
Svitavy a Proseč, Neděle 10. a 17.2.2019

Introitus: „Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje 
bázeň.“ (Žalm 66:5) 

Budeme dnes používat jen evangelium Janovo. Přečteme si dva texty a budeme sledovat, jak se v 
nich ozvou čísla jedna a sto. A o řeči těchto čísel budeme spolu přemýšlet. Nejprve dva texty:

„Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z 
mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s 
Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a 
otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který 
jej měl zradit, řekl: „Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“ To řekl ne 
proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co 
se do ní dávalo. Ježíš řekl: „Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s 
sebou, ale mne nemáte vždycky.“ Velký zástup Židů se dověděl, že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli 
němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněží uradili, že zabijí i 
Lazara; neboť mnozí Židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše.“ 
Janovo evangelium 12:1-8

„Potom požádal Piláta Josef z Arimatie – byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů – 
aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal. Přišel 
také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Vzali 
Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu 
zvykem. V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud 
nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko.“   
Janovo evangelium 19:38-42
 
 

Jedna ku stu
Určitě jste si všimli dvou číselných hodnot, které se týkají vonných látek a také pohřbu. Mají tedy 
něco společného.  Jděme postupně oběma příběhy: 1

Šest dní před Velikonocemi byl Ježíš naposled mezi svými milými. Přišel do Betanie, kde býval 
rád. Byl tam také Lazar, kterému Ježíš zrušil hrobový klid a otevřel další část života. O to výrazněji 
musíme slyšet Ježíšova slova o svém vlastním pohřbu. 

Marie z Betánie použila libru vonného oleje z pravého nardu (tedy žádný fejkový parfém). Proč to 
udělala? projevila Ježíšovi svou lásku. Měla důvod, proč jej milovat. Tak obyčejně, lidsky. Proto 
vylila drahý nard Ježíšovi na nohy a vytřela je svými vlasy. Spojila se s tím, koho milovala. Udělala 
to jako nevěsta. Ta by při svatbě vylila svou lahvičku na hlavu svého manžela. Když nevěsta 
mazala svého manžela, dávala mu najevo, že ponese královské rysy, že na něj bude tak vzhlížet, 
že jej bude podporovat a přijímat jako mesiáše. To je silná porce podpory a zájmu. 
 
Samozřejmě, mohla si to dovolit jen bohatší nevěsta, která si schovávala lahvičku se zataveným 
hrdlem pro den své svatby. Nard  byla velice vzácná rostlina původem daleko od Palestiny. Marie 2

 Jidáš by tam jistě rád dotlačil svých 300 denárů na chudé, typický populistický politik, který nabídne řešení, 1

které se nehodí, nikdo jej nechce a hlavně - v pozadí stojí vlastní obohacení. Ten politik v podstatě krade… 

 Nardostachys iatamansi - indická rostlina, ze jejíhož kořene se dělala mast či olej. Velice drahá záležitost2
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musela vědět, co dělá!  Pomazala Ježíše na mesiáše svého života. Tím Marie naznačila Ježíšovi 3

zájem s vědomím, že mu nikdy nebude moci být skutečnou manželkou.

Neděste se! V evangeliích je notná dávka erotiky. Ježíš musel být zajímavý pro ženy a některé se 
odhodlaly mu to dát najevo. Všechny ženy ale při pohledu na Ježíše jistě věděly, že nemají šanci. 
Pán Ježíš se nevyjadřoval jako potenciální partner pro pozemský život. Ani náznakem! Žil v 
nebezpečí teroru (7:1; 7:19 a 25!) a veřejně se to o něm vědělo. Ne, že by se bál o život! Naopak 
řekl lidem, že svůj život pokládá jako dobrý pastýř za své ovce (10:11). Ve vzduchu visela možnost 
Ježíšova stíhání před soudem a možná i hrdelního trestu. Jeho vlastní - Židé - měli v rukou 
kameny (8:59; 10:31). 

Mezi ctitelkami byly i jiné. U hrobu byla Marie z Magdaly se svými vonnými věcmi (20:1-18). Proč 
byl pro ženy Ježíš zajímavý a přitažlivý? Vůbec nevíme, jak vypadal, zda byl tak urostlý a spanilý, 
jako jeho filmové postavy. Ženy jasně jasně cítily, že je před nimi někdo, kdo mluví o Bohu a myslí 
na člověka. Kdo se v roli náboženské osobnosti stará o lidi, nikoli o svou budoucnost. Pokud se 
Maria v našem příběhu odhodlala dotýkat se nejintimnějších míst, tedy nohou, pak dávala najevo 
svou poddanost a úctu služebnice a nepředpokládala vůbec nic. Jen milovala. A Pán Ježíš jejímu 
jednání rozuměl, před učedníky ji bránil. Mluvil při tom o svém pohřbu, což bylo v přítomnosti 
Lazarově trochu zvláštní. Marii tím potvrdil, že svatba skutečně nebude.

