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Památce zesnulého Bohumila Jungmanna,
který mě tímto tématem inspiroval,
a které mě dlouhá léta tak trápilo,
dokud jsem se neodvážil
vypořádat se s ním.
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Bohem a Adamem a Evou první
zrozený člověk Kain zabil
mladšího bratra Ábela.
Mariin a Josefův syn Jakub,
chtěl mladšího bratra Ježíše
zachránit, aby se
neobětoval, ale obětovali se oba.
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Jakub se k ránu přitulil blíž k Anně, dvojčata se tak každou noc vzájemně ohřívala.
Ten rok sice jaro přišlo dřív, jitra přesto byla mrazivá. Měli pod sebou otep slámy a
přes sebe přehozenou surovou ovčí kůži. Ta je před dolézavým chladem chránila jen
chatrně. Z jedné strany od oslů a volků se rozlévalo teplo zároveň s jejich ostrým
pachem, na který už si pomalu zvykli.
Museli vydržet blízko vedle sebe, než vzejde slunce, k polednímu bude i tady žár
připomínající léto. Jakub stále nechápal, jak se v tom bědném chlévě ocitli. Dlažba tu
byla věčně studená, škvíry mezi kameny zanesené trusem, zbytky obilí a prachem.
Hovada stála jen na holé udusané zemi, žlab měla vylízaný do posledního stébla
slámy a sena.
Josef musel z jejich dřívějšího domova odejít, protože ubylo tesařských prací. Možná
kočovali neustále, dvojčata si teď stačila uvědomit ten rozdíl jen nezvyklou zimou a
nepřívětivým prostředím. Před tím prošli dlouhou pouť.
Marie se s nimi vlekla s velkým břichem, připravovali je s Josefem na překvapení.
Anna se zajímala o Mariin stav víc než Jakub. Ten pokud mu stačily síly, nesl
chvílemi Josefovu sekyru. Měli jediného oslíka, který byl jejich láskou. Teď stál mezi
ostatními zvířaty, nejblíže k nim, přáli si ho mít vždycky poblíž.
Anna se pohnula a vzdychla, jeden z volků se k ní náhle otočil a zabučel. Miminko
ležící na konci žlabu se zavrtělo. Marie jen zdvihla hlavu a zase ji unaveně položila.
Marie byla krásná.
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Nad spícím nemluvnětem byl kus rozbité střechy. Venku začalo svítat. Z díry mezi
krovy se nad kojencem rozlévala zvláštní záře. Jakub vnímal první záblesk světla
hřejivě, bylo mu snesitelněji, vzpomněl si, jak se jim Josef snažil oběma nové místo
zpříjemnit: - Budete bydlet se zvířátky!
Mimino se znovu pohnulo a zavrtělo. Jakub se zvedl ze země a přikryl spící Annu,
zastrčil jí konce kůže za ramena a šel pomalu na konec žlabu. Tiše našlapoval po
chladné dlažbě a šustící slámě, Čím byl blíž otvoru ve střeše, záře sílila, dopadala
nyní na oba sourozence.
Jakub se bál nahého bratrova těla třeba jen lehce dotknout. Díval se na něho dlouhé
vteřiny s pocitem svátosti, nevšiml si ani blížící se Anny. Našlapovala po špičkách
tišeji než před chvílí on. Jako by se vznášela nad zemí, nehmotná, netělesná, pohladila
mimino po bříšku a přikryla je kusem plátna. Byla zvyklá hrát si s panenkou. Sotva
začala vnímat, dostala ji od Josefa. Vyřezal ji kdysi z kusu dřeva a dlouhou dobu se na
ni díval, jako teď Jakub na nemluvně. Josef se nejdříve sám kochal svým výtvorem,
něčím jiným než opracováním trámů, i pro něho pomalu neuvěřitelným. Proti jeho
řemeslu byla hračka filigránským dílem, jemným, drobounkým. Anna ji pečlivě balila
do slátaných hadříků, krmila titěrnou dřevěnou lžící, dlouhé měsíce bez ní neusnula,
celou cestu ji chránila na prsou, nedokázala by bez ní žít. Měla ji až neuvěřitelně ráda,
daleko víc byla spojena jen s Jakubem. Oba byli dvěma stranami jedné mince,
pupeční šňůrou nebyli spojeni jen s Marií, ale i mezi sebou, po porodu
nepřestříhnutou, sotva začali mluvit, ptali se i po sebekratším odloučení po sobě.
- Kde je Anna? - Kde je Jakub? Ačkoli byli tak odlišní, tím víc k sobě blízcí,
nedokázali sníst cokoli, co neměl ten druhý, dostat něco sami. Až na tu Anninu
panenku a Jakubovu sekerku, symboly jejich různosti. Dokázali se mezi sebou prát
jak zdivočelí psi, ne hyeny, hned se usmiřovali, objímali, zvyklí zpočátku jen na sebe.
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S jistým ostychem se proto přibližovali k ostatním dětem a dospělým, jak měnili
domov a prostředí.
Nad koncem žlabu už svitlo zcela, možná to dokonce byly paprsky slunce, nejen
svítání, chlév kromě díry ve stropě byl temný, neměl okna, jen dveře, na noc zapřené
kůlem před chladem a nevítanými hosty.
Stejně jako Jakub zprvu nezpozoroval Annu, oba nyní nepostřehli, že za nimi stojí
Marie s Josefem. Byli jen v dlouhých košilích, Marie již útlá, s plošším břichem, jak
si té změny všiml překvapivě i Jakub. Zároveň i s tušením, že miminko je z jejího
těla. Josef byl zarostlý, vlasy rozježené, nevyspalý, utrápený. Ale jen do chvíle, než se
podíval na děti, nový přírůstek do rodiny, nad kterým se usmál.
Jakub a Anna se ve stejném zlomku vteřiny otočili hlavami za rodiči. Vysloužili si za
to pohlazení. Jakub byl po každé pochvale zjihlý, dokonce se červenal. Ve srovnání s
Annou byl citlivější, zároveň i zarputilejší, jen tak lehce už od útlého dětství
nedokázal cokoli lehce hodit za hlavu, dokonce se při nezdarech vztekal. Anna byla
bystřejší, rychleji do všeho pronikala, dokázala jednat, pamatovala si, s čím se
v životě setkala. Jakubovo pomalejší vnímání bylo hlubší, trvalejší, nad vším déle
přemýšlel, někdy při tom ani neslyšel, neviděl, zabrán do sebe, mimo svět a tím mu i
blíže, měl šanci nezůstat jenom na povrchu.
Anna se znovu věnovala nejmladšímu bratříčkovi, upravovala mu nezvyklé jesličky,
ten se nepřítomně díval kolem, zdálo se, že krčí nos a mrká očima rychleji než je
obvyklé, našpuloval rty, možná měl hlad, ne ještě takový k rozbrečení. Možná ho ti
lidé nad ním na chvíli rozptýlí, než se prázdný žaludek přihlásí.
Marie lehkým dotykem popostrčila Jakuba a Annu od sebe a šla k miminku. Josef
dvojčata otočil a přitáhl k sobě, sedli si nejdříve na slámu, pak s nimi začal dovádět.
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Marie si zatím sedla na kraj žlabu a začala kojit. Po celou tu dobu se dívala a usmívala
na Josefa, všechno se tu po ránu odbývalo beze slov, jen pohledy a dotyky. Jak Marii
zploštělo břicho, o to víc se jí nalila prsa. Teď se usmál i Josef, díval se na ni, ale
nepřestal se kočkovat s Jakubem a s Annou. Ti oba již výskali, až se k nim ohlíželi i
volci a oslíci, zvláště ten jejich.
Annu skotačení s Josefem omrzelo dřív, nebyla tak trpělivá, nebo spíš měla
rozmanitější zájmy, pravděpodobně i postřehla, co se děje za jejími zády, zatímco
Jakub se při hře nenechal odlákat ničím. Anna šla k Marii a dívala se, jak kojí. Matka
se na ni usmála, pro Annu to bylo znamení, že se může dívat, vnímala ten úsměv jako
ženské spojenectví, snad i spiklenectví, dokonce se víc přiblížila k Marii a hladila
bratříčka hřbetem ruky po tváři, odhrnula cíp Mariiny košile padající mu na čelo.
Musela už vědět, že i ji jednou to poslání čeká, zatím mohla ten rituál jen pozorovat.
Bratr po ní blesknul pohledem a chvíli přestal sát, po kratičké chvíli se znovu pustil
do Mariina prsu s větší vervou, než se sám těmi pohyby unavil a pomalu usínal. Anna
věděla, že ho Marie musí ještě chvíli držet, nenechat ho usnout, než si odříhne, jinak
by se jako už po několikáté poblinkal.

Jakub se po urputném zápolení s Josefem překulil nejen na záda, ale i čelem na
druhou stranu, teprve teď si všiml, jak Marie drží mimino v ruce a na cosi trpělivě
čeká. Anna se na ni toužebně dívá, byla by určitě šťastná, kdyby mohla mimino držet
v rukou, asi jí přání bylo vidět na očích, na Marii zase, jak se rozmýšlí. Anně byly
sotva čtyři roky, ale byla o chloupek větší a vážila o něco víc než Jakub se svou
subtilnější, o to svalnatější postavou. Byl kostnatější, vylítanější, někdy nezadržitelně
plýtval energií, tmavší od ještě loňského slunce, s přivřenýma očima, jak vždycky
přecitlivě až choulostivě reagoval na silnější světlo. A to zrovna i nyní, když Josef
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otevřel dveře a s čerstvým vzduchem se do chléva prodraly na práh i sluneční
paprsky. Anna se ještě prosebněji podívala na Marii, postřehla, jak váhá, je rozpačitá,
až se konečně dočkala. - Tak si sedni, Anno! řekla Marie a podala jí celé šťastné
opatrně do náručí bratříčka.
Jakub se díval na Annu se sotva postřehnutelnou závistí nebo spíš se žárlivostí
dvojčete. Bude se muset o svou sestru dělit s novým bratříčkem, zároveň si s ním také
v budoucnosti hrát, až trochu vyroste. Hra s kluky byla zajímavější, ačkoli si život bez
Anny nedokázal představit, teď šel k ní, ale nechtěl si od ní vzít do ruky bratra, stále
se ostýchal se ho dotknout, měl strach, že by mu mohl ublížit, nebo by dokonce po
jeho dotyku kamsi zmizel do neznáma. Jakub měl podivuhodnou fantazii, chtěl létat
jako ptáci, Josef na něho musel dávat pozor, aby ho nenapadlo kvůli tomu skočit
odněkud ze skály nebo z vysokého stromu. - Ptáci přece létají tak lehce! byl
přesvědčený si Jakub.
Teď už Jakub vnímal, že jeho nový bratr patří do rodiny, která se na dlouhé cestě
kvůli němu zastavila, aby se mohl narodit. Ani Josef možná nevěděl, co bude dál,
budou-li v cestě pokračovat, nebo se tu na delší dobu v Betlémě zastaví.
Marie zatím přinesla chléb a čerstvě nadojené mléko. Jakub sotva dojedl, šel k jejich
oslíkovi a podával mu hrsti slámy. Oslík žral pomalu jako by na nic nepospíchal,
pravděpodobně nevnímal, že je jinde. Po těch letech snad ani nepociťoval chlév jako
zvířecí vězení a lopocení po cestách s nákladem na hřbetě jako otročení lidem. Sloužil
Josefovi a Marii a jejich dětem.
Osel v Řecku byl zasvěcen Áreovi, bohu války, Dionýsovi, bohovi plodnosti, extáze
a vína, a Apollónovi Hyperborejskému, bohovi slunečního jasu, věšteb, umění a
umělců, dárci zdraví, ochránci domů a mořských cest.
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Tím bratrovým zrozením přišlo k nim i víc světla. Když se tu noc narodil, Josef je
oba s Annou, v náručí s jejich novým sourozencem, vzbudil - To je váš bratr!
maklonil se k nim, aby na bratříčka viděli. - Jak se bude jmenovat? zeptala se zvědavá
Anna. - Ježíš, řekl s otcovskou pýchou Josef, znovu pak ještě hrději opakoval, je to
váš bratr Ježíš!
