Mk 14,3-9 Pomazání v Betanii
Celý tento úryvek je vložen do kontextu blížícího se Ježíšova umučení a
smrti. “Bylo dva dny před velikonočními svátky Velekněží a zákoníci přemýšleli,
jak by se Ježíše zmocnili a zabili ho” (Mk 14,1). S blížícími se velikonočními
svátky spěje život Ježíše Krista ke svému vrcholu a naplnění. Na černém
pozadí zloby a nenávisti září příběh o lásce jedné ženy, která prokázala velikou
odvahu. Pomazat hosty vonným olejem nebylo v židovském národě nic
vyjímečného ba naopak. Patřilo to k obvyklému projevu lidské zdvořilosti a
slušnosti. Tento skutek lásky ženy učednice, je v silném kontrastu k apoštolu
Jidášovi. Zatím co tato žena měla v centru svého jednání Ježíše, Jináš naopak
myslel jen na peníze a jak by prosadil svůj plán. Námitka ohledně prodání oleje
a darování peněž chudým byla s blížícími se velikonočními svátky legitimní,
neboť i oni patřili do vyvoleného národa a měli tak právo slavit velikonoční
večeři. Ve skutečnosti, však tím nejchudším je sám Ježíš Kristus!
Bylo dva dny před velikonočními svátky – Vše se odehrálo před
velkými židovskými svátky, které začínaly veliknoční večeří a trvaly celý
týden. Jedná se o svátek Pascha, při kterém se připomíná památka vyjití
izraelského národa z egyptského otroctví. Podle počítání Markova evangelia se
vše odehrává ve středu, tedy dva dny před velikonocemi, tzn. dva dny před
Ježíšovou smrtí na kříži. Právě zde vidíme tu velkou symboliku velikonoc,
neboť Ježíš nás skrze svou smrt na kříži osvobodil z otroctví hříchu. Velekněží
a učitelé zákona byli hlavními aktéry Ježíšova odsouzení, neboť Ježíše
nenáviděli. Ve své touze po moci a vlivu se potřebovali Ježíše zbavit. Zmocnit
se ho je důležité slovo při Ježíšově zatčení, neboť vyjadřuje jejich zlo - zlo
člověka.
Když byl Ježíš v Betánii – Betánie (
v překladu dům chudých)
bylo oblíbené Ježíšovo místo a když byl v Jeruzalémě, tak tam často pobýval v
domě svých přátel Marie, Marty a Lazara. Město se nachází v přímé blízkosti
Jeruzaléma vzdálené asi 3 kilometry a odehrály se tam tři biblické události.
Nejznámější událostí je vzkříšení Lazara (Jan 11,1-46), pak setkání s Marií a
Martou (Lk 10,38-42) a nakonec událost, kterou právě čteme. Vše se pak
odehrálo v domě Šimona Malomocného, který je identifikován jako Šimon
farizeus (Lk 7,36n), který se už s Ježíšem dříve setkal.
Přišla k němu žena s alabastrovou nádobkou oleje drahocenného
nardu – Kdo byla ta žena a jak se jmenovala? Marek ani Lukáš ve svém
evangeliu její jméno neprozrazují, ale svatý Jan naopak ano. Je to Marie, sestra
Marty a Lazara (Jan 12,1n). Je to ta žena, která seděla u nohou Ježíše a
naslouchala jeho slovům (Lk 10,38-42). Evangelista Marek zmiňuje i materiál
z kterého byla nádobka vyrobena, obsahující vonný olej - alabastr. Je to možná

proto, aby zdůraznil jak je pro ženu vzácký Boží Syn a jeho tělo, v kterém je
plnost božství. V této nádobce pak měla olej z drahocenného nardu. Mast z
pravého nardu získaná z kořenů jedné indiánské rostliny měl cenu okolo 300
denárů, což byl roční plat průměrného dělníka. Jedná se tedy o olej, který měl
nesmírnou hodnotu. Není tedy divu, že jej chtěli učedníci prodat a dát peníze
chudým. Podle evangelia svatého Jana protestoval hlavně Jidáš (Jan 12,4-6),
kterému však nešlo o chudé, ale aby ukradl peníze.
Olej mu vylila na hlavu – Žena doslova rozlomila nádobku. Dělá to
proto, aby vylila na hlavu Ježíšovu úplně všechno. Nestačilo tedy nádobku jen
otevřít, neboť vše dělá s láskou, která nemá hranice. Všechno se odehrává v
naprosté tichosti a Šimonův dům naplňuje vůně. Na Ježíšovu hlavu stéká
drahocený olej lásky, stéká na kněze, proroka a krále.
Nač došlo k takovému plýtvání – Takto by se asi každý z nás zeptal,
proč se plýtvá tímto olejem, který má tak velikou hodnotu. Peníze by se daly
využít jakkoli lépe. Podobně se můžeme ptát i kříže Pána Ježíše, proč musel za
spásu světa zemřít tak krutým způsobem, proč musel tak trpět. Nešlo to zařídit
všechno nějak jinak a bez větší bolesti? Možná i učedníci stejně jako my byli
svázání ekonomickým uvažováním. Všechno má svou hodnotu a je potřebné
také šetřit. Láska ale nemá hranice a pro Krista má cenu se zříci úplně všeho.
Ježíš brání tuto ženu: “Proč jste tak zlí? Vykonala na mě dobrý skutek”.
Almužna a pohřbívání mrtvých byly mezi židy považovány jako záslužné
skutky. Tato žena svým činem vykonala dobrý skutek, větší než darování
almužny, neboť Ježíš byl nejchudším z lidí, který se přibližoval smrti na kříži.
Potom dopředu vykonala i prorocký skutek, neboť namazala tělo Ježíšovo,
které bylo pohřbeno v hrobě. Žena by mohla vnímat kritiku, kterou svým
činem vyvolala, přesto láska která ji žene je větší, než všechny překážky.
Vykonala dobrý skutek – Dobré skutky vychází se samotného Boha a
připomínají původní dobro a krásu, která byla vyjádřena při stvoření světa. Vše
pak dělá tato žena pro osobu Ježíše Krista, který vykoná ten nejdůležitější
skutek, smrt na kříži. Chudé mají lidé mezi sebou neustále, Božího Syna ale ne.
Je potřeba nyní přijmout ten neopakovatelný okamžik přítomnosti Krista a
vyjádřit svou víru a lásku. Závěrečná věta našeho úryvku je pak uvedena
slavnostním způsobem: “Amen, pravím vám”. Znamená to, že následující slova
mají jistou důležitost. “Všude na celém světě, kde bude hlásáno evangelium,
bude se na její památku vypravovat o tom, co vykonala”. Tato žena je tak
živým evangeliem, prototypem všech, kteří budou konat dobré skutky, jak nám
přikazuje Kristus.
Velkou symboliku v tomto úryvku má také vůně, která je sice
neviditelná, ale každý ji může cítit, ikdyž je třeba tma. Hebrejsky se vůně řekne
šemen a připomíná nám slovo šem, které znamená jméno. Tato podobnost je
pěkně vyjádřena i v Písni Písní: “Příjemně voní tvé oleje, Nejčistčí olej je tvé

jméno” (Pis 1,3). Takže onu vůni nevydává jenom olej drahocenného nardu,
ale také jméno samotné ženy, která vykonala onen skutek. Vůně z Ježíšova
kříže se pak bude šířit po celém světě, aby jeho jméno bylo všem známo,
protože v něm je spása. Naše jméno vydává také vůni do našeho okolí.
Konejme tedy i my dobré skutky, jako ona žena pro Boží království.

