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Píseň: S115 – Jdou, stále jdou + modlitba; Čtení: Mk 6, 1-13
Milí přátelé,
minulý týden jsme se věnovali oddílu o Jairově dceři.
Doprostřed byl, ne náhodou, umístěn také příběh o žene, která
trpěla dvanáct let krvácením. Šlo také o pokračování spíše
dramatické části evangelia podle Marka, jež vystřídalo předchozí
oddíl naplněný podobenstvími. A dnešním oddílem se opět
vracíme k dění kolem Ježíšova učení.
Návrat do vlasti
Ježíš se z Kafarnaum a přilehlých oblastí vrátil do své vlasti
(ř. patrida = patrida). Nejprve si všiměneme, že Markovi je úplně
jedno, kde to bylo – jestli v Betlémě nebo v Nazaretu (tam
pravděpodobněji).
V sobotu pak jde tradičně do synagógy, aby tam také učil –
jako již tolikrát předtím. A stejně jako tolikrát předtím jsou jeho
posluchači v úžasu (v. 2).
Tentokrát však nekončí Marek své podání úžasem
posluchačů, nýbrž i pro čtenáře asi překvapivým zhodnocením
Ježíše: „Vždyť je to ten tesař, kterého dobře známe. Vždyť tu
s námi vyrůstal. Vždyť pořád potkáváme jeho sourozence i
rodiče!“
Při hlubším zamyšlení se však tato reakce stává naprosto
klasickou. Dodnes lidé dávají velmi často přednost svým
předsudkům a předporozuměním, místo aby vzali vážně nejprve
slova, která říká. Ježíš byl prostě ten Jošua, tesař, kluk od Josefa. Co
by tak asi mohl povědět moudrého, když ho známe od doby, kdy
byl ještě „takhle malinkej“.
Podobně to známe i my: Většina lidí dá spíše na to, zda hovoří
s mladým nebo se starým, s ženou nebo s mužem, na jejich
zaměstnání, vzdělání, zájmy, způsob oblékání atd. než na zprávu,
kterou daný člověk přináší. Co by mi mohl říct člověk starý? Vždyť
jeho názory přece musí být zastaralé, když je mu padesát nebo
devadesát… Co by mi mohl říct člověk mladý? Vždyť ten ještě
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ničemu nerozumí, nic nezažil – až budeš mít svoje děti, až postavíš
svůj dům, až dokážeš to, co já, pak tě budu poslouchat!
To je samozřejmě naprostý blud, protiklad úcty a lásky
k člověku a doklad absence pokory. Předsudky vždy vyrůstají
z lidského „biologického naprogramování“, že já přece musím
hned vědět, musím rozumět, jinak bych nepřežil. Jaká mýlka už
v dobách pravěkých, a o kolik větší dnes!
Tak i my odmítejme předčasné úsudky – ať už nad člověkem
nebo nad jeho slovy („On(-a) je takovej zvláštní případ…“ – copak
někdo není?). A vezměmě vždy znovu vážně, co nám ten člověk
říká. Ne jakoby nebylo minulosti, ale právě u vědomí otevřené
budoucnosti pro každého. I to je velký kus lásky k bližnímu jako
k sobě samému. Copak svoje slova odsuzujeme dle
předporozumění?
Ježíšova slova jsou tedy odmítnuta hloupě, předsudečně,
neinformovaně, pyšně a proti Tóře. A tak Ježíš reaguje stejně
tvrdě: „Prorok je bezecti jen ve své vlasti, u sebe doma a u svých
příbuzných.“
A má pravdu. Právě o svých nejbližích se mnoho lidí domnívá,
že ji zná „jako svoje boty“. O to vykulenější pak jsme, když nás
zaskočí příjemně nebo nepříjemně… Už dopředu míváme jasno, co
ten druhý chce a říct a jak svá slova myslí. A pokud máme pravdu,
je to v pořádku. Ale nedovolme falešnému dojmu subjektivní
statistiky, aby nás přesvědčil, že proto nemusíme poslouchat,
nechávat domluvit, brát vážně – prostě se chovat uctivě a s láskou.
Na závěr dodejme, že Markem zapsaná informace o
Ježíšových bratrech a sestrách zcela boří učení o celoživotním
panenství Marie. Vždyť Jakub, „bratr Páně“, hraje důležitou roli
také v knize Skutků apoštolských (ale i jinde, např.: Gal 1, 19).
Ježíš zbaven moci?