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Ježíš se nejčastěji fascinovaně díval na volky a oslíky ve chlévě. Skláněli se nad ním
s rodinou první. Jejich oslík, nejmenší ze všech zvířat, stále směšně pokyvoval
hlavou, zakláněl ji dozadu, otřásal se, zvířata bleskurychle potrhávala kůží,
přešlapovala z nohy na nohu, jak na ně dorážel hmyz, dokonce bolestivě vyskakovala,
když se ovád zakousl příliš hluboko.
Jak jaro rychle přišlo, na čas odešlo, ve dne byla větší zima, než předchozí rána.
Anna byla neustále s Jakubem, jakmile Ježíš zaplakal, běžela k němu, Jakub se vždy
díval jen z povzdálí. Ježíšovi houstly tmavé vlasy, měl černé oči a snědý obličej, jak
nad ním občas zasvítilo slunce. Zvedal ruce nad svůj hubený obličejíček s trhavými
pohyby, prsty by se nejraději něčeho chytil, hlavně Anniny ruky, která se mu nabízela
nejčastěji. Jakub se usmíval, i on natáhl ruce k Ježíšovi, zůstal ale stát, nepřibližoval
se, jen ukláněl hlavou ze strany na stranu. Ježíš by se už měl zvednout ze žlabu,
primitivních jesliček, postavit se na nohy a jít si s nimi hrát. Ten jen ale znovu trhavě
zahýbal rukama i nohama, proběhla jím nečekaná vlna, možná ještě neuvědomované
radosti. Anna a Jakub jsou s ním, stačilo mu mít někoho vedle sebe, svraštil čelo, i na
něho dorážel střeček. Anna ho odháněla, odlétl kamsi k oslíkovi, Jakub vzal do ruky
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svazek slámy a rozběhl se za ovádem a hned za jiným hmyzem. Josef Jakuba chvíli
pozoroval, do rozřízlého dřívka vsunul kus ovčí kůže. Jakub byl štěstím bez sebe,
proháněl se za mouchami, komáry a ovády s ještě větší vervou, strhl i Annu, nemohla
se obejít bez toho, co dělal on. Jakub se vzpouzel jí plácačku půjčit, Josef se pokoušel
jim domluvit, přesvědčování příliš nepomáhalo, nezbývalo mu, než udělat ještě jednu
pro Annu.
Po Ježíšově narození přicházeli do chléva jeden po druhém pastýři. Jakub je od
prvního setkání obdivoval, jak od rána do noci hlídají a starají se o stáda skotu a ovcí.
Chtěl ale být jako otec tesařem, měl už malou sekerku, jednou dostal od otce i
dřevěný meč, moc si s ním ale nehrál, jen když se naoko bránil před cizími kluky.
Pastýři byli po zvířatech první, kdo se chtěli s nimi seznámit, sami strážci zvířat,
přicházeli s dary, s mlékem, sýrem, vlnou, jeden dokonce přinesl beránka. Josef se
zdráhal dar přijmout: - Jste také chudí! řekl. - Právě proto, že jsme chudí!
Ti ztracenci samoty byli zároveň zvědaví, proč ta krásná cizinka přišla do Betléma
porodit syna. Josef žárlil, hodnota darů mu dokazovala, jak se Marie pastýřům líbí,
pak se zastyděl. Přicházely i ženy s vejci a se slepicí, aby se Marie po porodu
posilnila, skláněly se k ní s úctou jako k ženě, která přivedla svět zdravé dítě. Všichni
obdivovali nejen Mariina syna Ježíše, ale i dvojčata, Jakuba a Annu.
Jakub závistivě pošilhával po darech, neměl odvahu si něco vzít. Anna byla
rozhodnější, v očích lidí možná i troufalejší, po suchém chlebu jako jejich
každodenním jídle toužila po ovčím sýru. Rozlomila jej napůl a rozdělila se poctivě s
Jakubem, ten se do svého dílu s nedočkavostí zakousl. Josef ho pohladil po hlavě,
ačkoli v tu chvíli měl větší hlad než Jakub. Marie jako kdyby nad těmi dary rozkvetla
do větší krásy, její hubenost až vychrtlost se den ode dne vytrácela. Josef ještě
zoufaleji hledal práci, už ho sice znali v celém Betlémě, spíš ale kvůli narození Ježíše,
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ne jako dobrého tesaře. Měl pocit, že se na něho lidé dívají zvláštně. Jako by se stalo
něco neobvyklého, co určitě bylo spojeno s ním, s jeho rodinou, s Marií, narozením
Ježíše, ale nedokázal si vysvětlit proč. Betlém na něho působil nezvykle, zatím si
naklonili jen pastýře. Jen oni byli schopní pochopit ty, kteří se ocitli v tísni a nouzi.
Možná jednou budou mít Josef s Marií větší štěstí, zatím díky pastýřům mohli být
alespoň trochu spokojeni. Josef přesto trpěl výčitkami, že se nedokáže o rodinu
postarat.
Ježíšem tu noc, co poprvé přišli pastýři s dary, lomcovala horečka, byl rozpálený, v
tváři zalitý potem, v očích nevědomé zoufalství, jako vědomé Josefovo. Po štěstí, jak
se tak často rychle stává, přichází neštěstí. Možná se jen náhle změnilo počasí,
předčasně navracející se jaro zahnala vracející se zima. Ježíš nejspíš prochladl. I
Jakub s Annou byli v jeho věku nemocní, nikdy však tak vážně jako on. Nejdříve
vzdoroval, až se vztekal nad svou nemohoucností, zatínal prsty v pěstičky jako
vzbouřenec, síly mu ale rychle ubývaly, oči se ochablostí už neměly čeho zachytit.
Zatímco Anna pomáhala Marii stírat Ježíšův horečnatý pot z tváře mokrou ovčí kůží,
Jakub prožíval úzkost a strach. Ne v životě poprvé, už předtím si uvědomil bezmoc,
když šli s Josefem pro porodní bábu, opouštěli Marii, která se svíjela v bolestech na
slámě chléva. Zůstala s ní jen Anna, držela Marii za ruku, vzájemně se hladily, a když
se poté na chvíli Marie probrala z bolestí k plnému vědomí, ten čas, kdy Jakub byl s
Josefem, se nechtěl bezmocnou setrvačností hnout z místa.
Jakub měl strach z Mariiny smrti, už měl vědomí smrti, zatím jen matný, ale už mu
neunikal konec zvířat, když byla porážena nebo sama zahynula, Se smíšenými pocity,
s hrůzou i s dojetím pozoroval u pastýřů poslední záchvěvy porážených volků a
oslíků, chycených ryb zabíjených rybáři ranami palicí do záhlaví, kuchaných s
vyhřezlými bílými dušemi, které praskaly, když na ně někdo šlápl.
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Jakub by rád pomohl i nemocnému Ježíšovi, záviděl a obdivoval Annu, jak
svědomitě pomáhala Marii. I na Josefovi byla vidět bezmoc, chodil aspoň namáčet
ovčí kůže, nejdříve jimi otírali a pak do nich Ježíše balili. Pro Jakuba byly nasáklé
kůže příliš těžké, rád by pomáhal, nechtěl si připustit, že je ještě malý, nedovedl si
představit, že by tu Ježíš najednou mezi nimi opět nebyl, i když se objevil sotva před
pár týdny, už patřil neodlučitelně mezi ně, byl jejich.
Probdělých nocí a nekonečných dní s nemocným Ježíšem bylo stále víc, jeho síly
ochably na samý práh zachování života. Marie si i v tom zoufalství přála, aby Jakub s
Annou se alespoň trochu prospali, začala mít strach i o ně, nevěděla, čím Ježíš
onemocněl. Naštěstí jeden po druhém znovu přicházeli pastýři, přinášeli byliny a
pomáhali radou.
Josef zůstával stále s Marií, trpělivý a obětavý, nic jiného nemělo smysl, než aby se
Ježíš uzdravil, litoval Marii, sotva těžce porodila, už byla vystavena takové bezmoci,
nejistotě, napětí, vyčerpání. Neubralo jí to na kráse, ani temné stíny v její tváři ji
nezhyzdily. Dny a noci byly stále chladné, Josef se pokoušel před dveřmi zapálit
oheň, vehnat trochu tepla do stáje, spíš tam ale vnikal chlad. Alespoň proto spravil
střechu, aby skrze ni nepršelo, netáhl studený vzduch.
Jakub chtěl Josefovi pomáhat, Josef se ho však bál pustit do takové výšky, dovolil
mu jen podávat narychlo ze slámy vyrobené došky. Jednou se bude muset Josef
rozhodnout, má-li být Jakub jako on tesařem. Nesmí se bát sebehrozivějších výšek,
nebe, v práci na několik hodin zapomněli oba na úzkost a strach, znovu je přepadal,
jakmile se vrátili do stáje.
I Anna už měla poprvé v životě pod očima kruhy, vlasy slepené a zplihlé dolů. Marie
ji neměla několik dní čas ani umýt a učesat. K čemu by všechno bylo, kdyby
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nezachránili Ježíše. Ten se schoulil v jesličkách do sebe. Jakub ho pozoroval a jako
jeho bratr se také ztrácel, zavíjel do vlastního těla, jak to dělají housenky, když mizí v
kuklách, než se z nich po nějaké době stanou motýli. Jakub je schovával v dřevěných
krabičkách, těšil se, až se vylíhnou, aby se na ně mohli dívat spolu s Ježíšem,
vylétnou, zmizí někde v dálce, v nebi nebo za horizontem. Neměl by tu radost, kdyby
Ježíš už nebyl, nemělo by smysl je takhle slavnostně vypouštět, i když Ježíš by z toho
nemohl mít takovou radost jako Jakub.
Věřili, že ten den, ta hodina, minuta, vteřina musí jednou přijít, v Ježíšových očích
znovu zablýskl život, pookřával, sbíral síly, víc a dychtivěji pil Mariino mléko, které
sílilo z darů pastýřů, pomáhaly mu i jejich byliny sbírané po pastvinách, poušti a
pohořích.
Jakub ten Ježíšův pocit již znal, jednou i on ležel dlouhé dny nemocný, byl by tenkrát
stále slabostí jen spal a spal, až se náhle cosi změnilo, zlomilo k lepšímu, čaje z bylin
a obklady pomáhaly, přestal ztrácet síly a znovu je nabývat, zažil pocit štěstí, odrážel
se od Mariina, Josefova i Annina, jejich radosti z jeho uzdravení. Ležel na posteli, ale
cítil se v jakémsi pomyslném kruhu s nimi, jako kdyby se všichni drželi za ruce,
setrvávali v objetí, přimknuti k sobě neznámou silou.
Marie byla nyní k smrti unavena, ležela vedle Anny, držely se ve spánku za ruce, a
když se obě probudily, Marie byla ještě krásnější, jen měla vyčerpaný hlas.
- Ježíšova nemoc byla pro mě těžší, než když se narodili Jakub a Anna! řekla Marie
Josefovi a vzpomněla si na těžký porod dvojčat.
Zatím se celý Betlém od pastýřů dozvěděl, že Ježíš byl vážně nemocný, a později, že
se již uzdravil. Betlémští chudí přicházeli s dary, chtěli vidět uzdraveného Ježíše.
Stejně tak Marii, kolem níž se stále šířily po městě zvěsti, o její kráse a obětavosti.
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Jakub se z těch horečnatých událostí, ze strachu o Ježíšův život a nových návštěv
nemohl vzpamatovat, chodil po stáji jako omámený, poprvé nevnímal ani Annu,
znovu se mu jako ve snu i ve snech samotných zjevovaly obrazy schváceného Ježíše,
obavy Jakubovi podlamovaly kolena, měl pocit směsi hrůzy, bázně a děsu, ačkoli se
cítil zdravý a silný. Ježíš se uzdravoval s udivující rychlostí, v jednom okamžiku, kdy
celá rodina nad ním stála, se najednou poprvé usmál. Ten den Josef dostal i práci na
stavbě. Jakub, než večer usnul, pocítil málem jako vnuknutí příčiny strachu o Ježíše začal ho mít k smrti rád.

