoval i jeho život? Snad aby
nebyla trojice mužů příliš nápadná?
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Ježíš byl v tomto bodě evangelijího vyprávění nepřítelem č. 1.
A jeho učedníci jakbysmet. DíkyBohu tehdy nebyly fotoaparáty,
kamery či internet. Tak jen pár lidí bezpečně vědělo, jak vypadá
Ježíš či Petr. Přesto však Ježíš nechtěl nic riskovat.
Proto má dva vyslané učedníky potkat muž nesoucí džbán
vody. To je samo o sobě nenormální. Vodu nosily ženy. A
nepoužívaly džbány (jsou zbytečně těžké a špatně se nosí), nýbrž
měchy. Nejde tedy o nějakou Ježíšovu „jasnozřivost“, že učedníky
potká zrovna muž nesoucí vodu a zrovna tyhle státní nepřátele
přijme do pro ně připravené prostorné horní místnosti (v. 15). To
vše Ježíš domluvil dopředu. Víme, že Ježíš měl následovníky i mezi
zámožnými a vlivnými. Z kříže ho snímá později legendarizovaný
Josef z Arimatie a ukládá ho do svého hrobu (Mk 15, 42-47). Tento
Josef byl členem rady1 a měl k dispozici hrob vytesaný ve skále - to
je záležitost jen velmi zámožných. V příměru k dnešní době by to
znamenalo mít na hřbitově např. rodinnou kryptu.
Ježíš prostě plánoval oslavit paschu, velikonočního beránka.
Tak zřejmě požádal jednoho ze svých následovníků, zda by to pro
něj risknul. A je klidně možné, že onen „hospodář“ (v. 14) byl
zrovna Josef z Arimatie.
Všimněme si také, že učedníci nemají s oním poslem, kterého
identifikují podle džbánu vody, vůbec mluvit. A nemají potkat oni
jeho nýbrž on je. Učedníci mají „jít za ním“. Opět jak z filmového
thrilleru: Učedníci zahlédnou muže s džbánem. Ten na ně na dálku
kývne. Oni kývnutí opětují. Muž s džbánem se vydá na cestu
„jakoby nic“. A učedníci jej „jakoby nic“ následují, avšak bedlivě se
rozhlížejí, zda neuvidí něco podezřelého.
Však také úleva a rozuzlení celého napínavého spiknutí
přichází až ve v. 16.: „Když přišli do města, nalezli všechno, jak to
Ježíš řekl.“
A připravili velikonočního beránka.
Ježíš tedy domluvil a zařídil vše nezbytné. Ale je na
učednících, aby zvládli svůj úkol. Ba dokonce aby ho vůbec přijali.
1

53-65.

Myšleno je synedrium - nejvyšší židovská rada. Ta, která Ježíše odsoudila v Mk 14,
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A aby poté sami, v nepřátelském městě, připravili velikonočního
beránka a celou velikonoční hostinu pro třináct lidí. Ve dvou.
Výstup homiletický: Ježíš nezařizuje vše. Ale vše připravil,
aby naše část byla pro nás vždy zvládnutelná.
Společná večeře
Každé společné jídlo je výrazem důvěry. O to více velikonoční
večeře. O to více židovská pascha. O to více v nepřátelském městě,
když jde o život. I proto přichází Ježíš s Dvanácti do města a
připraveného „večeřadla“ (tak kraličtí) až večer.
Proč s Dvanácti a ne s Deseti? Inu, je dost možné, že Ježíš sám
nevěděl, kde se toto večeřadlo nachází. Pravděpodobně vůbec není
v domě domluveného hospodáře. Vpředchozím oddílu není nic
takového ani nastíněno. (srv. Mk 14, 12-15). Tak se dva vyslaní
učedníci museli po přípravě večeře vrátit k Ježíšovi a ostatním, aby
je dovedli na toto tajné místo.
Všechno vyšlo, všechno se povedlo. Nastala krásná
připomínka Hospodinova vysvobození z Egypta. Třináct mužů
sdílelo jídlo i atmosféru. A najednou Ježíš řekl: „Jeden z vás mne
vydá.“ (srv. poznámk a pro Mk 14, 10). Avšak neoznačí tohoto
muže přímo. Ba dokonce to vypadá, že Ježíš úmyslně pronesl tuto
větu nejasně. Chtěl snad mást a děsit učedníky? Chtěl zkoušet
jejich víru? Nevěděl, kdo ho vydá?
Reakce učedníků je okamžitá, ale vlastně smutná: „Snad ne
já?“ Ptali se jeden po druhém. Copak se tak málo znáš člověče, že
nevíš, co se chystáš udělat? Ba dokonce jaké události jsi již spustil
(srv. Mk 14, 10-11)?
Proto jde o smutnou reakci: Učedníci nevědí. A chtějí se
ospravedlnit před ostatními, že já to nejsem. Copak jste neslyšeli,
že jsem se zeptal přede všemi? Zeptal se jistě i Jidáš, vždyť se ptali
„jeden po druhém“.