Rád bych zvýraznil tu nicnečekající lásku, která se najde i v tom tragickém Ježíšově údělu. Neutíká 
před ním, nezamlouvá to, nehledá jinou alternativu. Miluje toho, který jí nikdy nebude patřit a 
podporuje jej na cestě, již má nastoupit. A na druhé straně, je třeba zvýraznit Ježíšovo pochopení. 
Její čin zahrne do celého děje spásy.4

- - - 

Druhý příběh vypráví o Nikodémovi. Nikde není napsáno, že je Nikodém starý na počet roků - tak 
se maluje pro jedinou zmínku (3:4). Ale mohl to být třeba i Ježíšův vrstevník. Máme v evangeliu tři 
stopy Nikodémova života: Poprvé (3:1nn), když se vydal za Ježíšem v noci. Člen velerady slyší 
slova o novém narození. Nevíme, jak rozhovor skončil, zůstává otevřený. Podruhé (7:50nn) je 
zmíněn ve velice vypjaté době, když se vrátí komando k farizeům a velekněžím bez Ježíše, 
kterého měli zatknout. A Nikodém se Ježíše zastává s tím, že pro něj žádá řádný výslech a odmítá 
presumpci viny. Politický a nacionální soud, se kterým přichází jeho kolegové farizeové a 
velekněží, odmítá. Ti dokonce tvrdí s nechutí vůči Galilejcům, že z Galileje přece nepřišel žádný 
prorok… Nikodémovi tak dostane nařčení, že je sám Galilejec… Klasický nacionalismus 
moderního střihu. Přičemž, tahle velerada se mýlí, protože z Galileje vyšel minimálně jeden prorok, 
Jonáš (2. kniha Královská 14:25). A potřetí (19:38nn) se Nikodém objevuje ve chvíli, kdy 
shromáždí s Josefem z Arimatie sto liber vonných věcí a jde Ježíše pohřbít.  

Nikodém jedná vírou. Ježíše má ve velké úctě a osobně riskuje. Svou lásku vyjadřuje postoji. 
Daleko více nasazuje svoji pověst a postavení. Samozřejmě vynakládá i svoje peníze.  

Kdo z těch dvou dal více? Marie a nebo Nikodém?  
Na to je několik odpovědí: Poprvé pohledem a řečí čísel možná dal více Nikodém, ale jsou naše 
čísla a naše časy poměřovatelné s jinými čísly a jinými časy? Známe přece matematiku nebes: 

 Zajímavé je sledovat poznámky v evangeliích. Stejný motiv, ale je podán vždy trochu jinak: Marek (14:3-9) 3

má stejné zdůvodnění pomazání, jako Jan - předzvěst pohřbu. Nicméně u Marka se maže hlava a událo se 
to v domě Šimona Malomocného v Betanii. A to je někdo jiný, než Marie, sestra Lazarova, o které píše Jan, 
u kterého se zase pro změnu mažou nohy.  
Lukáš (7:36-50) mluví o pomazání nohou (nevíme kde, pouze je jmenován majitel domu také jako Šimon) a 
Matouš (26:6-13) mluví o pomazání hlavy. Děje se to také v Betanii a je to u Šimona Malomocného. Ženy 
jsou mimo Janovo evangelium bezejmenné.

 Hlavně podle Matouše a Marka - bude její čin znám po celém světě…4

�2



Svitavy a Proseč, Neděle 10. a 17.2.2019

„Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než 
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ (Lukášovo evangelium 15:7)
Podruhé mírou lásky. Co je větší láska, někoho vlastnit, mít a uklidňovat se tím, že zároveň, co jej 
vlastním, do něj investuju? Na konci bývá hořký výbuch: „Kolik jsem Ti toho dal/a?!“ A nebo je větší 
láskou, když tomu druhému dám volnost, aby jej měl někdo jiný? Když se rozhodnu nevlastnit a 
naopak podpořit dvobodu toho, o kterého mi jde? Tuto lásku přirozeně neumíme, ta se musí učit - 
právě na příkladu té ženy, té Marie.
Potřetí, láska se nepoměřuje, nesoutěží. Láska se miluje. Sto ku jedné. No a co? Byl jsem u 
obrácení jednoho či tisíců? Chvála Pánu. Nesčítám! Pán mne poslal uklízet po druhých? Nestěžuji 
si a neprotestuji. Nevkládám svou víru a lásku do čísel. To je past toho zlého!
Amen

Na cestu:
„Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám 
sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“ (Efezanům 5:1n)

Požehnání:
Požehnej vám Otec, který tak miloval svoje stvoření, že dal svého syna, aby každý, kdo v něj věří 
nezahynul, ale měl život věčný.
Požehnej vám ten Syn, který se stal člověkem jako my, abychom jej poznali a mohli s ním být 
zajedno.
Požehnej vám Duch svatý, který naplňuje láskou, jež se nebojí oběti. 
Jděte ve jménu Páně!
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