3

Marii a Josefa těšily dary pastýřů, ještě víc ale jejich přirozená lidská přízeň,
vytrhávající i je samotné z opuštěnosti. Nestálé Josefovo řemeslo, závislé na počasí a
době, vedlo ke kočovnému životu, vytrhávalo je z kořenů, bralo jim domov,
příležitost ho vytvořit, kdesi hluboko ukládalo pocit bezdomoví.
Jakub a Anna byli šťastní, mohli-li za pastýři, dívat se na pasoucí stáda. Jakub sbíral
roztodivné kameny a všelijak pokroucená dřeva, Anna divoce rostoucí květy a byliny.
Uzdravily Ježíše, jednou možná uzdraví i je.
Jaro se zase vrátilo, již pozdní, nad pastvinami se v poledne chvěl horký vzduch,
v dálce rozmazával stromy, stavení, pohoří, brzy začne spalovat i vše zelené na
pastvinách, zůstane jen kolem vod, stáhnou se tam i dobytčata, kam se chodila jen
napít, aby tu zůstala pastva co nejbohatší, vydržela přes léto do podzimu, nepřijdou-li
vražedná vedra.

14

Jakub a Anna zůstávali u pastýřů někdy celý den, vždycky se tu pro ně našlo nějaké
jídlo, alespoň Marie a Josef ušetřili, dvojčata se přesto vracela domů ráda, chtěla být s
Ježíšem, jeho nemoc se již nevrátila, zůstala ale v paměti, v mementu prožité hrůzy,
mohla se kdykoli vrátit, přepadnout kohokoli z nich.
Jen Ježíšovi jako kdyby se nikdy nic nestalo, nemoc ho nepoznamenala, stále
urputněji zvedal ruce a nohy do výše, už s nimi tak jen mimoděk trhavě nepohyboval,
byla v nich cítit síla. Když se ho Jakub poprvé odvážil dotknout, usmál se, nic se
nestalo, už neměl ten pocit nekonečně křehkosti, když se Ježíš narodil, zmáhala ho
nemoc, byl zalitý horečnatým potem. Častěji se teď i usmíval nebo jen tak díval do
stropu a na oslíky a volky, než plakal, v rodině zavládl poklid, Josef a Marie znovu
přemýšleli o vlastním domově. Stále ale pobývali v cizím chlévě. Josef už ale hledal
příhodné místo na jejich stavení. Vracel se však z práce domů unavený, často s
Jakubem a s Annou, kteří přicházeli od pastýřů.
Jakub ty tři muže před chlévem spatřil první. Stáli tu jako němí a dívali se na ně, z
neznámých důvodů je tedy zde čekali. - Odkud? měl Josef v očích nejdřív nevyřčenou
otázku a v ní i nejasné tušení, obavy z nebezpečí. - Z Chaldey, od Kaspického moře,
přešli jsme Eufrat a Tigrid, šli podél Mrtvého moře, řekl podrobněji, než možná sám
chtěl, jeden z mužů, nejstarší z nich, se zarostlou tváří až k očím a v bohatém rouchu.
Josef otevřel dveře do chléva, Jakub a Anna si s obdivem prohlíželi tři obrovské
velbloudy s nákladem a s již téměř prázdnými vaky na vodu. Možná ji tu chtějí někde
dočerpat. Ta zvířata s vystouplým hrbem viděli Jakub s Annou v životě poprvé. Jeden
z velbloudů měl hrby dva.
Marie byla vystrašenější než Josef, muži však náhle zbožně poklekli před Ježíšem,
dlouho se mu klaněli a pod žlab mu kladli bohaté dary. Ta zvěst o Ježíšovi a jeho
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zázračném uzdravení se nejspíš roznesla dál než po Betlémě, domýšlel se Josef. Marie
stála opodál s překříženými dlaněmi na zvedajících se prsech, jak stále Ježíše kojila.
Muži se zvedli se země a dívali se užaslí na Marii. – Ne z Ekbatanu? přerušil Josef
jejich obdivné počínání možná nepříliš důvěřivou otázkou - Ne, od Kaspického moře,
opakoval znovu ten nejstarší a nedal v hlasu najevo roztrpčení z Josefovy
pochybnosti. Dva zbylí muži se stále dívali na Marii. Na chvíli zavládlo rozpačité
ticho. Z poklon před Ježíšem, bohatých darů i obdivných pohledů na Marii, jak
proběhlo Josefovi hlavou.
Vrátili se i Jakub a Anna, stoupli si po obou stranách vedle Marie, k jejím mírně a
přitažlivě žensky zakulaceným bokům po Ježíšovi, začala je mimoděk hladit po
vlasech, oba ve stejný okamžik vzhlédli k její tváři.
V chlévě bylo jediné nikým nevyřčené slovo - Proč? neodvážil se je vyslovit ani
Josef, tím méně Marie, ale bylo tu ve vzduchu, málem viditelné, slyšitelné, dalo se
všude kolem nahmatat, bylo cítit zmnoženo pachem zvířat.
- Zrodila se hvězda, přerušil dlouhé tázavé mlčení nejstarší z mudrců, - nová hvězda,
naděje!
Josef tu pověst znal, slyšel ji kdysi na stavbě domu bohatého kupce od potulného
hvězdáře. Občas se prý na nebi objeví kometa, zazáří jako hořící hvězda, nese
poselství, smrt panovníka a narození proroka.
Proto i tito muži přišli znenadání do Judey. Nejen poklonit se umírajícímu králi, ale
pověst o uzdraveném Ježíšovi šířící se s kočovníky je dovedla až k jejich chlévu. Pod
ubohé jesličky, spíš jen jakousi podložku z několika latí Josefem vloženou do žlabu
pod Ježíše.
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Ležely tam zatím nikým nepovšimnuté dary, zlato, drahé kameny, látky, voňavky,
beznadějně už nyní zápasící s pachem chléva, trusem a močí volků a oslíků. - Ježíš?
zeptal se zpytavě Josef, zvyklý se ohánět tesařskou sekyrou, ne přemýšlet nad zrodem
legend a mýtů, jako tři přítomní mudrci, dívající se na něho jen v okamžiku, kdy
někdo mluvil, jak bude reagovat, jinak se zraky upřenými k Marii. Ta ustoupila při
rozmluvě mužů s dětmi ke dveřím chléva, za ní se rozlévaly paprsky zapadajícího
slunce, vytvářely jí za hlavou svatozář, umocňující její krásu, ani na vteřinu ji nebylo
možné přehlédnout.
Ježíš si už nedočkavě vynucoval pití, Marii zrazoval stud začít jej kojit před
neznámými muži. Josef se zatím s neznámými muži bavil o Médii, perském králi a
bohu Ahumarazdovi. Marii byly ty starosti mužů vzdálené, myslela jen na sílící hlad a
zároveň už vzlykot Ježíše. K čemu přemýšlet o tom, komu a jak vládnou králové, radí
mudrci, oblečení jako muži v nádherných královských a kněžských pláštích. Jen si je
někdy představovala na jejich cestách s Josefem a malými dětmi, z dálky je občas i
zahlédla, jejich dary teď ležely na zemi, nikdo si jich nevšímal, ani vždy všetečná a
zvědavá Anna, milující třpytivé, co se jí zdálo jen trochu krásné. Bohatství zastřela
podivnost návštěvy těch poutníků z daleka, tak jiná než příchod pastýřů, vzbuzovali
strach.
Jakub, jinak tak často neslyšící a nevidící, co se kolem něho děje, pozorně poslouchal
rozmluvu Josefa s muži. Ačkoli téměř ničemu neporozuměl, jen z řeči pociťoval
nejasnou hrozbu, jako ze všeho tajemného, nepochopitelného či zatím nechápaného,
stejně jako jednou vyslechl rozmluvu pastýřů v jejich stanu, chránícím je před
žhavým sluncem, nevěděli o něm ležícím opodál ve stínu, spíš než o rozmluvu
vyslechl vyprávění o Lotových dcerách.
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Lot se prý s nimi bál usadit přímo v Soáru, žil proto se svými dvěma dcerami poblíž
v jeskyni na hoře, jeho prvorozená dcera řekla jednoho dne té mladší: - Náš otec je
stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje země vešel, pojď, dáme otci napít
vína a budeme s ním ležet, tak dáme život potomstvu ze svého otce! Daly mu tedy té
noci pít víno, vešla prvorozená a ležela s otcem, on však nic nevěděl, ani když ulehla,
ani když vstala. Příštího dne řekla prvorozená té mladší: - Hle, na dnešek jsem ležela s
otcem já, dáme mu proto pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet, tak dáme
život potomstvu ze svého otce! Daly mu tedy pít víno i této noci a mladší přišla a
ležela s ním, on však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala.
Tak obě Lotovy ženy otěhotněly se svým otcem.
Jakub byl z vyprávění pastýřů zmatený, věřil, že on s Annou budou jednou Josefem a
Marií, než jim oba vysvětlovali, že myslí na nemožné. Anna se nechala přesvědčit,
Jakub byl tvrdošíjný, pravdy mu docházely obtížněji, tím víc poté byl o nich silněji
přesvědčen než jeho sestra.
Teď mu neznámí vnesli do vědomí nové pochybnosti – jeho otce Josefa ve vztahu
k Anně. Už ve vyprávění cítil cosi nesprávného, jinak by přece Lota neuspávaly dcery
vínem. Už přece viděl opilé tesaře pracující s otcem, i vínem zmožené pastýře vítající
po kruté zimě jaro. Možná v tom vyprávění bylo poselství o něčem nesprávném,
nedovoleném, zakázaném, co Jakub pochopí, až bude větší.
Josef v rozmluvě se třemi mudrci, zvláště s tím nejstarším a nejhovornějším, se
zjevně přirozenou autoritou a nejspíš i s mocí úřadu, ztrácel chvílemi půdu pod
nohama, sílil v něm neodbytný pocit, který snad v něm chtěli záměrně i vzbudit, že
oni, před nimiž teď pokorně stál, jsou víc než králové a vojevůdci, silnější svou
moudrostí a znalostmi, oni umějí vykládat smysl probíhajících událostí a snů kněží i
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jiných významných lidí, odvozovali z nich běh dalších dní a roků, osudy panovníků a
jejich rodů, odhadovali sílu nepřátel před útoky na ně nebo před napadením vlastní
země, připravovali oběti a zabíjeli je vlastníma rukama, v jejich očích proto byli
králové těmi slabšími, závislejšími, oni je ve skutečnosti měli ve svých rukou,
rozhodovali o jejich osudu, ne oni o jejich, jen v ojedinělých případech je nechali
probodnout, setnout jim hlavu nebo je uškrtit, obvykle s pomocí a z podnětu jiných
rádců.
Nepokoj v Josefovi neustále rostl, proč tedy oni, silní, mocnější než králové, poklekli
v bohatém odění do plev před nejdříve tichým, nyní křičícím Ježíšem, hlásícím se o
své právo, mléko z Mariina prsu. Ta stála pořád cudná ve vchodu do stáje, rudé
paprsky zapadajícího slunce za skleslými zády, s Jakubem a s Annou, zaraženými
jako ona z nekonečného a stále nekončícího hovoru, kdy už se Ježíš hladem téměř
zalykal a Marie proto konečně přestala držet své děti za ruce a vykročila k Ježíšovi,
obešla před ní stojící muže, vzala vzlykajícího nejmladšího syna do náručí a vydala
tím nepřehlédnutelné znamení.
Muži se s Josefem okamžitě rozloučili a vsedli na velbloudy. Jakub a Anna se na
jejich odjezd odvážili dívat jen zpoza dveří, zamlklí, i za jejich zády bylo ticho. Ježíš
se dočkal a hltavě doháněl své čekání, obrovští nomádi se konečně hnuli od stáje.
Josef stál na cestě, dokud nezmizeli, vrátil se, vzal Annu a Jakuba za ruku, usmál se
na Marii, pohladil Ježíše, zdánlivě byl klid a mír, neznámí muži zatím jen odešli...

4
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Jakuba a Annu hnala za pastýři na prvém místě zvědavost, ve chlévě nebylo již co
poznávat, jen Ježíše a jejich oslíka, ostatní volci a oslíci se podobali jeden druhému.