A Ježíš zřejmě žádnému z nich jednotlivě neodpověděl. To je
velmi podstatné. Kdyby sám od sebe indentifikoval Jidáše, nebo by
se k tomu nechal dotlačit otázkami učedníků, Jidáš by nebyl
součástí následující Večeře Páně!
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Učedníci se však chtěli sami ospravedlnit. A ještě ke všemu
před lidmi. Více je zajímalo, kdo Ježíše vydá a zda to nejsem já, než
že jejich Mistr bude vydán. Jak egocentrické. Jak lidské.
A Ježíš odpověděl pouze slovy: Ten, který se mnou namáčí
chléb ve stejné míse. Tedy to v posledu mohl být kterýkoli z
Dvanácti. Zřejmě sice užívali takovýchto mís několik, zcela jistě se
však účastníci velikonoční večeře různě přesouvali. Neseděli
formálně (ba dokonce neseděli vůbec), jak nám to nabízí např.
obraz Poslední večeře od Leonarda da Vinciho.
Židé tehdy u jídla neseděli, neb nepoužívali židle. Leželi či
polo-seděli na lehátkách. A tak nepotřebovali ani stůl. Obraz
Leonarda da Vinciho je, samozřejmě, dítětem své doby a kultury. A
navíc jde o obraz - Třináct jistě sedělo v kruhu nebo podobném
útvaru. Nikoli v řadě vedle sebe. Copak jíme ve společenství v řadě
vedle sebe? Copak při Večeři Páně neutváříme kruh? V
presbyterně při biblických či po bohoslužbách?
Tak je zřejmé, že Marek chtěl napsat, že Ježíš nechtěl Jidáše
identifikovat. Ba dokonce možná ani nevěděl, že Jidáš ho vydá.
Vždyť lze ještě vše vzít zpět! Jidáš nemusí využít příhodné situace,
kterou mu Ježíš sám nabídne v Getsemanské zahradě!
Avšak jak by pak Ježíš zemřel za hřích všech lidí? Jak by pak
mohl být vzkříšen?
Ve stejném napětí je také v. 21. Na první pohled je vše jasné:
Jde o prokletí. Jenže my víme, že život není žádná idyla. Opravdu je
o co stát? Není lepší být rovnou u Hospodina?
A dovolte ještě trochu kacířovat (od staročeského
„rytěřovat“): Nebylo by pro toho vydavače lépe se nikdy nenarodit,
protože ho bude většina světa nenávidět a pokládat za zrádce?
Ačkoli o tom Marek ani žádný evangelista nic nenapsal? A lidé
budou jeho jménem škatulkovat zrádce („Ty Jidáši!“)!
Bez Jidášova rozhodnutí a činu by nebyl kříž, a tak vzkříšení a
tak vítězství... Tak by sice pro něj bylo lepší, aby Ježíše nevydal...
Ale co zbytek lidí? Bylo by to pro nás lepší?
Večeře Páně
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Myslím, že na všechny tyto opodstatněné a dobré otázky
odpovídá právě oddíl o Večeři Páně. Ačkoli toto sousloví v něm
nenalezneme. Po tom nečekaném, náročném ale pravdivém
obvinění i hrozbě Ježíš přináší Večeři Páně. Pro každého z
Dvanácti. Pro každého z těch, kteří se ptali mhti egw; (Méti egó; snad já?). Tedy i pro Jidáše.
Každému přítomných podává své tělo i svou krev. A z obojího
jedli a pili všichni (v. 23). Tedy i Jidáš.
Pozdější tradice bohužel k Večeři Páně přidává, že „kdo jí z
toho chleba a pije z toho kalicha nehodně, jí a pije sám sobě
odsouzení“. Jenže všichni jíme a pijeme u Večeře Páně nehodně.
Nikdo nejsme hoden Kristovy oběti, ani jeho těla a krve.
Ospravedlněnými hříšníky se nestáváme výkonem své víry, ale
Boží milostí. A kdo přijímá chléb a víno, a přitomalespoň trochu
nevěřil v Boha a jeho odpuštění? Jidáš? Nemyslím si...
Některé mladší proudy křesťanství dokonce vylučují od
Večeře Páně jako trest pro hříšníky (tzv. „kázeň“). Například
Církev bratrská. To už je úplný nesmysl. Právě k Večeři Páně má
právě hříšník přicházet. Právě ten největší a nejhorší. Pokud touží
po odpuštění. Právě tam patří vrah a zrádce a podrazák a estébák
a nácek a rasista a zloděj a podvodník... pokud touží po odpuštění.
Kam jinam už by měl přijít, než do kostela k Večeři Páně? Proto je
a musí být přítomen i Jidáš.
Řečeno exegeticky: Všichni evangelisté se museli popasovat s
otázkou viny Jidáše. Pokud „jen“ naplnil proroctví Ježíšovi smrti
(ba dokonce Boží vůli o Ježíšově smrti), nelze ho obvinit z něčeho
špatného. Jen splnil proroctví a Boží vůli! Tak je třeba, aby i on byl
přítomen odpuštění prostředkovaného Večeří Páně. Tím hlubší a
svatější dění je nám předkládáno, pokud Jidášovi při plném
vědomí „vysloužil“ Večeři Páně sám vydáváný Ježíš Kristus,
vtělený Stvořitel světa.
