
13. ne v mezidobí, 28. 6. 2020

Texty:
Jer 28, 5-9
Řím 6, 12-23
Mt 10, 34-42

Modlitby:
1/Dobrý Bože, děkujeme ti za svědectví víry, naděje a lásky Dr. Milady Horákové, která se před 70
lety stala  obětí  justiční  vraždy.  Prosíme tě,  aby její  příběh promlouval  i  k  našim současníkům,
abychom nikdy nezapomněli na krutosti komunistického režimu a na statečnost těch, kteří zůstali
věrni svému svědomí. Děkujeme za ně. K tobě voláme!

2/ Modleme se za nově nakažené nemocí Covid 19 i za všechny pomáhající vědce a výzkumníky
usilující  najít  lék  proti  této  nemoci,  za  technické  pacovníky,  kteří  se  věnují  vývoji  a  výrobě
dýchacích přístrojů a jiných pomůcek pro nemocné. K tobě, Bože, voláme!

3/ Prosme za děti a mládež na prázdninách, požehnej, Pane, jejich táborovým pobytům, výletům a
cestám. Ochraňuj je i jejich vedoucí a všechny, kdo pomáhají a slouží dětem a mládeži. K tobě,
Bože, voláme!

Milé sestry a milí bratři!
Učedník nebo učeň, který se u mistra učí řemeslo, už v klasické řečtině označuje spíš filozofického
žáka, který od svého učitele - mistra přijímá duchovní podněty z osobního styku s ním ať ve škole
nebo  v  soukromí.  Zvláště  v  mystériích  se  mluvilo  o  učednících  –  adeptech  a  mistrech,  kteří
zasvěcovali adepty do tajemství kultu a uváděli je do styku s božstvem. 
Učedník je přívrženec, který má svého mistra v mimořádné úctě, drží se v jeho společnosti a po
jeho smrti se snaží spolu s ostatními uchovat a dále pěstovat, čemu je naučil. Ve SZ se mluví přímo
o učednících pouze na dvou místech: v 1Pa 25, 8 (žáci chrámové hudby) a v Iz 8, 16, kde se prorok,
jehož poselství bylo lidem zavrženo, se rozhodl svěřit je skupině svých učedníků, kteří ho nejen
uchovají ve svých srdcích, ale jednou uvedou i ve skutek. Nejde přitom o zachování prorockého
učení, ale o Boží zákon, Boží slovo, které není vázáno na žádného člověka. 
Proroci měli  své mládence a prorocké syny, nebyli  to však učedníci,  jak jim rozuměli  Řekové.
Spojoval je Duch Hospodinův (srv. 1S 10, 10n, 19, 20n). V SZ se nepěstoval kult osob, šlo o Boží
slovo, které působí bezprostředně. Bůh sám byl Mistrem a Učitelem. Teprve v rabínské literatuře se
mluví o „talmíd(ím)“,  tedy  o učednících,  kteří pod vedením učitele studují  Písmo a židovskou
náboženskou tradici,  aby se jednou stali  rabíny.  Ideálem bylo,  aby všichni  -  bez rozdílu -  byli
učedníky.  „Zástup,  který nezná Zákon“ (J  7,  49),  byl v pohrdání,  dokonce v nenávisti.  Jestliže
talmíd obstál ve zkouškách a dosáhl 40. roku, stal se kandidátem moudrosti (talmíd chácham) a
mohl se stát v případě potřeby rabínem. Ale i bez ordinace se těšil velké vážnosti, protože se podílel
na slávě, jež příslušela Zákonu, a mohl kolem sebe shromažďovat učedníky. Přidržoval se rabína,
jemuž vděčil za své vyučení, a pěstoval jeho způsob výkladu Zákona, v němž viděl vtělenou vůli
Boží  a  rozřešení  životních  otázek  (srv.  J  5,  39).  Navzdory  rozdílům mezi  školami  (Hillelova,
Šamajova), se všichni žáci považovali za učedníky Mojžíšovy (J 9, 28). 
Takto  lépe  porozumíme NZ výrazu „učedník“,  který  najdeme jen  v  evangeliích  a  ve  Skutcích
apoštolů.  O  učednících  Ježíšových  se  mluví  v  užším  i  širším  smyslu.  V užším  smyslu  šlo  o
učedníky shromážděné kolem Ježíše za jeho života, kteří s ním žili v těsném společenství. Na rozdíl
od rabínských učedníků, kteří sami usilovali o přijetí, byli ti Ježíšovi povoláni (srv. Mt 4, 19; Mk 1,