Jejich oslíka se odvažovali brát na pastvu sebou, na pastvinách byl život a nekonečný
prostor, v roklinách mohli lézt po stromech, vybírat ptačí hnízda, kamarádit se s dětmi
pastýřů, koupat se v osamělých studnách, kam se o polednách scházeli i pastýři se
žíznivým dobytkem, pokoušeli se svézt na volcích, prohánět se s dovádivými kozami.
Jakub i Anna měli výčitky, že nejsou s Ježíšem, ale touha být v přírodě byla silnější,
než žít ve chlévě. Marie se odvažovala s Ježíšem jen před stáj, i tak neunikala očím
zvědavců toužícím vidět Ježíše i její krásu. Dvojčata den vydržela doma, ale hned ten
druhý se znovu odešla mezi pastýře, mezi jejich legendy, vyprávění a strachy.
Kolikrát tu slyšeli o Oktaviánovi, Augustovi Vznešeném, synovi Antipatra, lichváři z
Velletri, chráněnci Caesara, bojujícího a vítězícího nad Markem Antoniem a
Kleopatrou u Aktia?
- Imperator Ceasar Augustus! řekl jednou polosměšně před pastýři potulný pěvec a
básník. Jakub si všiml, jak se mnozí pastýři otřásli hrůzou. - Před zbabělcem v boji a
hrdinou před slabými, mstícím se poraženým a poté je předhazujícím supům,
zrazujícím přátele a cizoložícím s jejich ženami, krutě jim odplácejícím vylupováním
očí ještě před popravou, náhle laskavým vládcem po porážce všech? divil se neznámý
cizinec.
Pastýři se jen dívali do země a pastýřskými holemi kreslili do písku neznámé znaky,
své denní úzkosti.
- Prodal své panictví dokonce dvakrát! zvedla ta slova hlavy pastýřů, odvážili se
podívat potulnému pěvci do očí. - Poprvé prastrýci Gaiovi Iuliu Caesarovi... z
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vděčnosti a hlavně z vypočítavosti, podruhé za třicet tisíc sesterciů také hispánskému
Hirtiovi...
Jakub a Anna šli domů a drželi se za ruce. Jakub za sebou táhl na dlouhém provaze
oslíka. Ten se vzpouzel jít rychle, málem nadmutý z bohaté pastvy, tvrdohlavější než
Jakub, umíněný, jakou měl zrovna náladu. Anna držela v ruce velký mandloňový květ
pro Marii, každou chvíli k němu přivoněla, nikdy nezapomněla vrátit se s kyticí nebo
jen velkou květinou, než všechno spálí slunce. Měli dětský strach o Ježíše, neví-li o
něm krutý Augustus. Marie naštěstí je vyhlížela z dálky s Ježíšem na ruce. Už je
málem poznával, hlavně oslíka, skláněl se nad ním první a nejčastěji. Marii potěšil
růžový mandloňový květ a kus sýra. Anna nezapomněla, skryla jej pod plátěnou
košilí. Ježíš už natahoval bezděčně ruce k nim. Anna zvedla prosebně oči, toužila
Ježíše chovat. Jakub odešel přivázat oslíka ke žlabu. Marie jedla s chutí ovčí sýr.
Nad chlévem se pomalu snášel večer, než se vrátil Josef a zasekl sekeru do trámu nad
jejich hlavami. V úderu byl cítit vztek, předzvěst bezmocnosti, možná před konečným
odhodláním. Vybalil pecen chleba, sýr a sušené datle, Jakub a Anna se na sladkost
hned vrhli, Josef se usmál, spíš bolestně, Marie se klouby prstů něžně dotkla jeho
paže, ukrojila velkou patku chleba a podala je se sýrem a několika datlemi Josefovi.
Sama si sedla na okraj žlabu a ukusovala suchý chléb, dvojčata si sedla na zem, v
chlévě se rozhostilo zvláštní ticho, šero se málem změnilo ve tmu. Zvířata
přešlapovala z nohy na nohu, volci občas zabučeli, oslíci zahýkali. Sotva Marie
dojedla, dožadoval se i Ježíš. Josef si sedl k Marii a díval se, jak kojí. Už téměř ve tmě
zářily Ježíšovy oči. Jakub a Anna si prostírali slámu na protější straně žlabu,
nepotřebovali už ovčí kůže, i v noci bylo teplo. Pootevřenými okny bylo už vidět
planoucí jasné hvězdy. Ježíš usnul u Mariina prsu, Anna hned jak dolehla. Jakubovi
stále znělo v uších vyprávění potulného pěvce, nemohl usnout.
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Jakub proto i slyšel Josefův tichý šepot: - Augustus Princeps se sotva kdy něco
dozví... Líže si prý rány z porážky v Teutoburském lese, dozvěděl se Josef kdesi mezi
tesaři a zedníky poslední zprávy. - Ale Héródés Veliký, slyšel Jakub nové zlověstnější
jméno, - prý postavil v Jeruzalémě velkolepý chrám, šeptla i Marie, co se ona
dozvěděla. - Jenom přestavěl, opravil ji Josef, - všichni i ti největší zločinci chtějí po
sobě nechat nejen krvavou stopu, neopustila Josefa zlost.
- Máš z něčeho strach? zeptala se Marie. - Mám, přiznal po dlouhém zaváhání Josef.
Marie se k němu úzkostněji přitiskla. - Každé povstání končí krví, i pokus o něj a
pouhá domněnka... Bojí se o sebe, o svou moc... Idumejská stvůra vládnoucí Židům...
Slouha Říma... Směšný uctívač Řeků, doléhaly k Jakubovi střípky Josefova šepotu. Jak se nám žilo krásně, když tu byli Hasmoneovci, potomci Makabejců... Héródés si
vzal jejich neteř Mariammu, aby ji nakonec zabil i s matkou Alexandrou i postupně se
všemi třemi syny... Kam až sahá lidská proradnost? Před vraždou vlastní ženy nechal
uškrtit svého svata Aristobula a po něm další svaty Josefa a Hyrkama, tak se tu
zachází s vlastními švagry? ztrácely se Josefovy otázky ve tmě ztichlého chléva Upálil náčelníky farizeů i Judu Sarifejského a Matouše Margalothského... Jenom pro
studium tóry? Vzkříšení mrtvých? Nesmrtelnost duše? Mít víru zároveň jako právo?
jako by Josef sám sobě kladl otázky... - Úzkostné dodržování náboženských tradic? Jen prý naoko, šeptla Marie, co slyšela od žen pastýřů. - Kdo ví? zapochyboval Josef.
- Co čekat od člověka, který zavraždil i posledního svého skutečného syna Archalea?
Co je to proti tomu, že nechal znovu postavit Samarii? vracel se nejspíš Josef
k Mariině jediné zmínce o jeruzalémském chrámu.
Jakub se krčil strachem vedle spící Anny, jak k němu doléhaly úryvky Josefových
vět, jen jako zlou věštbu tušil, co všechno bylo za vyprávěním otce... a jedinou
příčinou byl s největší pravděpodobností Ježíš.
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Mezi pastýři jako by noc náhle oponou trhla, včerejší smutný den se změnil v
radostný a veselý, po odpoledním spánku až do večerního dojení potulný pěvec
přednášel Vergiliovy verše. Jakub a Anna poslouchali, ani nedutali. Bucolica tu zněla
až příliš vznešeně ve srovnání s pravdou. Pastýři se usmívali, jak vidí básníci jejich
jednoduchou a těžkou práci. Pastýřské verše! Koho z nich by napadly eklogy?
Pastýřská idyla a kdo do ní vnáší mýtus?
Znovu se mluví o oslících... Perský král Ochoz postavil v chrámě osla a rozkázal, aby
se mu lidé klaněli. Pověrčivý Augustus Octavianus před bitvou u Aktia potkal oslaře
se soumarem Nikonem - Vítězným a na počest svého vítězství nad Markem Antoniem
a Kleopatrou nechal postavit bronzového osla. Balaamova oslice byla prý chytřejší
než mudrci, zachránila svými slovy proroka. I bloudícího Odyssea nejradostněji přijal
ve své oslí stáji pastýř Eumaios...
Příběhy se valí jeden po druhém, Jakub a Anna je nestačí ani vnímat, rozumí jim
napůl, z některých je jim do smíchu, z jiných jde strach. Když se pastýři znovu
zvednou za prací, Jakub a Anna se pokouší naučit podojit nejdříve kozy, ty nepostojí
ani na vteřinu, věčně skotačivé, skončí často s nohama v díži, obdaří ji i svými
zčernalými bobky a chrstnutím moči. Dvojčatům je při tom někdy do pláče, pastýři se
smějí, i jejich rozpustilé děti, dvojčata jsou jim svou nemotorností v tu chvíli pro
smích, sedají na třínožku a chlubí se svým dojičským uměním, mléko crčí na dno a
zdvíhající se bílou hladinu, vytváří nad ní bělostnou pěnu, ještě teplé jej pijí, kolem
úst alabastrové vousy, kravské mléko je sladší než kozí. Ovce stojí poslušně, trpělivě,
než padne večer. Pastýři sedí dál s potulným pěvcem, poslouchají další z Vergiliových
eklog, předpovídá v ní zrození božského dítěte a příchod zlatého věku. Pastýři se
němě dívají na Jakuba a Annu, ti kvapem a se strachem utíkají za Marií a Josefem, co
se děje v Betlémě.
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Josef bezděky hladil oslíka a díval se starostlivě na Jakuba a Annu, jako by je
připravoval na těžkou zkoušku a jsou-li ji schopni podstoupit. Marie stála uprostřed
chléva s tmavými kruhy pod očima, těžšími než při Ježíšově nemoci. Ten jediný
bezstarostně výskal, zrovna se napil, nic mu nescházelo, už se smál sám od sebe,
nemusel se usmívat někdo na něho nebo se alespoň na Ježíše dívat. Napětí se z Josefa
a Marie přenášelo i na Jakuba a Annu.
Idumejský barbar, pověrčivý, podezřívavý a stejně tak bojácný, zbabělý, uvěřil, chtěl
uvěřit chaldejským mudrcům zvěst o znamení hvězdy a věštbám o zrození proroka,
budoucího židovského krále. Jeho biřici při prvním přepadení Betléma Ježíše nenašli,
nenapadlo je hledat ve chlévě, tím zlostnějším se Héródés stával, kdykoli se něco
nevedlo.
Marie a Josef, Jakub a Anna naposled povečeřeli. Oslíka posílili na cestu velkou
porcí ovsa. Sotva se setmělo, vyrazili k Egyptu, šli pěšky, šetřili jediné své zvíře
obložené skromným majetkem. Josef nesl v náručí Ježíše, noc a tma byly pro ně
ideální skrýší, litovali, vyčítali si, nemohli se rozloučit s pastýři ani s chudými
sousedy, snad je pochopí a odpustí jim. Šli po okraji pouště, většinou tiché, i ty
nejtišší zvuky se proto násobily do hrozivosti. Jakub a Anna se přitiskli k sobě, Marie
držela ruku na oslíkově hlavě. V jednom okamžiku jako by si řekli, se podívali k nebi,
zářily na něm nádherné hvězdy, mohli se v temnu noci orientovat jen podle nich.
Pohled na nebesa pomáhal zapomínat na úzkost a strach. Obloha nad nimi stála
nehybně a velebně. Občas ji překřížila padající hvězda, nikdy ne tak velká, o jaké
vyprávěli chaldejští mudrci. Po půlnoci byli všichni unavení, ulehli vedle sebe k
nohám oslíka, přikryli se ovčími kůžemi, Jakub poprvé v životě držel spícího Ježíše v
náručí, cítil v tu chvíli nesmírný strach o něho, daleko větší než kdykoli sám o sebe.
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Zůstal za nimi Betlém, k svítání přestali vidět poslední jeho domy a rozžaté lampy,
blížili se k Egyptu přes zemi kananejskou, spíš prostor než území Kanaánců. Ježíše
nesla úzkostlivě přitisknutého k prsům Marie. Zabalený v ovčí kůži sotva mohl
dýchat, byl mu vidět jen nos a zavřené oči. Josef střídavě přidržoval Jakuba a Annu na
oslíkovi, klimbajícímu i cestou.
