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Všichni jsme prošli školní výukou. Někteří školní výukou právě 

procházejí. Pravda, nyní online. Netýká se to jenom dětí. I 

v pokročilejším věku si přece lze doplňovat vzdělání a rozšiřovat 

obzory. A tak máme bohaté zkušenosti s učiteli. Nejsou to ve své 

většině učitelé zákona. Ale pozor, na teologické fakultě se i takoví 

najdou. Každopádně víme, že jsou učitelé dobří, takoví, kteří nás 

formují na celý život, na které vzpomínáme, kterých si vážíme. A 

pak jsou učitelé, na které bychom nejraději zapomenuli, učitelé, 

kteří jen opakovali naučené fráze, předčítali skripta, byli nudní a 

nezáživní a nic nenaučili. Netřeba pochybovat o tom, že Ježíš 

působil na své posluchače silně občerstvujícím dojmem. Lidé tedy 

žasli nad tím, co slyšeli, žasli nad Ježíšem a říkali si, jaký je velký 

učitel zákona, ačkoli je svým původem obyčejný a z prosté rodiny, 

která ani nepatřila mezi slovutné učitele, po kterých by převzal 

styl a dovednosti. 

Slyšeli jsme také, že Ježíš lidi učil jako ten, kdo má moc. Nevím, 

co si pod tím pojmem představujete vy, ale možná se i vám vybaví 

slovo moc ve vztahu k něčemu poměrně negativnímu. Když se 

dnes řekne o někom, že má moc, předpokládáme něco spíš 

špatného, nebezpečného, někdy až zvráceného. Na mysl nám 

připadnou ti různí mocní tohoto světa a zvedá se nám z jejich moci 

žaludek. Mocní císaři římští si dělali z křesťanů lidské pochodně 

a bavili davy při zápasech nevinných odsouzenců s dravými 

šelmami. Mocní králové rozpoutávali války, loupili a kořistili. 

Významní představitelé měst si zabírali pro sebe nejlepší půdu, 

nejlepší domy, rozšiřovali svůj vliv. Bohatí mafiáni si myslí, že za 

peníze lze koupit cokoliv. Vládní činitelé z titulu své moci mohou 

rozpoutat genocidy na židech, Slovanech, Arménech či Kurdech. 

Mocní dneška se staví mimo platné zákony, jednají svévolně, 

maskují vše svou mocí a postavením. I představitelé některých 

církví uplatňují moc a uplatňují ji hloupě. Rozhodují o osudu 



podřízených, šikanují věřící, nakazují a zakazují, tváří se jako 

majitelé pravdy Boží. A je jedno, zda je o mocné církevní 

hodnostáře v rouchu, saku či ve svetru. 

Jaká moc byla patrná na Ježíšovi? Tak se ptáme, protože se nám 

nechce věřit, že by jeho moc, nad kterou tolik lidí žaslo byla 

tohoto typu. Že by Ježíš prosazoval sebe, svůj vliv, své ego? Že 

by utlačoval druhé, hamounil bohatství, skupoval pozemky? Ne, 

ne a zase ne. Nad čím tedy lidé žasli? Odpověď je jednodušší, než 

bychom si mysleli. Příklad Ježíšovy moci máme v textu zmíněn. 

Je obsažen ve větě: „Umlkni a vyjdi z něho.“ Někteří by snad 

řekli, že Ježíšova moc je v tom, jakou má sílu. Jak zatočí 

s démony. Ale skutečnost je ještě prostší. Ježíš je proto 

obdivován, protože jeho moc je ku pomoci lidem. To je na jeho 

moci šokující. Zákoníci, učitelé zákona mluvili o tom, jak je 

důležité vyhánět démony, ale Ježíš je reálně vyháněl. Zákoníci 

mluvili o potřebě sociální pomoci bližním, ale Ježíš reálně 

pomáhal – uzdravoval, sytil hladové, dodával odvahu skleslým, 

zastával se ponižovaných, odstrkovaných, vězněných. Zákoníci 

mluvili o slovech Zákona, ale Ježíš slova Zákona žil ve svém 

životě. Stejně jako žáci ve škole odhalí učitele, který je 

nespravedlivý a nic neumí, právě tak my lidé vnímáme, kde se 

opravdu děje něco správného. Jen jsme někdy zmatení a zahnaní 

do kouta, takže přikládáme důvěru různým tlučhubům a 

zbohatlíkům a mocným tohoto světa, kteří ve skutečnosti žádnou 

opravdovou moc nemají, protože to, co jim bylo svěřeno 

zneužívají jen pro sebe. 