Marek je ve své střídmosti a přitom jasnosti, myslím,
nejvýstižnější. Ale jeho sdělení si všimne jen pozorný čtenář. Však i
odpověď na otázku: „Kdo ten Ježíš je?“ Nakonec vysloví totální
pohan!
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Ať už tedy přijmeme, že Jidáš Ježíše zradil, podrazil a vlastně
zavraždil, musíme přijmout, že Ježíš Kristus, vtělený Bůh sám, mu
při Večeři Páně odpustil. Pokud přijmeme, že Jidáš nezradil, pouze
Ježíše vydal - ať už z důvodu naplnění proroctví, a tak Boží vůle,
nebo z důvodu touhy „pohnout Ježíše k akci“ - i takovému Jidáši
bylo nabídnuto odpuštění. Které přijal pitím z kalicha (srv. Mk 14,
23).
Nechme si líbit, co napsal nejstarší, nejpůvodnější a tak
nejnáročnější evangelista. Nechme stranou, že tradice jediného ze
tří pozdějších evangelistů nechává Jidáše páchat sebevraždu.
Protože na přítomnosti Jidáše u Kristovy první Večeře Páně se
shodují všichni. Ba dokonce šel s Ježíšem do Getsemane. A mizí až
když Ježíš odchází stranou se svými třemi nejbližšími učedníky2.
Extra záležet si na tom dává Lukáš, který posouvá Označení
„zrádce“ až za celou Večeři Páně. A ještě více pak Jan (u něj je však
Večeře Páně nahrazena omýváním nohou učedníků). Jen Matouš který jediný nechává Jidáše spáchat sebevraždu3 (Mt 27, 1-10) píše tak, že Jidášova přítomnost není jistá.
Ať už se tedy přikloníme k postoji Jidáše-zrádce nebo Jidášenaplnitele-proroctví nebo Jidáše-snažícího-se-donutit-Ježíše-kakci nebo Jidáše-plnícího-Boží-vůli, musíme přijmout, že i on byl
účasten uzavření Nové smlouvy. I jeho se týká.
Verš 25. už jen stvrzuje napjatou a úzkostnou atmosféru
celého dění. Ježíšova smrt je velmi, velmi blízko. Tak blízko, že z
plodů vinné révy bude znovu pít až v Božím království.
Večeře Páně v různých tradicích
Závěrem krátké slovo o vnímání přítomnosti Krista při
eucharistii (z řečtiny; doslova: Díkůvzdání) v různých
křesťanských tradicích:
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Což je také nutné, jinak by nevěděl, kde Ježíše nalézt.
Avšak zároveň hovoří o Jidášově výčitkách, když uviděl, že Ježíše odsoudili. Tedy
že Ježíš politicky nezvítězil, ani neotevřel nebesa, aby zvítězil s pomocí andělských
zástupů. Ale to je možné jen v případě, že očekával jiný důsledek vydání Ježíše soudu než
Ježíšovo odsouzení...
3
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Římskokatolická tradice, transsubstanciace (dosl.:
přepodstatnění): „… Ježíš Kristus, jehož tělo a krev jsou skutečně
obsaženy ve svátosti oltářní pod způsoby chleba a vína, Boží mocí
proměněnými co do podstaty (transsubstanciovány;
přepodstatněny), chléb v tělo a víno v krev; abychom dosáhli
tajemství jednoty, přijímáme od něho to, co on přijal od nás.“
Pravoslavní: „Ve výkladu víry od východních patriarchů je
řečeno, že slovo „metúsiosis“ nemá být považováno za definici
způsobu, jakým se chléb a víno mění v tělo a krev Páně, neboť to
nemůže nikdo pochopit - pouze Bůh - ale znamená jen tolik, že se
chléb pravdivě, skutečně a podstatně stává pravým tělem Páně a
víno pravou krví Páně.“
Luteráni, konsubstanciace: Chléb i víno zůstávají chlebem a
vínem, ale vírou se přeměňují na skutečné tělo Ježíše Krista.
Kalvinisté, duchovní přítomnost: Kristova přítomnost je
skutečná, ale pouze duchovní, nikoli fyzická.
Zwingli, symbolická: Chléb a víno jsou pouze symboly
reprezentující tělo a krev Krista. Zwingliho pohled je oficiálně
odmítnutým bludem.
Z Písma se jeví, že asi skutečně nejde o fyzickou a materiální
přítomnost - vždyť Ježíšovo tělo nebylo shodné s chlebem a vínem,
které jim podával. Protože většina ČCE je kalvinistická, bývá nám
toto vnímání nejbližší. I já s ním, ve shodě s Písmem, souhlasím.
Věřím, že Kristus je skutečně v eucharistii skrze Ducha svatého
přítomen, avšak „jen“ duchovně, nikoli fyzicky.
Také těžko obhájit, že by první křesťané (ba dokonce
apoštolové!) chápali Ježíšovo jednání doslovně, když jim
eucharistii vysloužil.
Píseň: Svítá 401 - Zůstaň s námi + Modlitba Páně
Rozhovor
Příště: Mk 14, 26-42