Jak je přivítá země Mizraim? Uprchlíky kradoucími se tiše noční pouští jak zloději s
lupem, s dary mudrců a ve skutečnosti proradných zrádců?
K polednímu žáru měli prchající poutníci štěstí, dorazili k osamělé studni. Jakub a
Anna měli v očích stále neodbytné otázky. Ježíš, sotva se probudil, tak se smál, nikdy
neviděl tolik světla a slunce. Marie ho kojila s nohama ponořenýma do vody,
rozesmál se nakonec i Josef, a stejně jako v noci se děs přenášel z Marie a Josefa na
Jakuba a Annu, teď pohled na Marii a smějícího se Josefa přinutil ke smíchu i je.
Zdánlivě byli v nejlepší pohodě, spokojená rodina u oázy s několika palmami. Moci
tady zůstat jako v útočišti, poklidném azylu. Sotva se však v největším vedru ve stínu
prospali, putovali rychle dál, k Nilu, k jeho štědrosti a závratnému bohatství
zrozenému z bahna, s panovníky bojícími se smrti, balzamující svá těla pod náhrobky
sfing a psích hlav, proměňující se v mumie, s masívem pyramid nad nimi, prací tisíců
otroků, jejichž mrtvá těla zůstávala jen pod pískem, pokrmem šelem, s milióny hadů
plazícími se pouští i nilským bahnem, se škorpióny se smrtelným bodnutím. Mezi
pastýři na ně Jakub a Anna nemysleli, cítili se bezpeční, teď se připomínali častěji,
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museli se zároveň dívat k zemi, opatrně našlapovat, oslík předem hýkal, nebezpečí
zpozoroval dřív. Nocí a dnů ale před nimi bylo ještě nespočet.
S jediným oslíkem, se třemi dětmi, se Josef a Marie vlekli neskutečně pomalu, víc
museli odpočívat, než putovat pouští, ale šťastni. Ježíš, Jakub a Anna byli zdraví,
zdánlivý poklid ale trval jen do okamžiku, než je dostihli další uprchlíci z Betléma, v
očích děs, město se proměnilo v krvavou lázeň. Meč si mezi Davidovými potomky
nemohl vybírat, kterékoli nemluvně mohlo být budoucím židovským králem, nikdo už
nikdy nespočte kojence zabité u prsou matek. U své betlémské kojné byl zavražděn i
nevlastní barbarův syn.
Héródés byl důsledný, proč by měl být zabit omylem, když vědomě zavraždil i tři
vlastní syny. Hvězda však oznamovala židovského krále, smrt Idumejce byla
zbytečná, barbara nemohla ohrozit, osud se mu mstil, byl před smrtí.
Betlémští se kolem Josefa a Marie jen přehnali, pronásledovala je hrůza, možná se
rozptýlili ke kanaánským známým nebo pokračovali rychleji jako Marie a Josef s
dětmi k Egyptu. Nechávali děs za sebou, kratičká idyla byla pryč, pokračovali v
putování na pokraji sil, ubývala jim potrava, protože se vyhýbali lidským obydlím,
báli se i vyměnit něco z darů mudrců za jídlo. Mariina prsa se propadala, ochablé
dvorce stačila zakrýt Ježíšova ústa. Mírný a pokorný Josef přál Héródovi potupnou
smrt.
Teprve sedmý den narazili v poušti na zatoulané kůzle. Josef udělal cosi, nač by
nikdy ani nepomyslel, kůzle chytil a zabil, pekli jeho maso u nejbližší studny a
polovinu snědli s posledními zbytky chleba. Zůstalo jim jen sušené ovoce a zrní pro
oslíka. Josef se rozhodl jít a jít a jít, sám už přestal jíst úplně, jen pil, vody měli dost,
věřil proto na štěstí. Den po dni však stále nepřicházelo, čekali nejhorší, Marie se už
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sotva vlekla, Ježíš ji vysiloval. Když už měli pocit, že všechno vzdají, došli k oáze s
přívětivými pastýři, jako byli ti jejich betlémští, jen chudší, o to štědřejší, z toho mála,
co měli. Dozrávalo tu i první ovoce, oslík se mohl pást, všichni si konečně i
odpočinout.
Josef od prvního dne věděl, že v Egyptě nemohou zůstat, cítili se tu jako ve
vyhnanství, cizí mezi cizími, nikdo jim tady nebyl blízký, k nikomu nepřilnuli jako k
betlémským pastýřům. Jakub a Anna by si možná jednou zvykli, ne Marie a Josef. Za
jiných okolností by tu určitě přivykl i Ježíš. Měl spasit nejen Židy, ale veškeré lidstvo,
i Egypťany.
Naštěstí o tom Ježíš ještě nic nevěděl, o ničem ze svého poslání. Zatím se na ně
všichni dívali jako na přivandrovalce. Josef však měl práce dost, nemohl si stěžovat, v
Egyptě se všude stavělo, bohatství se tu přeměňovalo ve velkorysost, nádhera v
pompéznost, kusu z toho neuvěřitelného bohatství se dostalo i na ně. Měli tady
dokonce i vlastní stavení, sice jen narychlo zbudované, obstarali si pár dobytčat, o něž
se starala Marie a také už Anna a Jakub, hlavně o jejich oslíka, který je převedl přes
poušť, byli mu vděční.
Možná měli Josef s Marií místní obyvatele i trochu litovat, po Ptolemaiovcích ztratili
svobodu, trpěli pod římskou správou, Augustem Oktaviánem. Judea byla svobodná od
Judy Makabejského, ale pod Héródem. Josefa a Marii v Egyptě zdržoval strach.
Nikdo tu ale nevěděl o Ježíšově určení, velké hvězdě na obloze kdesi na východě,
tvrzení tří chaldejských mudrců, na jejichž dary si nedovolili sáhnout. Co mělo být
radostnou zvěstí, stalo se klatbou semenící z Héródových obav a pomstychtivosti.
Dny v Egyptě byly jeden jako druhý. Ráno šel Josef do práce, večer se pozdě vracel.
Marie příliš často z domu nevycházela. Ale byla stále krásnější a krásnější. Josef se
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proto o ni čím dál víc bál. Kdyby neměli děti, ze strachu by tvrdil, že Marie je jeho
sestra, a tak by ji i mohl víc chránit. Z Mariiných očí však vycházela zvláštní síla,
nikdo si k ní nic nedovoloval, jen obdivně si ji prohlížel a záviděl ji Josefovi.
- Kdybych byl bohatý, postavil bych vedle tebe stráž! řekl Josef. Marie se jen usmála:
- Uchráním se sama, Josefe! - Po Ježíšovi zkrásnělas! - Nebyla jsem hezká i před tím?
nemohl by nikdy čekat takovou odpověď, kdyby ji nevyprovokoval.
Nikdy by si nepřiznali, jak na tu zvěst toužebně čekali. Héródés Veliký zašel vlastní
rukou. Ze strachu před bolestmi svých nemocí se probodl nožem, přímo při hostině,
jak se dalo při jeho nestvůrné teatrálnosti čekat: - Je možné někomu vyčítat, že se těší
ze smrti kohokoli, kdo mu způsobil nezměrné příkoří, vyhnal ho třebas jen z
přechodného a nuzného domova, ohrožoval život jeho dítěte? ptal se Josef v duchu
sám sebe a díval se na Marii. Možná si kladla stejnou otázku, nebo byla dokonce
přesvědčená, že má jako matka právo si něco takového myslet, těšit se ze smrti tyrana,
ale nikdy by se o tom pravděpodobně ani nedokázali s Josefem bavit, vyjadřovat třeba
grimasou svou radost. Jen z očí jim po té zprávě bylo možné vyčíst zadostiučinění za
vteřiny, minuty, noci hrůzy, obavy o děti...
Idumejská stvůra se mstila do posledních okamžiků proradného života. Cizoložil,
dokud mu nevyprchaly poslední síly. Nařídil Salomé popravit všechny jinochy ve
vězeních. V dobré víře nebo spíš jen naději, aby po jeho smrti s nimi nehřešila.
Josef si se smutkem přiznával, že lépe než svobodu pod takovým vládcem, raději
snášet otroctví v Egyptě pod římskou správou, Antoniem a Kleopatrou. Bylo tu o
mnoho lépe než v Héródově Judee.
- Oddechl sis, Josefe? zeptala se Marie. Josef jen mlčky kývl: - Nejen my, ale
především Betlém si oddechl! dodal po chvíli. - Ale co bude dál? zeptala se Marie a
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stále se dívala do Josefových očí. - Chvíli snad ještě vydržíme. - Ano, Josefe! sklopila
opět oči - Když už jsme vydrželi tolik! věděl, že úplně zbytečně vyzývá Marii k
trpělivosti, měl jí méně než ona, stejně jako pokory. - Jak se mohlo tolik trpělivosti a
pokory vejít do takové krásy? ptal se Josef sám sebe, v té chvíli šťastný jako málokdy
v životě, když se díval na Marii, stále se sklopenýma očima před ním a hrající si z
rozpačitosti se svými dlouhými štíhlými prsty.
Josef a Marie se vzájemně vyzývali k trpělivosti, nerozhodovat se ukvapeně,
vyčkávat vhodný okamžik, dát přednost bezpečnosti a rozumu před vábením srdce,
jakkoli ryzím, přitažlivostí domova. Myšlenkami však už byli stále častěji někde
jinde, daleko odtud znovu na východě. I oslík v malinké ohradě vycítil jejich neklid,
tiché dohadující se rozprávění, přešlapoval a ohlížel se po nich, jako by mu každý
další den byl nekonečně dlouhý, těšil se na dlouhou cestu, ne tak drastickou jako útěk
z Betléma.
Jakub a Anna, aniž co věděli, byli stále nestálejší, nedokázali se na nic soustředit, ani
na divoké hry, od kterých se jindy nemohli odtrhnout. Marie je musela málem s
křikem hnát s blížícím se šerem k večeři a domů ke spánku. Teď již v předvečer
přicházeli sami, potulovali se co nejblíže stavení, cítili, že něco je ve vzduchu, přiváté
suchým saharským pískem, pálily z něho a červenaly oči.
Neměli se s kým loučit, jen Josef s několika dělníky na stavbě, kteří byli jako on
z Judey. Snášeli tady strasti a starosti práce v cizí zemi, mohli se však už kdykoli
sebrat a odejít, jen se však každé ráno a každý večer vzájemně podívali do očí,
zachytí-li v nich oboustranné a jednoznačné rozhodnutí, že už je čas, není třeba dál
čekat.
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Vydrželi ještě sedmkrát sedm dní a nocí, než zporáželi, obětovali a prodali svých pár
domácích zvířat, a jejich oslík, se kterým se nemohli nikdy rozloučit, se jen o něco víc
prohnul pod nákladem, byl ale přinejmenším o to silnější. Ježíš seděl na nejvyšším
místě jejich skromného majetku jako na pomyslném trůně, připadal si jako opravdový
král. Už se dokázal i sám udržet.
Vraceli se zpátky, jen jinam, než odkud uprchnuli, do galilejského Nazaretu,
dávnému otcovskému domu, stále chudému, i když se tu odedávna usilovná práce se
dřevem nezastavila od rána do večera.
Zatím nejmladší syn Josefa a Marie se tu stal Ježíšem Nazaretským.
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Když přišli do Nazaretu, Ježíšovi byl rok, Jakubovi a Anně pět. Narodili se tu později
ještě tři jejich sestry a bratři Josef, Šimon a Juda. Zvláště starší synové si tu
nedokázali představit život bez dřeva. V Betlémě a v Egyptě Josef tesařil na stavbách,
trámy se tu připravovali v tesárnách a z nich vázaly střešní konstrukce na domech a
veřejných budovách, stavěli tu i dřevěná lešení.
V Nazaretu měl Josef dílnu, kromě trámů tu vyráběl i stoly, lavice, police, židle,
postele, dveře, díže, k tesařině tedy přibyla truhlařina. Domem neustále voněla smola
a klih, děti si odmalička hrály s odtesky dřeva, batolily se v hoblinách, učily se
zacházet se sekyrou, dlátem, hoblíkem a pilkou, pomáhaly sloupávat kůru z
dubových, bukových a cedrových kmenů.
