
Kázání na 7.2.2021 online (Mk 1,29-39, čtení Job 7,1-8) 

 
Zdali není člověk na zemi podroben v službu, nejsou jeho dny jako dny nádeníka? 2 Jako baží otrok po stínu 

a jak nádeník čeká na výdělek, 3 tak se mi dostaly dědictvím daremné měsíce, noci plné trápení se staly mým 

údělem. 4 Když uléhám, ptám se: »Kdy už vstanu?« a pak zase: »Kdy se snese večer?« Syt jsem toho, na lůžku 

se převalovat do rozbřesku. 5 Mé tělo je obaleno červy a strupy plnými prachu, kůže mi puká a mokvá. 6 

Rychleji než tkalcův člunek uběhly mé dny, skončily v naprosté beznaději. 7 Bože, pomni, že můj život uprchne 

jak vítr a nic dobrého už nikdy nespatří mé oči. 8 Neuzří mě oko, jež mě vídávalo, budou-li mě tvoje oči hledat, 

nebudu tu. (Job 7:1-8) 
 

Když vyšel ze synagógy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. 30 Šimonova tchyně 

ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. 31 Přistoupil k ní, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a 

ona je obsluhovala. 32 Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. 33 

Celé město se shromáždilo u dveří. 34 I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů 

vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. 35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z 

domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36 Šimon a jeho druhové se pustili za ním. 37 Když ho nalezli, 

řekli: "Všichni tě hledají." 38 Řekne jim: "Pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto 

jsem vyšel." 39 A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy. (Mk 1:29-39) 

 
Dnešní text dává dobrý smysl právě se slovem čtení. V něm Job, jak nadepisují ekumeničtí, předkládá svou 

bídu Bohu. Nejsou to vůbec pěkná slova. Job má za to, že člověku je dáno jen sloužit, nádeničit, být jako 

otrok, prožívat trápení, neusnout či se bát, že se vůbec neprobudí. Trpí ošklivou nemocí a jeho dny, podle jeho 

názoru, skončily v naprosté beznaději. V kontrastu s tím je evangelium v Markově podání textem vysloveně 

nadějným, což je dobře. Jako i jinde, i zde zazní jednoduchá dobrá zpráva o tom, že Bůh přichází s pomocí a 

záchranou. Tak jasné, ale přece tomu jen málo lidí rozumí, přece opakovaně nad evangeliem vítězí snaha 

udělat z evangelia jakýsi bič. Trápit lidi evangeliem. I toho je náboženský člověk schopen. Proměnit 

evangelium na pravidla, na povinnosti, na řád. Ale tak tomu naštěstí v Ježíšově podání není. 

Uzdravení Šimonovy tchýně navazuje na uzdravení posedlého, které jsme tu měli minule. Je tedy určitě také 

oním dobrým projevem Boží moci, která je především pomocí. Zde je pomoženo nemocné ženě. Potom je 

pomoženo i mnohým dalším. Četli jsme, že se prakticky celé město shromáždilo u dveří, přinesli své nemocné 

a posedlé a Ježíš uzdravoval. Nechci mluvit jen o uzdravování. O tom už jsme mluvili několikrát dříve, a 

vlastně i minule. Chtěl bych si dnes všimnout jiných věcí. Je zde totiž několik momentů, které vysloveně 

volají po tom, abychom se u nich zastavili. Zmíním je teď a postupně se k nim dostaneme. Tím prvním a už 

naznačeným důležitým momentem je změněná optika. Lidé přestávají svou nemoc a bídu vnímat beznadějně. 

To druhé – Ježíš se jde ráno modlit. To třetí – Ježíš jde i jinam. A konečně to čtvrté – Ježíš jde kázat. 

A nyní podrobněji. Job a Marek. Nebe a dudy. Černá a bílá. Diametrální rozdíl. Job je depresivní, nevidí 

naději, všechno je špatně, člověk je odsouzen ke zkáze. Marně bychom říkali, že nakonec i ten Job dopadne 

lépe, než čeká. I když na druhou stranu líčení toho, co Joba postihlo neobsahuje nic krásného. Přichází o 

rodinu, o zdraví. Známe ten příběh. Myslíte ale, že příběh Šimonovy tchýně byl od začátku jiný? Ležela 

v horečce. Zkusme si uvědomit, že horečka člověka nepostihuje jen tak pro nic za nic. Je příznakem nemoci, 

zánětu. My máme na určité druhy horečky léky. Co měli lidé tenkrát? Prakticky nic. Samozřejmě nějaké 

bylinky, které mohou být účinné. Snad zábaly. Zkusme si představit, že by horečka Šimonovy tchýně byla 

třeba od zánětu slepého střeva či od zánětu mozku. Na takovou horečku i dnes hodně lidí umírá, natož tehdy. 

Šimonova tchýně není v dobrém stavu. Dost možná je na smrtelné posteli. Tohle si spousta lidí neuvědomuje. 