17, 2; 14, 10; 21, L5, 1; 9, 59; J1, 43; 6, 70). Povolával dokonce i takové, kteří byli pokládáni za
hříšníky ( Mk 2, 13; L 15, 1n). Z počátku se k Ježíšovi hrnuly zástupy, ale (Mt 12, 15; L 6, 17; 19,
37),  nakonec to byl Ježíš, který sám rozhodl, kdo bude jeho učedníkem (J6, 60-66).
Nešlo o učení, ale o osobní poměr víry, který rozhodoval o učednictví Páně. Ti, kteří byli vyzváni,
ihned opustili všechno a šli za ním (Mt 4, 18n, 10, 37n, Mk 1, 16n). Nepovažovali své učednictví za
přechodný,  nýbrž  za  trvalý  stav  svého  života  (Mt  23,  6n).  V  době  mezi  Ježíšovou  smrtí   a
zmrtvýchvstáním  byli  učedníci  pokleslí  (L24,  19n),  protože  se  jim  zdálo,  že  je  konec  jejich
učednictví.  Nebylo  to  učení,  které  je  spojovalo  dohromady,  ale  přímo  jeho  osoba.  Ani  po
zmrtvýchvstání nešlo o tradování učení, ale o svědectví, soustředěné na jeho osobu jako vtělení
Božího slova. To učinilo z lidí učedníky Páně (Mt 28, 18n, L24, 48, J 19, 35; 21, 27; Sk 1, 8). 
Dnešní úravek evangelia (Mt 10, 34-42) připomíná, že ovocem Ježíšova hlásání není jen „pokoj“,
ale také „meč“ (34). Ježíšova slova se tak dostávají do napětí s první částí, kde se tak jednoznačně
mluví o přinášení pokoje (13). Zajímavé je i srovnání se závěrem Kázání na hoře, kde se mluví o
tom, že pravé a falešné prroky nepoznáte podle sladkých, mírumilovných řečí, ale podle toho, co
způsobují, podle jejich ovoce (Mt 7, 16-20). Zde  Ježíš sám předjímá, že ovocem jeho zvěstování
bude meč. Dříve vyzval učedníky, aby si na cestu nebrali ani hůl (10), tady konstatuje, že tu hůl
vezme často někdo na ně, dokonce i meč...
Slova o postavení syna proti otci, dcery proti matce, snachy proti tchyni (35-36) jsou šokující a
provokativní zároveň. Musela zaznít, aby bylo jasné, že následování Ježíše a služba pro Království
nebeské je více než rodinné vazby. 
„Kdo  nenese  svůj  kříž  a  nenásleduje  mne,  není  mne  hoden.“  (38)  Slova  o  kříži  vzbuzují
podezření,  že  byla  formulována  až  později,  ve  zkušenosti  povelikonoční  církve,  po  Ježíšově
ukřižování.  V  ústech  historického  Ježíše  znějí  poněkud  anachronicky.  V  prostředí  zélótských
radikálů mohlo takové úsloví znamenat: Kdo se stane povstalcem, bere na sebe riziko šibenice,
přestože žádným zélótou není. Jako vyjádření rizika je tento Ježíšův výrok myslitelný i přímo z
Ježíšových úst, ještě v Galileji. Později v Jeuzalémě nabyde zvláštní aktuálnosti.
„Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“  (39) Ježíš v
tomto výroku zřejmě parafrázuje evojenské pravidlo: v bitvě má šanci přežít ten, kdo se postaví
nepříteli čelem a bojuje. Kdo se bojí a odkryje nepříteli záda, doplatí na to. Kdo se nebojí smrti,
může vyváznout. Ježíšova parafráze vojenské moudrosti má svůj hlubší význam: kdo hledá a žije
život, který má smysl, může na to i doplatit. Nebývá to vždy příslib dlouhého života a klidného
stáří. Kdo takto paradoxně přišel o život, který má smysl, ten (paradoxně) skutečný život ve smrti
najde. Našel totiž něco, co tomuto životu (vezdejšímu) dalo smysl a co mu ani smrt nemůže vzít. 
„Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.“ (40)
Dříve Ježíš řekl: Kdo mne přijme, k tomu se bude hlásit i nebeský Otec (Mt 10, 32) Nyní k tomu
dodává: Kdo přijme vás,  je to jako by přijímal mne – se všemi důsledky. Bůh ho také přijme,
vlastně kvůli vám. Kdo by vlídně přijal proroka, bude se s ním zacházet, jako by sám byl prorokem.
Jako  by  tyto  záležitosti  Božího  království  byly  přenosné.  „A kdo  by  napojil  třebas  jen  číší
studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde
o svou odměnu.“ (42) 

Odpusť nám, Pane, že mnohdy zavíráme dveře svého srdce, někdy ze strachu a jindy z lenosti. Kéž
nám odpustí také bratři a sestry, kteří u nás nenašli místo pro odpočinek, bezpečí, domov. Bože,
prosíme o odvahu žít novým životem, bez obav z nepravých ztrát a zbytečné podezíravosti. Kéž v nás
proudí vzkříšený život! Amen.