Pátý verš pak přináší až heretickou (= kacířskou) myšlenku:
Lidská nevěra a nedověra zbavuje Ježíše moci. Že to je nesmysl, to
už my dobře víme, vždyť máme za sebou Ježíšovo utišení bouře,
kde mu jeho učedníci také nevěřili. Lidská víra/nevíra
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neproměňuje objektivní realitu („To, co je“) – ani vnější, ani
vnitřní. Naše víra netvoří Hospodina, není na nás závislý. Proto
naše víra nemůže udělat z nejrůznějších božstev skutečného Boha
– milujícího, jednajícího, spravedlivého a moudrého Stvořitele a
Vykupitele. Sochy, prachy, kariéra, vzdělání, zábava, děti ani žádná
další božstva současnosti ani minulosti nezačnou disponovat mocí
božské sféry jen proto, že my věříme, že tomu tak je. A už vůbec ne
proto, že je posadíme na svůj vlastní žebříček hodnot na první
místo. Vždyť koho ten můj individuální žebříček hodnot zajímá?
Pochopme tedy Markem uvedenou větu v jejím kontextu a
s odmítnutými předporozuměními: Ježíš přece různě jednal na
různých místech (srv. Kafarnaum X Gerasa) i v různé časy (srv.
počátek činnosti – Mk 1, 35 X návrat do Kafarnaum z Gerasy – Mk
5, 23nn). Zatímco vůči Israelcům stojí Ježíšovy mocné činy
v pozadí, jsou spíše kulisou a často je o nich zakazováno hovořit,
tak v pohanské Gerase ani Legii nečistých duchů nezakázal mluvit
a svědčit o něm jako o Božím synovi. Ba dokonce odtamtud vyslal
prvního apoštola s úkolem „zvěstovat, jak veliké věci mu učinil
Pán, když se nad ním smiloval“ (Mk 5, 19).
Tak i ve své vlasti Ježíš jedná adekvátně vůči svým
posluchačům. Pokud tito nevěří ani jeho slovům, mocné činy by
ničemu nepomohly. Ba naopak, mohly by zaujmout právě jen pro
svou dramatičnost a mocnost – a tím nepřivádět lidi k vlastní
proměně a pokání (srv. v. 12!), ale k infantilní závislosti na
Ježíšově „umetání cestičky“.
Pátý verš tedy nehovoří o objektivním omezení Ježíšovy
moci, nýbrž o jeho subjektivním rozhodnutí nečinit mocné činy,
poněvadž by byly jen ke zlému.
Krom jiného zde opět mezi řádky zahlédneme, že všechny ty
divy a mocné činy jsou pro Ježíše i Boha na druhé koleji. Prvořadé
je učení, dogmatika, věrouka – tedy pravdivé poznání světa
vnějšího i vnitřního (vlastní duše a srdce), a také Boha.
Přesto se však Ježíš smiloval a několik nemocných uzdravil.
Vždyť k čemu je objektivně pravdivá dogmatika, když je prosta
milosrdenství a smilování? K čemu je pravda bez lásky? Jen ke
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zlému, k utrpení a ke zneužívání moci. I o tom je, krom řady jiných
oddílů, velikonoční příběh.
Ježíšův odchod z vlasti
Ježíš poté odchází ze své vlasti do okolních vesnic, aby učil.
Patrně se tedy předchozí příběh skutečně odehrál v rodném městě
(prav. Nazaret). Co je však zajímavější: Tentokrát je to Ježíš, kdo
odchází udiven! Nikoli jeho posluchači či svědci jeho mocných
činů, ale Kristus je udiven nevěrou (apistia = apistia; pistis =
pistis = víra) těch, kteří ho přece tak dobře znají!
Inu i Ježíš mohl být překvapen a udiven (navíc srv. můj
výklad k Mk 4, 40). Proč by také ne?
Zvěstně je tento verš také nosný: Nazaretští sice vnímají
moudrost Ježíšových slov i moc jeho činů, ale vlastní
předporozumění a porozumění jsou jim důležitější. Ačkoli
považují jeho slova za moudrá a jeho moc za velikou. Jak aktuální!
Jak mnoho ne-křesťanů se drží stejného postoje! A jak velká škoda
(a nesmysl…) to přitom je… Tak není divu, že se právě takovému
jednání Ježíš diví. Vždyť se mu divíme všichni dodnes…
V tomto oddílu je také nápadné, jak svévolné je delění na
jednotlivé oddíly v ČEPu. Já osobně bych vzhledem k soudržnosti
příběhu nerozděloval šestý verš, vždyť jeho druhá polovina je
zřetelně součástí předchozího příběhu, ne toho o vyslání učedníků.