Pomalu tu v Nazaretu začali být známí. Josef pro pracovitost, Marie nepominutelnou
krásou. Jakuba a Annu tu nejčastěji viděli, jak táhnou za sebou Ježíše a později další
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sourozence po okolí jako talisman, z dvojčat se v hrách a taškařicích stala trojčata až
devaterčata. Ježíš se od starších sourozenců lišil jen vzrůstem, brzy je ale doháněl
nejen výškou, ale i ve čtení, psaní a počítání v místní škole.
Po škole se všechny děti učily řemeslu, tesařině a truhlařině, Jakub a Anna
zapomínali na chaldejské proroky, jejich věštby o židovském králi předvídaném
hvězdou, na noční útěk z Betléma přes kananejskou poušť do Egypta. Jen Jakub se
občas vzbudil strašidelným snem, který ty chvíle připomínal. Hned se v noční tmě
rozhlížel, jestli Ježíš spí někde poblíž něho, nepřežil by hrůzu, kdyby tu náhodou
nebyl, měl ho stále víc rád, sám si uložil, že se musí o něho starat, trnul, aby se mu při
jejich divokých hrách něco nestalo. S Annou byl Jakub srostlý, nikdy se však o ni
jako vrstevníka nestrachoval. Ježíš byl jiný, nejen mladší, jeho zrození v Jakubově
mysli i po tolika letech obklopovalo tajemno, i když o tom Josef a Marii nikdy
nehovořili.
Rok jim v jejich dětství nezačínal chladnou povánoční zimou, ale přesnicemi,
pesachem, židovskými velikonocemi. Každoročně je chodili slavit z Nazaretu do
Jeruzaléma, celá rozvětvující se rodina se sousedy, přáteli, známými i jejich
služebníky. Mohli se tu setkávat i s jinými Židy roztroušenými po světě, kam je život
i nepříliš přející osud zavál v diaspoře, goletu. S mnohými se neviděli léta, přesnice
jim už ani nepřipomínaly utrpení, spíš posvícení.
Před první ze tří židovských poutí, svátkem jara, než na něj vyrazili, čekal děti podle
biblického příkazu svátek seder, domácí obřad. Josef jim co nejdůstojněji předčítal
přesně podle hagady příběh o vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Pojídali macesy, chlebové placky z nekvašeného těsta, a končili zpěvem lidových
písní, nejraději zpívali Chad gadja, o kůzlátku, víře v Boží spravedlnost a naději v
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příchod Mesiáše. V synagóze pak předčítali Píseň písní, výraz lásky Boží k Izraeli. V
jeruzalémském Chrámu obětovali prvotiny, první uzrálé plodiny.
Přesnice měly děti nejraději, přicházely po zimě, kdy všechno rozkvétalo, šlo chodit
venku bosky a polonazí, všude všechno vonělo květem, a potom ta daleká cesta s
mnoha lidmi v průvodu, většinu vůbec neznali, seznamovali se s nimi, hlavně s dětmi.
Ježíš, čím byl starší, tím častěji celou cestu proběhl a prošel dvakrát, několikrát, běhal
dopředu a zase zpátky, aby mu nic neušlo. Jakubovi dalo práci mít ho stále na očích,
všetečného, zvědavého, kterému nic mu neušlo.
Jakub se rok od roku choval vážněji, stárnul, bylo mu deset, dvanáct, čtrnáct, patnáct,
šestnáct. Anna byla málem na vdávání. Rok jim utíkal v práci, hlavně ve svátcích,
mohli si oddechnout, myslet na něco jiného, nejen na každodenní úmornou dřinu,
podobnou práci rolníka, i když ne tolik závislé na přírodě, počasí. Učili se pracovat a
žít podle tóry, Královny moudrosti, Pěti knih Mojžíšových.
Po přesnicích přišel šavu´ot, obětovali v Šalamounově chrámě zrnka pšenice, v
chýších a v procesích slavili s ratolestmi v rukou sukot. Nejvýznamnější byl Roš hašanu, svátek stvoření světa, příležitost k desetidennímu k pokání, končící Jomkipurem, Dnem soudu a smíření. Hospodin v něm prý rozhodoval o osudu každé
lidské bytosti. V Jeruzalémském chrámu obětovali býka za velekněze a dva kozly za
židovský národ. Byl dnem přísného půstu a přiznání hříchů, rušily se neuvážené sliby
mezi člověkem a Hospodinem, končil modlitbou za stálého troubení na beraní roh.
Děti zbožňovaly chanuku, postupné každodenní zapalování osmiramenného
obřadního svícnu na počest vítězství Židů vedených Makabejci nad vojsky Antiocha
IV. Epifana skončivší dobytím Jeruzaléma, znovuzasvěcením chrámu a vznikem
samostatného židovského státu.
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Dodržovali sabat a jeho devětatřicet zákazů činností. Odpočítávali je stejně jako
Hospodin, když po šesti dnech stvořil svět. Marie se starala o rodinnou pohodu, Josef
o studium biblických textů. Sedmý den začínali požehnáním, slavnostně povečeřeli a
končili v synagóze havdalou, při níž se sabat odděluje od ostatních všedních dnů.
Ježíš znal Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium, pomalu nazpaměť,
seznamoval se s talmudem, pokoušel se pochopit mišnu, soubor právních zákonů. Byl
nejpozornějším posluchačem rabínů v synagóze při všech svátcích a kázáních.
Jakub si nemohl nevšimnout, že mu přitom planuly oči, byl jako v horečce, vraštil
čelo, jak přemýšlel nad tím, co slyšel, nikdy se ale o tom neodvážil mluvit, snažil se
nevynechat žádný z náboženských obřadů.
Zatímco Jakub je sice navštěvoval, ale raději pracoval a žil, Ježíšovo zanícení v něm
prohlubovalo úzkost a obavy, vracely se mu zážitky z útlého dětství, Ježíš jako by se
sám z vlastní vůle nezadržitelně blížil svému předurčenému osudu.
Přišlo nové jaro, pesach, putovali jako každoročně do Jeruzaléma. Ježíš byl už
pravidelně hned vpředu a najednou zase úplně vzadu. Poslouchal, co kdo po cestě
vypráví, a to nejen proto, aby si zkrátil dlouhou a únavnou cestu. Když se poté vraceli
zpět do Nazaretu, Jakub se zapovídal s jednou dívkou a přestal vnímat okolní svět.
Marie jako první s hrůzou zpozorovala, že Ježíš mezi nimi najednou není. S Josefem a
Jakubem se proto znovu vrátili do Jeruzaléma, procházeli městem. Zoufalá Marie
ulicemi většinou proběhla, zůstal jí půvab, ale v ty minutě zestárla, utíkala s koleny u
sebe, s rukama do široka rozpřáhnutýma.
V tu dobu jí už ustal běh ženský, ale ještě víc zkrásněla, byla víc než zralou ženou,
zmoudřela. Teď jako by ztratila rozum, vyptávali se jeruzalémských známých po
ztraceném Ježíšovi. Odpovědí jí bylo nerozhodné kroucení hlavou. Na ulicích a
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náměstích ho nikde ani druhý den nespatřili. Jakub trpěl výčitkami, Marie
přemlouvala známé, aby jí pomohli Ježíše hledat. Jako by jí v tom zoufalství
neubývalo energie, s nadějí si prohlížela každého chlapce Ježíšova věku, ale nikdo z
nich, ani ze známých neměl při hledání úspěch. Teprve třetího dne, kdy se Mariina
beznaděj vrcholila, v hloučku mezi zarostlými muži a starci poblíž jeruzalémského
chrámu spatřili vášnivě rozprávějícího Ježíše, v očích se zaujatou horečkou, mluvil s
muži a starci jako se sobě rovnými, vášnivě gestikuloval rukama a pomalu celým
tělem.
Marie se zprvu chtěla k němu vrhnout, s rozpaky se však náhle zastavila a jako by
oněměla, blížila se tichými krůčky, její úzkost a strach se změnily v úžas nad Ježíšem,
srdce jí tlouklo obavami i obdivem: - Ježíši! konečně zakřičela a rozběhla se k synovi,
objala ho, odváděla pryč, v očích slzy a výčitky: - Proč jsi to udělal? - A proč jste mě
hledali, když jsem hovořil o Hospodinovi? překvapivě se bránil Ježíš.
Šestnáctiletý Jakub pozoroval ten výjev beze slova, bylo mu Marie líto, jejího
zoufalství. Zároveň se hrozil výrazu obdivu v její tváři, jak byl při pohledu na
nedětsky vážně rozprávějícího Ježíše nepřehlédnutelný, zapřísáhl se, že nepromluví,
dokud se sám neuklidní. Ani on jako Marie nemohl zastavit tlukot vlastního srdce, o
Ježíše se bál, rozhodl se, že ani s ním nepromluví dřív než mezi čtyřma očima.
Unaveni se vraceli všichni tři do Nazaretu a teprve druhý den po návratu se Jakub šel
s Ježíšem projít na okraj města.
Slunce se klonilo k západu, voněly květy citrusovníků, pastýři zaháněli stáda do
ohrad ke studním: - Proč jsi tak neuváženě zarmoutil matku, Ježíši? zeptal se naléhavě
Jakub: - Poprvé jsem se odvážil promluvit s muži o Hospodinovi, řekl vážně Ježíš. Odpovídáš mi na něco jiného, nenechal se Jakub oklamat. - Měl jsem přece opačný
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názor než oni, Jakube! - Odpovídáš mi na něco jiného, Ježíši! řekl Jakub rozhodněji a
zvedl trochu i hlas. - Matka moje poslání pochopila! bránil se Ježíš a zaštiťoval Marií.
- O čem mluvíš, o jakém poslání? neodpustil si Jakub trochu ironie v hlase, když se
podíval na svého dvanáctiletého bratra. - Písmo svaté je Bohem vnuknuté, a proto
nezměnitelné, opakoval Jakub, co slyšel od rabínů v synagóze. - Bůh mluví ke svému
lidu vždy ústy lidí, andělů a hlavně proroků, slovo Boží je živé a mocné, ale
Mojžíšovy knihy jsou jen myšlenkami pro vlastní výklady...
Jakubovi došlo, že s Ježíšem se už bude muset bavit vážně, jinak u něho ztratí
přinejmenším autoritu staršího bratra a nikdy už s ním nenaváže smysluplný kontakt: Uznávám tvůj zápal pro Hospodina, ale já jsem, Ježíši, mluvil o tom, že tím zároveň
nemůžeš trápit matku. - Musí se smířit s tím, co si přejí já! trval na svém Ježíš. - Ne,
ty se musíš smířit s tím, že Marie je tvoje matka a Josef je tvůj otec! - Můj Otec,
Jakube, je na nebesích! - Tím se jen rouháš, Ježíši, máš především ctít svého otce a
matku! - Pokusím se, zastavil se Ježíš a podíval se Jakubovi do očí, - pokusím se,
opakoval, - ctít rodiče i Hospodina, překvapil Ježíš Jakuba dospělostí svých slov.

7

- Zatímco já jsem se rozhodoval vrátit se do Jeruzaléma, Jakube, ty ses bezstarostně
bavil po cestě se Sárou! vyčetl Ježíš bratrovi, když se vraceli šeřícím se večerem z
okraje pouště zpátky k městu. - To mi dodalo odvahu, když jsi mne ztratil s očí!
podíval se na něho i s jistou posměvačností. - Sáře poprvé nastal běh ženský,
ospravedlňoval se Jakub. - Nevyčítal jsem ti její nedospělost, nebo dospělost, ale

35

zaujatost k ní, jakou mi ty vyčítáš ve vztahu k Hospodinovi! kupodivu Ježíš pochopil,
o čem Jakub v souvislosti se Sárou mluví.