Nová Boží moc proto nespočívá v žádné extra síle. Není to moc, 

která by se dala měřit na počty vojáků, tanků, letadel a ponorek a 

už vůbec ne na kilotuny trhavin. Boží moc není ani v manipulaci 

s lidským svědomím, není v hrátkách s lidskou svobodou. Boží 

moc je o pomoci člověku, o možnosti opravdově pomoci, 

opravdově osvobodit, o dání prostoru pro to, aby mohl být člověk 

pravdivý. My se všelijak trápíme nad stavem světa, nad stavem 



církve a hledáme odpovědi. Nacházíme různé dílčí řešení. Chtěli 

bychom udělat církev zajímavější, líbivější, přitažlivější, ale často 

nám uniká fakt, že klíčem ke všemu je pustit do akce Ježíšovu 

opravdovost, Ježíšovu lásku, Ježíšovu pomoc, Ježíšovo pojetí, 

Ježíšovu otevřenou náruč. Dlouho bychom mohli pokračovat. 

Ježíš je mocný jinak, než je mocný svět. A dnešní člověk je stejně 

jako člověk kdysi člověkem toužícím po opravdovosti i po 

skutečné pomoci a skutečné lásce i opoře. Máme sice mobily a 

počítače, máme satelity a brzy poletí člověk na Mars, ale chceme 

ve skutečnosti užasnout nad stejným učením, které oslovilo už 

tehdy Ježíšovy posluchače v Kafarnaum. Nebo myslíte, že snad 

někdo chce žasnout nad Putinovým palácem? Takových paláců 

bylo a co z nich zbylo? Nebo snad myslíte, že někdo chce žasnout 

nad hrubostí a hloupostí mocných, kteří neumí dát dohromady 

spisovnou větu a když jsou zachyceni mimo záznam mluví hůř 

než pověstní dlaždiči? Těm se tímto omlouvám a navrhuji 

pořekladlo: „Mluví jak politik před vypnutým mikrofonem.“ 

Někteří se ostatně nestydí ani před mikrofonem zjevně zapnutým 

a s chutí nabízejí nějaký ten flákanec. 

Pusťme proto Ježíše do našeho světa. Ale opravdu Ježíše, ne 

žádnou jeho interpretaci od učitelů zákona, co nemastně neslaně 

vykládají své učení, které nikoho nezajímá. Nechme Ježíše, aby 

jednal. A to je nejtěžší. Naučit se, či spíš učit se upozadit sebe. 

Učit se, jak vyhmátnout ze slov Písma to opravdu důležité, najít 

smysl, neulpět na liteře. Nebažit po moci, ve smyslu „chci umět 

vyhánět démony, chci uzdravovat“, ale „toužím po tom, aby lidé 

byli svobodní a zdraví. Na těle i na duchu.“ Platí, že Ježíš může 

oslovit moderního i postmoderního člověka. Lidé současnosti jsou 

ale imunní a alergičtí na církevnictví. Sice se občas probouzejí 

různé staromilné proudy, ale ve své většině po nich lidé netouží. 

Alergie na církevnictví neznamená alergii na církev. Skutečná 

ekklésia, to živé společenství je přitažlivé. Tak přitažlivé, že i dnes 

by někteří raději přišli, i kdyby se nakazit měli. A současný člověk 



smí s jistou dávkou překvapení zjistit, že Ježíš prokazuje svou 

moc, tu pomáhající moc, skrze církevní společenství. V sobotu šel 

už tehdy do synagógy. Neodvrací se s pohrdáním od prostředí, kde 

působili mnozí učitelé zákona, které kritizuje. Právě v synagóze 

Ježíšovi současníci Ježíše nacházejí. Přeloženo do dnešní řeči – 

právě v kostele, v modlitebně, na křesťanském pohřbu či 

křesťanské svatbě, v jakémkoli jiném shromáždění církve se 

mohu setkat s živým Bohem, s Ježíšem Kristem, Božím synem, se 

svatým Božím, jak vyznávají i ti prchající démoni. A pak 

žasneme, pak se dějí velké věci. Amen  


