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12. 2. 2023 – Jen věř! 

 

1. čtení: Mk 5, 21-36 
 
Píseň (Svítá): S303 – Spí, vždyť jenom spí 

 
Základ kázání: Mk 5, 37-43 
  

Kázání: Milí shromáždění, 
 

příklad obou dnešních postav je snad zřejmý. Také proto, že je 
stejný jako u každé příkladné biblické postavy. A také proto, že Ježíš ho 
nahlas vyslovuje: 

„Věř!“ 
Tentokrát má věřit Jairos, kterému zemřela dcera. Má věřit 

Ježíšovi, který ji pravděpodobně býval mohl zachránit. Kdyby ho 
nezdržela ta zpropadená krvácející ženská. Vždyť krvácela dvanáct let, 
tak přece mohla ještě třeba hodinku počkat – umírající dítě je přece 
přednější! 

Jairos má věřit Ježíšovi, který by možná býval stihl zachránit jeho 
dcerku, kdyby po té zpropadené ženské alespoň nepátral. No tak z něj 
vyšla síla, někdo je uzdraven – hezké, supr, ale honem dál, vždyť umírá 
dítě! 

Jak má takovému Ježíšovi Jairos věřit? Vždyť upřednostnil zřetelně 
méně urgentní případ před umírajícím člověkem. To by lékaři dnes 
neprošlo ani náhodou. Ježíš upřednostnil předlouho nemocného 
dospělého mimo jakékoli ohrožení před umírajícím dítětem. Jen aby té 
ženské řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze 
svého trápení.“ 

Kvůli těmhle dvěma větám zemřela Jairova dcera? Kvůli těmhle 
dvěma větám Ježíš tak vehementně hledal jednu konkrétní osobu 
v tlačícím se zástupu? 

Vždyť ten Ježíš i ze svého kruhu nejbližších dvanácti učedníkům 
očividně věřil maximálně třem! Nikoho jiného s sebou k Jairovi nevzal – 
aby to nebyl až tak velký trapas, zřejmě. Když Ježíš nevěří ani svým 
osobně vybraným Dvanácti, proč by měl Jairos věřit Ježíšovi? Vždyť 
nechal zbytečně umřít dítě!  
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Kdyby Ježíšovi alespoň ta krvácející ženská nemusela vyprávět 
celý svůj příběh. Kdyby se alespoň neschovávala, ale rovnou se sama 
přiznala Ježíšovi, že to ona ho vlastně okradla. Když už teda musela 
zdržovat a otravovat, zatímco Jairovi umírala dcera. 

Jak má Jairos v takové situaci věřit zrovna Ježíšovi? Kdo by věřil, že 
vlastní mrtvé dítě bude zase žít? Kdo by to věřil člověku, který „pro 
jistotu“ odežene celý ten tlačící se zástup, který celé to zdržení způsobil. 

Tak se Ježíšovi vysmáli i všichni, kteří již zesnulou dcerku 
oplakávali. Posmívali se mu, že věří na život po smrti. Posmívali se mu, 
že podle víry v život po smrti žije také svůj život časný. Tím směšnější 
jim Ježíš připadal, že neumí ani odlišit spánek od smrti. 

A i je Ježíš vyhnal. Místo aby jim ukázal, jak se mýlí, tak je vyhnal. 
Místo aby je silou své víry a mocným zázrakem přesvědčil o své, 
dokonce o Boží a objektivní, pravdě. To muselo vypadat stejně, jako 
když odehnal tlačící se zástup i většinu svých učedníků. Aby nikdo nebyl 
„u toho,“ až se ukáže, že mrtvé dítě je opravdu mrtvé. A nikdo s tím už 
nic udělat nemůže. 

To všecko jsou přece doklady toho, že ani Ježíš sám moc nevěřil! 
Kdyby přece pevně věřil, že Jairovu dcerku zachrání, tak by tam všechny 
ty zástupy a plačky nechal – aby je přesvědčil svou vírou, svým 
zázrakem! Aby jim vmetl do obličeje jejich nevíru, nedověru, pavíru! 
Aby je obrátil! Stejně jako ty zástupy. A o to víc své vlastní učedníky! 

Jak měl Jairos věřit Ježíšovi? Všechno racionální, všechna data a 
informace, vše, co bylo lidsky dostupné, svědčilo o opaku: Právě Ježíšovi 

nevěřit. Vždyť byl oprávněně posmívaný, odháněl případné konvertity 
svého náboženského společenství, i ze svých učedníků vzal jen tři. A 
ještě upřednostnil hledání již uzdravené ženštiny před záchranou 
umírajícího děvčete. 

Jen blázen by Ježíšovi věřil. Jen blázen může věřit, že po smrti 
může být život. Že po smrti je život. A jen úplný šílenec může podle 
takové víry žít svůj časný život v tomto světě. I např. pandemie covidu 
to dokázala sice moderně, ale naprosto jednoznačně: Ve věčný život, 
v přednost Božího království před vším ostatním, ve vítězství Božího 
vzkříšení nad smrtí a zlem, nevěří v podstatě nikdo. Ani dnes. Ani 
celoživotní členové církví. Ani nedávní konvertité. 

Tak není divu, že kromě pochopitelného údivu vzbudilo Ježíšovo 
probuzení Jairovy dcerky ze smrti pouhými dvěma slovy také zděšení. 
Strach. Děs. Dokonce teror. Je to tak šokující reakce, že ji většina 
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překladů vypouští – českých i cizojazyčných. Ačkoli řečtina je 
jednoznačná. 