- Brzy se také, Ježíši, začneš ohlížet za dívkami! řekl Jakub, zasmál se a objal Ježíše
kolem obou ramen. - Nevím, co budu dělat v tvém věku, vymanil se z jeho objetí a na
chvíli se zamyslel, - spíš chci sloužit Hospodinovi! - Všichni sloužíme Hospodinovi,
Ježíši! Namítl Jakub - Vždycky však půjde o to, jak... - Sloužíme mu snad špatně?
přerušil ho Jakub. - Která rodina v Nazaretu tak poctivě dodržuje tóru? dodal
vyčítavě. - Jistě, málokterá, připustil Ježíš, ale právě proto! řekl najednou důrazně. Právě proto, opakoval, - že jsme tu jen jedni z mála! - A co chceš, Ježíši? - Zatím jen
poznávat... - Jako bys neznal dobře Genesis... Z každého stromu zahrady smíš jíst, ze
stromu poznání dobrého a zlého nejez... V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš
smrti... - Jenže na jednom svitku Had říká Evě cosi jiného, Jakube!... Pokud okusíte
plod ze stromu poznání, budete jako bohové! překvapil Ježíš Jakuba jiným textem
části první Mojžíšovy knihy.
Jakub nedokázal okamžitě zareagovat, a proto Ježíš pokračoval: - Hospodin přece
chtěl, abychom my, Izraelci, byli těmi vyvolenými, a těžko jimi můžeme být bez
hlubokého poznání, i Bůh se mění, nepřichází proto jen s něčím neměnným...
Jakub nemohl dlouho v noci usnout, převaloval se neklidně na lůžku, málem už
počítal na stropě ovečky, nevystačila by celá stáda, snažil se vzpomenout si na ten
okamžik, kdy se Ježíš tak náhle v útlém věku změnil, přestal být dítětem.
Kde byl ten začátek, že si toho nikdo nevšiml, musel s ním nyní mluvit jako s
dospělým, pomalu nebo spíš určitě dospělejším, než byl sám, nutil ho přemýšlet nad
věcmi, které bral dosud jako naprosto jasné a jisté, možná nad některými i
zapochyboval, ale vůbec se tím netrápil, nelámal si hlavu?
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A Ježíš ho nyní vyváděl z omylu. Jakuba nenapadlo počítat se mezi vyvolené, přesně
věděl, kam patří - do Josefovy dílny, kde byli šťastní, když si u nich někdo objednal
práci, zhotovit krovy na nové stavení, mladému rolníkovi stůl s pár židlemi nebo
lavici před dům, aby se mohl s rodinou po práci někam posadit... Jaké v tom mohlo
být vyvolení příslušníka izraelského národa?
Druhý den Jakub pozoroval Ježíše, jak Josefovi pomáhá při práci. Nemohl by mu nic
vytknout, jeho mladší bratr se snažil, dokonce bylo vidět, že ho práce baví. Počínal si
dovedně a při některých pracích zkušeně jako dospělý dělník. Těšil se, když dokončil
sám nebo s Josefem a Jakubem nějaké dílo a společně si je prohlíželi, než se rozhodli
předat ho tomu, kdo si je objednal. Pečlivě prohlíželi každou maličkost, aby jim nikdo
nemohl nic vytknout. Lidé se k nim proto napříště obraceli s větší jistotou, že od nich
mohou očekávat solidní práci, bude jim sloužit věky, nemusí se stydět, když od nich
berou odměnu, peníze nebo něco z jejich úrody, i když si sami pěstovali zeleninu a
drželi domácí zvířata. Starala se o ně Marie s Annou a ostatními sestrami, ještě žil
jejich oslík, který už stářím sotva stál na nohou, ale neodvážili se ho porazit, z
vděčnosti, co s nimi za ta léta prožil a co pro ně vykonal v jejich nejtěžších chvílích,
kdy se jako děti sotva rozhlíželi po světě a už museli prožívat takové hrůzy.
- Nikdy jsem si nemyslel, že patřím mezi vyvolené, ani bych mezi ně nechtěl patřit,
řekl Jakub Ježíšovi, když zůstali sedět po společné večeři u stolu a ostatní odešli za
svými zájmy. - Ale já nevím, co si ty, Jakube, představuješ pod slovem vyvolenost a
vyvolení? opět Ježíš překvapil Jakuba svou otázkou. - Být něčím víc než jiní... - Čím
být větší? dotíral Ježíš na Jakuba dál svými nečekanými otázkami. - Svým
postavením, svou důležitostí, plodícími jen povýšenost? - Ale vůbec ne, přerušil ho
Ježíš a bezděčně si ulomil skývu chleba a pomalu jej pojídal, - být vyvolený svou
dokonalostí a hlavně odpovědností, opět to byla odpověď spíš dospělého, ne
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dvanáctiletého Ježíše. - Možná jsem tu myšlenku rabína přeslechl, jen jako
mimochodem reagoval zaskočený Jakub. - Možná jsi ji ani nemohl nikdy slyšet,
Jakube! klidně řekl Ježíš. - Co tím myslíš? začalo Jakubovi přece jen svítat a ironicky
se na Ježíše usmál. - Ale proč ne, proč, Jakube, ne? byla z Ježíšova hlasu cítit bolest,
že mu snad bratr nevěří nebo nedokáže ocenit, co si zcela samostatně o některých
věcech myslí. - Tak dobře, ustupoval Jakub, a ta bolest se nyní přenesla na něho. Nechtěl jsem ti těmi slovy ublížit, omluvil se Ježíš, ale některé věci... - Řekl jsem
dobře, Ježíši! přerušil ho bratr, že se nemusí navzájem omlouvat. - Ale k tomu
našemu včerejšímu rozhovoru jsem ti chtěl říct, že to Had Evu ujišťoval, že
nepropadnou smrti. Bůh přece ví, že v den, kdy ze stromu poznání pojí, otevřou se jim
oči a budou jako Bůh znát dobré a zlé! - Budou-li oba znát dobré i zlé, budou přece
jako bohové! trval na svém Ježíš - A k čemu to všechno člověku bude? Dokáže se s
tím vyrovnat? Znát odpověď na všechny otázky? odporoval Jakub. - Nikdy to
nebudou vědět a znát! byl Ježíš stále neústupný. - Proč? - I Bůh přece denně poznává!
- Netoužím po bohorovnosti, Ježíši, měl bych pocit vzpoury proti Stvořiteli! přiznal se
Jakub, ale vůbec nebyl spokojen se svou odpovědí.
I tu další noc se Jakubovi neusínalo lehce, ačkoli byl po náročné práci. Nakládali s
Josefem a s pomocníky na vůz trámy pro stavení jednoho z nazaretských boháčů a na
stavbě je znovu skládali. Samotné je překvapilo, že si u nich objednal tak velkou
zakázku, nedal přednost jiné dílně, se známější pověstí. S Ježíšem se Jakub dostával
do stále složitějších diskusí, kdy si nebyl jist vlastním názorem, stejně tak se obával,
že i Ježíš zkouší své odpovědi, jak na ně kdo bude reagovat. Nemohly přece u něho
být hlubokým přesvědčením, jen zanícením chlapce, který chce co nejvíc vědět,
přemýšlel nad vším a hledal vlastní odpovědi.
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Jakub už tušil, že jsou věci, které by ani vědět nechtěl, neunesl by je, mohly by ho
ohrozit, i jeho rodinu. Nikdy se do ničeho nezaplétal, a to právě jen proto, aby
nevystavil Marii a Josefa, Annu a Ježíše nebezpečí. Už si ho prožili dost. Necítil se
přitom zbabělý, hrdinství viděl v něčem jiném. Bude se chovat jako ostatní, o kterých
si myslel, že žijí poctivě, pomáhat si navzájem, mít svůj svět přesně ohraničený
vlastní rodinou a nejbližším okolím, těmi nejvěrnějšími, jimž rozuměl, a oni rozuměli
jemu. Těm by chtěl pomáhat bez ohledu na to, jak by tím byl ohrožený. Možná byla
chyba, že se nechal tak vykolejit Ježíšovým ztracením, dal se s ním do diskusí, které
mohly být nekonečné, jen ho tím provokoval, bylo to možná i pro něho jen takové
vybočení, něco ho bezprostředně zaujalo, na co rychle zapomene, jako při hře, neměl
by ho v tom utvrzovat, že se k té události bude vracet, probírat okolnosti i jeho
důvody.
Ani Marie už Ježíšovi nic nevyčítala, ačkoli z její tváře nevymizel ten strach, jako
kdysi před tuctem let. Jakub si slíbil, že ji nikdy nezarmoutí, již stačí, když se jí vrátila
ta hrůzná vzpomínka. Zároveň ale pociťoval úzkost, když na vystrašené Mariině tváři
viděl, že je na Ježíše pyšná.
Jakub po několika hodinách bdění konečně usnul s jasným rozhodnutím nedat
Ježíšovi příležitost, aby se s ním dal do vážného rozhovoru jako tenkrát s muži a starci
v podloubí u jeruzalémského chrámu. Ráno však Jakuba znepokojivě napadlo, že
vyhne-li se rozmluvám s Ježíšem, bude hledat příležitost rozdělit se o své pravdy s
někým jinde, kde se šance naskytne, a tak zaváhal, poprvé si naléhavě uvědomil, jak
těžko se rozhoduje, když je člověk svým rozhodnutím na hraně dvou stejně
nebezpečných důsledků. Ale rozhodnout se musel, alespoň pro ten den, zabrat se do
práce, ničeho si nevšímat. Měl vyrobit složité dřevěné křeslo podle nákresu jednoho z
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městských písařů, byl proto důvod se nad prací zahloubat, jako by studoval v neděli
tóru.
Přesto se nevyhnul tomu občas se nepodívat na Ježíše, který připravoval kmeny na
trámy, i on několikrát bleskl očima směrem k němu, měl bělmo jako alabastr,
vyjímalo se kolem jeho tmavých očí a v kontrastu se snědou tváří. Mezi oběma bratry
narůstalo tiché napětí, přeskakovala jiskra, u Ježíše s otazníky, proč se jeho bratr od
rána vyhýbá tomu s ním mluvit. Chtěl už se zeptat, jestli vyrobit křeslo není nad jeho
síly, sám by si na takovou práci netroufl, i Josef se rozmýšlel ji Jakubovi svěřit, bylo
by škoda dobře vyschlého dřeva, kdyby práci zkazil, přesto se nakonec rozhodl
Jakubovi a jeho zručnosti věřil.
V poledne při obědě prohodili jen pár zdvořilostních vět, jako při nějakém jednání se
zákazníky nebo vzdálenými známými, ne v rodině a při společné práci. Marie si jejich
mlčení všimla, neřekla však nic, nikdy se nepletla do věcí probíhající jen mezi muži.
Také Ježíš se při pohledu na ni zamyslel, jestli se choval v Jeruzalémě správně, neměl
by se jí omluvit, celé rodině, jestli nepřecenil své síly, když se vydal na pomalu
dobrodružnou cestu, ale nemohl se zároveň zbavit dobrého pocitu, že dospělí muži s
ním jednali jako rovný s rovným.

8

Jakub se znovu přesvědčil, že po usilovném přemýšlení se sice možná rozhodne
správně, ale není jen tak lehké předsevzetí plnit. Ježíš se od návratu z Jeruzaléma
trochu uklidnil, možná na něho mělo vliv i Jakubovo zarputilé odhodlání nepouštět se
s ním do vážných rozmluv, ale ty Ježíšovi opět bytostně chyběly. Rozprávěl proto s
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Josefovými zákazníky i s prostými kolemjdoucími, před a po kázáních v synagóze při
svátcích v kroužcích mužů, někdy i se samotným rabínem. Jakub stál nejčastěji
opodál, ale sám se do rozhovorů nepouštěl. Teprve nyní pozorněji vnímal, že všude
kolem Nazaretu stoupá pro něho těžko pochopitelné napětí, nespokojenost lidí. Ježíš
místo obav jako by za této situace ožíval, rebeloval, den za dnem tím Jakuba
zneklidňoval, ten tušil, že se přes úmysl nepodněcovat v Ježíšovi nebezpečné sklony
nevyhne nekonečným diskusím s ním, ačkoli by se raději víc věnoval Sáře, vyrůstající
do krásy. Líbila se i Marii, nejen zjevem, i prostým chováním.