Mohla sama nad sebou zlomit hůl. Ostatní si mohli myslet, že nemá naději. Stejně jako u Joba. Ale učedníci 

Ježíšovi pověděli o její situaci. Tušili, že by mohl pomoci. Nebyli bez naděje. Tento moment vnitřního 

nastavení je důležitý. Když přistupuje člověk k nemoci s negativním zaměřením, snižuje své šance. Dnes 

bychom řekli, že snižuje svou imunitu, omezuje schopnosti těla se uzdravit. Nedává uzdravení možnost. 

Naděje je v tomto smyslu opravdu důležitá a cenná. 

A zde se dostáváme k tomu druhému. Kde naději brát? Jak se v ní cvičit? Kde ji čerpat? Ježíš celý večer 

uzdravoval, rozdával tu naději. Muselo to být velmi vyčerpávající. A tak ráno jde ještě za tmy ven, na pusté 

místo a modlí se. Tady nejde o nějaký prázdný rituál. Ježíš jde dobít baterky. Jde čerpat naději, jde se vnitřně 

posílit. Zde se tak děje skrze modlitbu. Jistě se to dá zvládnout i díky procházce na čerstvém vzduchu, kdy 

v klidu přemýšlíme a ladíme se pozitivně, vedeme rozhovor s nebeským Otcem trochu jinak. Určitě se mohu 



v nadějném povzbudit pěkným rozhovorem s někým, kdo naději má. Naděje může být člověku dána skrze 

obraz v galerii, skrze divadelní hru či koncert kvalitní hudby. Proto je ostatně tato doba plná trápení, protože 

se naše mysl nemůže obohacovat z těchto zdrojů, musíme tyto vlivy cedit skrze obrazovky, a to jde ztuha. 

Nedomnívejme se, že modlitba je jedinou možností získání naděje. Určitě je možností dobrou. Ale nejde o 

rituál. Nejde o splnění čehosi. Od Ježíše nejde o přístup typu „musím se modlit“. Ježíš se prostě modlí, protože 

ví, že mu to dá sílu do dalšího dne. Job naději nečerpal. Spíš ji sám zahazoval. A jeho přátelé mu v tom 

nepomáhali, protože jen hledali, co udělal špatně a čím se provinil. 

Jsme ale u třetího momentu. Ježíš nechce své působení omezit jen na oblast Kafarnaum. A nejde mu o slavný 

příchod do Jeruzaléma. Navrhuje jít do okolních městeček. Tehdejší městečko. Malé nic. Bezvýznamná 

skupina domů v poušti. Lišky a šakali tam dávají dobrou noc.  Ale i tam Ježíš chce jít, protože ví, že i tam 

jsou lidé, kteří potřebují pomoc. I v tomto sdělení je evangelium, dobrá zpráva a naděje. Dobrá zpráva v tom, 

že ani obyvatel malého městečka na periferii malého státečku, který ani neexistuje ve své samostatné podobě, 

ale je pod správou Římanů není opuštěn a zapomenut. I kdybyste byli těmi nejmenšími z nejmenších, nebudete 

nikdy bez Božího zájmu. To se tady říká. To bychom měli zaslechnout. Protože člověk se často podceňuje a 

myslí, že o něho Bůh nestojí. Nebo se naopak někdo přeceňuje a myslí si, že Bůh se soustředí jen na něho. 

Skutečnost je ale prostší. Ježíš jde sem i tam. Ježíš tu je pro nejmenší i pro velké. Na nikoho nezapomíná, 

každý je pro něho stejně důležitý. 

A pak tu je čtvrtý moment. Ježíš chce jít do městeček kázat. K tomu je poslán, připomíná. Nezmiňuje 

uzdravování. Připadá nám to zvláštní, ale ve skutečnosti se tím uzavírá celý kruh. Je to velmi často právě 

slovo, které dodává naději. I slovo laciného konejšení dokáže někdy povzbudit. Co teprve poctivé a pravdivé 

slovo, které odhalí důležité skutečnosti. Dobré slovo. Ježíšovo kázání zasahuje posluchače. Ovlivňuje jejich 

mysl a tím ovlivňuje i všechno ostatní. Dnes víme, že lidská psychika je důležitá pro stav našeho těla, ale to 

je jen chabá poučka pro lidi, kteří se odtrhli od duchovních kořenů. Tam, kde ale působí Bůh svou řečí, svým 

kázáním, které proniká do nitra, tam – pokud je jeho slovo opravdu přijato – dochází k radikální proměně. 

Mění se člověk, mění se jeho vidění sama sebe i to, jak vnímá své okolí. Člověk dostává novou sílu, naději, 

lehkost, rozhodnost. Proto stačí, aby Ježíš kázal. Proto je kázání jeho základním posláním. Protože slovo stačí. 

Slovo se stalo tělem. Slovo v Ježíšově případě proměňuje. Nejen ale slovo Ježíšovo. I my jsme povoláni 

k témuž. I pro nás by mělo být tím největším cílem předávat nadějnou radost. I my smíme dobíjet baterky 

modlitbou i jinak. I my smíme mít na mysli i ty nejmenší, i my smíme spoléhat na slovo, které všechno přetváří 

a všechno obnovuje. Amen 

 

Modlitba: Bože, děkujeme za tvé slovo, které nás v dobrém ovlivňuje. A děkujeme, že i my smíme svým 

slovem někoho v dobrém ovlivnit. Amen 