Jak by se přece mohl někdo neděsit toho, že všechno je úplně jinak, 
než jak si celý život myslel? Jak by zděšení a úděs mohl nebýt reakcí na 
očividný důkaz, že všechno, co je tak normální, očividné a jasné je úplně 

jinak? A tak není vlastně vůbec pravda! 
Protože navzdory všem dostupným informacím právě Ježíšovi 

Jairos věřit měl. Navzdory vší logice, racionalitě, pocitům, společnosti, 
tlakům a tahům nejen zástupu nebyl a není nikdo lepší, komu věřit. Na 
koho spoléhat. 

Ačkoli naprostou podivnost božského a Božího dokládá Ježíš sám 
také hned poté: Nikomu o tom vzkříšení nesměli nic říkat! Nikdo se 
nesmí dozvědět o tom, že je život po smrti. Že někdo dokáže přemoci 
smrt pouhými dvěma slovy. Nikdo se nesmí dozvědět, že všechno je 
úplně jinak, než jak si samozřejmě všichni myslíme. 

Jen blázen by Ježíšovi věřil. Jen blázen by spoléhal na vzkříšení a 
věčný život. Jen blázen by poslouchal člověka, který tají své dobro. Který 
tají, že dokáže vzkřísit mrtvé a dělat zázraky. Jen blázen by věřil 
člověku, který raději přikazuje o vzkříšenou dívku normálně pečovat, 
místo aby jel reklamu, marketing, nové zájemce a konvertity. Aby užaslé 
překoval v členy svého hnutí. Aby „kul železo, dokud je žhavé.“ Aby 
všem očividně ukázal, jak příšerně mimo je jejich samozřejmý obraz 
světa, Boha i jich samotných. 

Jen proto, aby bylo všem jasné, že z té holky není duch – nýbrž že 
je stejně živá, jako všichni ostatní. A tak že, jako všichni ostatní, zase 
umře. Když nedostane najíst. A až přijde její čas zemře nevyhnutelně 
znovu. 

A přesto ten Jairos věřil. Navzdory společnosti, rozumnosti, 
pocitům, zvykům i tradicím Jairos Ježíšovi věřil. Navzdory všemu, co 
bylo dostupné, Ježíšovi věřil. Ačkoli se jim všichni oprávněně a 
samozřejmě smáli a posmívali, Jairos Ježíšovi věřil. 

A ne svým životem. Věřil Ježíšovi životem své dcery. Ještě vsadit 
svůj život na Boha, to udělá kde kdo. Tedy ve chvíli, kdy už není žádná 
jiná možnost. Ale vsadit na Krista život milovaného dítěte? Vlastní 
pověst? Snášet kvůli tomu posměch a ponížení? A pak ještě muset mlčet 
o tom, že Ježíš měl pravdu a že se to vyplatilo? 

To je přece naprosto šílené. Kdyby o tom všem mohli alespoň 
potom mluvit, svědčit, vyprávět – aby přece i další Ježíšovi věřili! Vždyť i 
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ten v předchozím příběhu uzdravený posedlý měl vyprávět a svědčit o 
Kristově uzdravení! A to byl pohan zcela mimo Boží lid a Zaslíbenou 
zemi! 

Šílenství. Bláznovství. Vždyť je to proti všemu co je i dodnes 
normální. I v církvích. Vždyť i církve hlavně aby byly vidět a slyšet, aby 
měly dobrou pověst a image. Místo aby v tichosti sloužili také 
umírajícím. Třeba i dětem. To by byl jen příklad Kristův – a tomu může 
věřit jen naprostý blázen. Nebo blbec. Nebo naivka. 

Vždyť přece hlavně uvnitř církve musíme připomínat, jak se nám 
to nebo ono povedlo. Komu všemu jsme pomohli. A kdybychom někoho 
vzkřísili z mrtvých? Tak ještě mnohonásobně víc! 

Kdepak víra. Kdepak důvěra. Kdepak spolehnutí na Boží milost. 
Kdepak důvěra v Boží sliby i činy. Natožpak v Boží slovo o něčem 
nemluvit. Natožpak víra ve vzkříšení, věčný život, Boží království. A už 
vůbec ne ve vládu a nevyhnutelné vítězství lásky, dobra, spravedlnosti, 
obětavosti, služby, pokání, pokory, tiché služby. 

Právě proto je Abram praotcem víry v Boha. A i Jairos a ta 
bezejmenná krvácející žena jsou příklady víry Bohu. Navíc právě Bohu, 
který je stále znovu podivný, bláhový až bláznovský, protože milující a 
zachraňující nevěrné, nevěřící, nedověrné a pokrytce. I mnohem horší – 
třeba právě toho Petra, který u toho všeho byl. Přikazuje opakovaně 
mlčet o důkazech své existence, moci, dobra, oběti. 

Protože činy a nečiny vždycky prozrazují, komu a čemu kdokoli 
věří. Co děláme a neděláme vždycky prozrazuje, jestli tedy věříme 
bláznovskému Hospodinu Bohu, Ukřižovanému Spasiteli, Nezkrotnému 
Duchu svatému, a nebo vlastně ne. 

Jestli hledáme Boží království před vším ostatním, nebo jsou přece 
jen pro nás důležitější věci. Jestli hledáme Boží království pro také 
ostatní – nebo ne. 

A tak jestli věříme Kristu, který také tohle všechno takhle žil. 
Ačkoli se mu za to posmívali. Ačkoli ho za to ukřižovali jeho vlastní. A 
nebo Kristu vlastně nevěříme. Protože víc věříme jiným. Protože i tomu 
Kristu se za to posmívali. I toho Krista za to úspěšně zabili. 

A tak, jestli nevyhnutelně znovu a znovu přichází v životech našich 
i světě kolem nás vláda strachu, děsu a smrti. Namísto života, pokoje, 
úžasu. Jako také v Jairově domě i životě. Amen. 

 
Píseň: NEZ703 – Kdo Bohu ve vše oddává se 