Vyslání Dvanácti
Než přistoupíme k samotného příběhu o vyslání dvanácti
Ježíšových nejbližších učedníků (tedy včetně Jidáše!), věnujme
pozornost stavbě Markova evangelia.
Stejně jako byl úmyslně proložen příběh o Jairovi a jeho dceři
příběhem o krvácející ženě, stejně úmyslné je, že poté, co Ježíše
vůbec nebrali vážně u něj doma, vysílá své učedníky učit. Čím dále
budeme v podání kteréhokoli evangelia, tím více takových
návaznosti nalezneme. Stejně také ve většině biblických spisů
(Skutky apoštolské, Tóra, Soudců atd.; naopak v epištolách či
Žalmech takřka vůbec). Je prospěšné přiznat si skutečnost, že
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všechny biblické spisy psali lidé, a že tedy i kompozice hraje svou
důležitou roli. Jen s nejvyšší opatrností a pokorou se soustřeďme
na vytržené oddílky či veršíky. Snadno totiž budou zavádějící, když
jsou zbaveny zamýšleného kontextu. Tak např. verš o Ježíšově
„bezmoci“ z předchozího oddílu (Mk 6, 5).
Marek tedy chce svou kompozicí dát najevo, že teprve po
nepřijetí Ježíše u něj doma vysílá své učedníky. A navíc je vysílá
učit právě do okolí Ježíšovy domoviny, tedy kolem Nazareta, tedy
do oblasti „Galileje pohanů“ (Mt 4, 15). Jiný kontext a tak význam
by tento oddíl měl, kdyby Ježíš vyslal své učedníky např. hned po
jejich povolání, po nějakém mocném činu, nebo naopak poté, co by
mnoho lidí přijalo Ježíšovo učení. Záměrně jsou však vysílání
právě ve chvíli, kdy je Ježíš plně nepřijat a tedy vlastně plně
odmítnut. A ještě ke všemu na základě předporozumění!
Tím lépe porozumíme Markovu umýslu, když si uvědomíme,
že Marek nepsal evangelium pro nás, teplické r. 2016, ale pro
křesťany kolem r. 70 po Kr. Ti zde okamžitě zahlédli velmi silnou a
nosnou zvěst: Ne kázat evangelium a zvát k pokání/obrácení, když
je dobře, když se daří. Ježíš také vyslal své učedníky kázat poté, co
se vlastně nedařilo! I v takové (právě v takové?) máme volat ku
pokání a obrácení.
A jejich práce se dařila na všech frontách (v. 12-13).
Nejen policisté chodí vždy ve dvou
Nejen policisté chodí vždy ve dvou. I Ježíšovi učedníci, kteří
se tímto vysláním stávají apoštoly (ř. apostellw = aposteló =
vyslat, poslat), jsou vysláni ve dvojicích. Zde asi hned chápeme –
ve dvou se to lépe táhne, dva si mohou pomoci a podpořit se,
mohou se navzájem doplňovat a vytvářet navzájem se vyvažující
dvojici. Také se hůře přepadávají a okrádají. Nakonec stejně i dnes
takřka v každé lidské situaci a práci, až na pár výjimek.
Ovšem nechť opět není primární náš dojem a naše zkušenost
o dva tisíce let později! První důvodem je, že už Tóře je zachycen
požadavek přítomnosti alespoň dvou svědků, aby jejich svědectví
vůbec mohlo být považováno pravdivé (Dt 17, 6 + 19, 15). To také
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možná stojí za zvážení pro naši církev, když máme jednoho faráře
např. pro celé Teplice... ale vlastně pro drtivou většinu sborů.
A mě u toho hned napadla trochu sobecká otázka: Proč jsou
tedy faráři ČCE sami na sboru a ještě ke všemu často sami v celém
městě a široko daleko? Mám za to, že naší církvi by následování
bible i v tomto ohledu velmi prospělo – a přímo před očima mám
řadu farářů, na kterých je citelně znát, že si vlastně mohou dělat
naprosto, co chtějí. Včetně odmítání hodnotit vlastní práci…
Ale zpět k biblickému oddílu: Učedníci jsou tedy vysláni ve
dvojicích, avšak s sebou si mají brát pouze to, co mají u sebe a hůl
na cestu. I zde je velmi užitečné si uvědomit, že Ježíš neposílá
svých Dvanáct třeba do Bangladéše nebo Egypta – budou se
pohybovat ve vesnicích kolem Nazareta, tedy v okolí několika
kilometrů.
Symbolika Ježíšova „zákazu proviantu“ je pak následující:
Apoštol, který si s sebou nebere nic, si s sebou nebere nic. Nenese
svou zprávu (ale Ježíšovu), netáhne zátěž své osobní historie, a
také neverbálně působí lépe, než když by měl na zádech naloženou
krosnu. Jde také o symbolické vyjádření onoho „Nemějte starost a
neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? (…) Po tom všem se
shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno
potřebujete.“ (Mt 6, 25nn)
Tedy že apoštol má být v první řadě závislý na Božím slově,
moci a vedení, nikoli na své moudrosti a připravenosti. Ne že by
připravenost byla na škodu, ale nemáme spoléhat v první řadě na
své síly (srv. příběh O utišení bouře!).
Proto si také mají vzít na cestování jen sandály – ty nejsou
nijak valnou oporou při turistice. Avšak zároveň přeci jen chrání
chodidla, což je zejm. v hornatě oblasti tehdejší Palestiny potřeba.
V těchto slovech tedy nejde o omezení, ale také o doporučení
vhodného – proto si také mají vzít hůl!
Zároveň však Ježíš samozřejmě počítá nejen s všeobecným
lidským pohostinstvím (kterého se mu, mimochodem, opakovaně
dostávalo), ale také s péči těch, kteří budou mít zájem slyšet Boží
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slovo, zvěst evangelia a volání k obrácení. Tedy s péčí Božích
věrných.
Rozhodně pak nemáme následovat tato slova také my dnes a
vyrazit bez ničeho pěšky kázat třeba do Brna nebo Uruguaye! Což
nám však může být jasné pouze po přihlédnutí k dobovému
kontextu vzniku evangelia podle Marka…
Marek si také dal pozor, aby zdůraznil, že je to Ježíš, kdo dává
učedníkům moc činit „mocné činy“. Tedy cokoli učedníci udělají, to
bude de facto práce Ježíšovy moci a rozhodnutí.
„… na znamení proti nim“
Ve vyslání Dvanácti čteme také první Ježíšova odmítavá slova
tohoto evangelia: Kde vás nepřijmou, odtamtud odejděte a
setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“
Nejprve pochopme metaforu tohoto tvrzení: Jak se dostane
prach na nohy či sandály? Tím, že se dlouho jde. To pak tedy
znamená, že „setřesení prachu“ je symbol pro doklad o námaze a
snaze apoštolů fyzické (dojít někam – a tím si zašpinit nohy) i
kazatelské (a tam kázat, jinak je nelze odmítnout). Tak je tento čin
jakoby důkazem, že apoštolové udělali vše, co měli (přišli a
zvěstovali), ale přesto nebyli přijati. Tím se stává „znamením proti
nepřijímajícím“, jež sděluje, že bylo uděláno vše, co je správné a
zároveň zapotřebí (tedy žádné nucení, snaha o zalíbení nebo
manipulace).
V praktickém důsledku toto tvrzení také ukazuje, že už Ježíš
počítal s tím, že všude nepřijmou jeho zvěst ani jeho učedníky. I
my s tím počítejme, pokud je naše zvěst o Hospodinově milosti
odmítána – lidé jsou tvorové svobodní.
Zvěstování apoštolů
Zvěstování apoštolů je pak shrnuto velmi výstižně: Volali
k pokání. Dosl.: „Vyjdouce, kázali ku pokání/změně
smýšlení/obrácení.“ Centrem tedy opět nejsou mocné činy (ačkoli
jsou v druhé řadě zmíněny), ani nějaké povídání o tom, jak je víra
skvělá. Vždyť víra je také náročná! Apoštolové měli dál předávat
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stejné kérygma (= zvěst) jako Ježíš, a jako vlastně Hospodin napříč
už SZ: „Lidi, obraťte se! Přestaňte přemýšlet a chovat se tak, jak
jste zvyklí! Přestaňte podléhat vládě bohů genetiky, společnosti,
kultury, svévole, výchovy, okolí, pudů a svévole a obraťte se
k Bohu!“
I proto jsou často evangelická kázání náročná… Každý se
máme ještě mnoho v čem kát, a tedy obracet k Bohu (odvrácení od
svých návyků a přivrácení k Božím směrovkám je podstata
pokání!). Neboť to bylo centrem už Ježíšova veřejného působení
(srv. Mk 1, 14-15).
Rozhovor; Píseň: EZ233 – Večerní když zvony znějí + MP