Jakub však měl větší starosti o bratra, často na ni proto i zapomínal, ponechával tím
prostor jiným. Zatím neměl důvod na ni žárlit. Bratrovo počínání zprvu jen pozoroval,
dokud nezjistil vážnější nebezpečí. Ježíš už nerozprávěl jenom s lidmi z jejich okruhu
a přiměřené vážnosti, mluvil i se žebráky a tuláky žadonícími v jejich domě o kus
chleba a polévku, s uprchlíky proudícími přes Nazaret i přímo do něho z neklidného
východu, s nespokojenými otroky, dokonce někdy potají i se zloději, zločinci a
nevěstkami.
- Všichni jsou to lidé, Jakube! řekl mu Ježíš, když se ho snažil varovat, jaká
nebezpečí jemu i blízkým mohou z takových kontaktů hrozit - Ano, máš pravdu,
Ježíši, ale ne všichni si zaslouží tvou pozornost, někteří ohrožují rodinu a odrazují
zákazníky, když se s nimi stýkáš! opakoval mu znovu a znovu.
Na podzim, když začalo zrát víno, pozval Jakuba a Ježíše jeden z vinařů ochutnat
jeho hrozny. Pyšnil se jimi, měl i proč, byly sladší než datle a fíky, na víno byl dobrý
rok. Jakub se po cestě nemohl vyhnout rozhovoru s Ježíšem, zprvu klidném na cestě
tam, bouřlivějším, když se vraceli, posíleni nejen ochutnávkou hroznů, ale i vinařova
vína, silného, nejlepšího ročníku prozářeného sluncem.
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- Petr je šťastný člověk! začal Jakub raději sám, než Ježíš přijde s nějakým svým
nepříjemným tématem. - Stará se o svou práci a početnou rodinu! velebil společného
přítele. Sám toužil jednou žít takový život, ne rolnický a vinařský, ale pomalu přebírat
práci po Josefovi, až mu ochabnou síly, ačkoli ten okamžik byl daleko, jejich otec
mohl silou dokonce plýtvat, dával to při každé příležitosti najevo, při zvedání
surových kmenů i hotových výrobků.
- Ano, Petr je šťastný, připustil Ježíš, - může se posadit s přáteli, poctít je dobrým
vínem, bylo zřejmé, že i jemu přítelovo víno zachutnalo, - každý by měl mít možnost
žít si svým vlastním životem, jako by se Ježíšovi ta Jakubova myšlenka dokonce
zalíbila, - v práci, v přírodě, ale i v knize, rozmluvách... přecházel Ježíš pomalu k
tomu, co ho přitahovalo. - Těžko může někdo zvolit lepší povolání, než být rolníkem,
pastýřem, tesařem, kovářem, zedníkem... přerušil ho Jakub. - Ale jsou určitě i jiná,
stejně potřebná... - Být válečníkem, obchodníkem, námořníkem? opět ho nenechal
domluvit Jakub. - Nemyslel jsem zrovna ta... Ale co přináší dobro, byli už zase u
dávného tématu dobra a zla. - Nejen Bůh je schopen rozpoznávat dobro a zlo, ale i
lidé. - Jednou, možná... k překvapení Jakubovu připustil Ježíš - Ano, jistě, ale ne
mnozí z těch, se kterými se teď stýkáš, nedokázal Jakub zatajit, co se mu na bratrovu
počínání nelíbí. - Ty bych vinil až poslední! zvýšil Ježíš zase už rebelantský hlas. Nesou úděl jenom vin jiných, kteří se nedokážou postarat o chudé a nemocné, kteří
ztratili sílu i víru!
- Trochu se mi podlamují kolena, přiznal Ježíš, když kráčeli po sráznější cestě od
vinohradu. - Ani se nedivím, nejsi zvyklý pít, připustil Jakub. - Moc jsem nevypil,
držel jsem se, jedl spíš hrozny... Ani o tobě se, Jakube, ale nedá říct, že bys byl
zkušený piják! rozesmál se Ježíš. Byl na chvíli takový, jakého by si Jakub přál.
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Možná dělá chybu, že s ním nechodí k takovým lidem, jako je Petr, ne za těmi o všem
hloubajícím nebo naopak propadajícím se na dno života.
A těch bylo v Nazaretu stále víc. Nebo si jich Jakub pro nával práce dřív příliš
nevšímal, spokojil se s tím, že se v jejich domě zastavili, dostali najíst a napít a šli dál.
Nejraději by teď bratra vzal za ramena a choval se, jak se chovají pijáci, ačkoli
zdaleka tak opilí nebyli, jen měli trochu lepší náladu.
Přesto Jakub najednou rozverně navrhl: - Co kdybychom se takhle vzali za ramena,
skutečně Ježíše jednou rukou objal, - a přišli domů s nějakou rozvernou pijáckou písní
na rtech. - Myslím, že by matka byla radostí bez sebe! zapochyboval o tom nápadu
Ježíš. - Tobě Marie odpustí všechno, Ježíši! opět se Jakub nepředloženě přiblížil
jinému nebezpečnému tématu rozmluvy. - Myslíš jako kdysi nejmladšímu? zastavil se
Ježíš a podíval se staršímu bratrovi zpytavě do očí. - Nejen k vůli tomu... pokračoval
Jakub sice opatrněji, ale sám se zaplétal do nepříjemného rozhovoru, o kterém
nevěděl, jak může skončit. - Marie mi snad nadržuje? zkoušel Ježíš vyzpovídat bratra,
ale daleko od skutečné pravdy. - Ne, nechejme toho, pokoušel se Jakub skončit s
nepříjemnou věcí. - Tak to řekni, když jsi to nakousl! měl Jakub počítat s tím, že Ježíš
je v takových záležitostech důsledný, a proto teď Jakub držel raději jazyk za zuby. Řekni to, řekni to! dorážel Ježíš dál. - Že se ve mně vidí? odpověděl si Ježíš sám,
přesně v duchu, co si o jejich vztazích Jakub myslel. - Ano, máš pravdu, vidí se v
tobě! nedokázal Jakub v ten okamžik zamlčet, co ho tížilo od návratu z Jeruzaléma.
- Tak dobře, děkuju ti, Jakube, žes mi tvůj názor nezamlčel! asi to bratrovo potvrzení
jeho domněnky Ježíše zaskočilo. - Ale matky mají mít rády své syny, pokračoval
rozpačitě, navíc v množném čísle. - Jistě, mají je mít rády, ale ne je obdivovat! stále
se Jakubovi vybavoval obraz údivu a úžasu, jak se Marie dívala na znovunalezeného
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Ježíše, rozvážně rozmlouvajícího s pomalu už kmety, určitě vyzrálými muži, ne s
vrstevníky, jak je obvyklé a nevzbuzuje pozornost.
Už zase šli mlčky klopýtavým krokem a každý si ta slova převaloval v hlavě. Jakub
si vyčítal, že tím Jakubovi křivdí a ještě víc Marii. Proč by vlastní matka neměla mít z
Ježíše radost? Stejně jako ji měla, když se i jemu dařila práce. Mnohdy se přišla
podívat, jak pracují, ačkoli by si nikdy nedovolila se do jejich díla plést. Mezi
Josefem a Marií byly přesně vymezené jejich práce i jejich povinnosti. Ačkoli v
daleko větší míře v tom hrálo roli ani ne tak jejich rozhodnutí jako spíš tradice děděná
z pokolení na pokolení, z rodu na rod, staletí a tisíciletí. Ty ustálené zvyky byly
nehybné, zdály se jim nezpochybnitelné, vrozené. Stejně jako jejich svátky, které
dodržovali s posvátnou nenuceností. Jako by tu také byly od věků a ony tu od věků
byly, co jen pamatovali, a tradovalo se v ústních podáních.
Jakuba by nikdy nenapadlo, že by se v jejich životě mělo cokoli měnit. Zděsilo by ho,
kdyby si měl zvykat na cokoli nového. Byl rád, že se vrátili do Nazaretu.
Dobrodružství v Betlému a v Egyptě mu stačilo na celý život. Tu dobu vnímal jako
úzkost, všechno prožité se mu uchovalo v paměti jako několik hrůzných detailů, které
měl stále před očima, kdykoli si na tu část svého dětství vzpomněl: Héródésovy
astrologovy, které spíš vnímal jako biřice, jak hledají dům od domu, ale nenapadlo je
hledat toho pravého ve chlévě, útěk nocí s oslíkem obloženým jejich věcmi,
hvězdnatou oblohu nad kananejskou pouští, odpočinek v osamělé oáze a zoufalé hlasy
prchajících betlémských vyhnanců o vraždění neviňátek.
- Ale kvůli tomu, že jsem ti řekl pravdu, bychom se na sebe neměli zlobit, po dlouhé
odmlce se první rozhodl promluvit Jakub. - Já se na tebe nezlobím, Jakube! byla z
Ježíšových slov cítit upřímnost. - Možná tobě i matce křivdím, přiznal se Jakub ke
svým pochybnostem, - ale neměl by sis zvykat, že jsi hodný obdivu, nepamatuji se, že
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by takové počínání bylo někomu k prospěchu, spíš nyní Jakub improvizoval, těžko by
byl okamžitě schopen uvést nějaký příklad, kdyby se ho Ježíš na něj zeptal.
- Je líp říct, co si člověk myslí, než se tím poznáním trápit, bez ohledu na to, jestli o
tom člověk má sám pochybnosti, přemýšlel Ježíš o něčem jiném, nechtěl se bránit. Pochybil jsem, když jsem vám neřekl, že se vrátím do Jeruzaléma, bál jsem se, že mě
od toho budete odrazovat, a když ne, někdo půjde se mnou, ale já bych se ostýchal
poprvé promluvit před jinými, kdyby někdo z blízkých stál vedle mě... Dosud jsem
nejvíc trpěl tím, že jsem se styděl, musel jsem v sobě tuhle vlastnost zlomit, ale
nevěřil jsem si, že něco takového dokážu před vámi.
- Je zbytečné o tom mluvit stále dokola, uvědomil si Jakub a zároveň si připomněl, že
i on tak hovořil se Sárou. Kroužili často kolem jedné věci, jako by ji chtěli ohmatat ze
všech stran a zároveň si to poznání navzájem sdělit, i když přečasto toho využívali, až
zneužívali k drobným potyčkám, spíš škádlení, aby poznali jeden druhého, co kdo
vydrží. Přitom se drželi v ohleduplných mezích, aby si navzájem neublížili, co by
vedlo k rozchodu. Sára byla ještě smířlivější než on, proto i zranitelnější. Musel se
krotit, aby jí neublížil.
Podobně vnímal do posledních dní i svého mladšího bratra, ale ten se najednou
rozhodl k činu, který Jakuba donutil vnímat ho jinak, jako ohroženého. Ježíš se
tomuto nebezpečí vystavil sám svou aktivitou a kontakty s lidmi, jejichž chování
Jakub v některých případech nedovedl dost dobře předvídat.

9
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Jakub byl delší dobu přesvědčený o tom, že se v Ježíšovi něco velmi podstatného
zlomilo, co se stalo impulsem, aby přestal být uzavřený do sebe, pracoval a žil v
rodině, ale otevřel se okolí. A jak si Jakub brzo uvědomil, vlastně i světu. Chybně se
však rozhodl po tom prvním impulsu pátrat, přijít na motiv toho co Ježíše vedlo k
rozhodnutí vrátit se do jeruzalémského chrámu. Byl přesvědčený o tom, že pokud toto
tajemství objeví, může i Ježíše z nebezpečné cesty svést. Když ale zkoumal motivy
vlastní, neměl ani tak strach o sebe jako spíš o mladšího bratra.
Možná měl na něho rozporný vliv Starý zákon, Genesis, hlavně fakt, že Kain zabil
mladšího bratra Ábela. První člověk narozený z Bohem stvořeného Adama a Evy
hned zabil!
Při četbě První knihy Mojžíšovy o ní Jakub jako o dědictví předků tlumočící dílo
Hospodina zapochyboval. Kain podle jejího vyprávění odešel od tváře Hospodinovy a
usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. Tam poznal i svou ženu, vstoupil do ní, ta
otěhotněla a porodila Enocha. Na jeho počest se Kain dal do stavby města a podle
jména svého syna je nazval Enoch. Ale kde se vzala ta žena, Kainova manželka?
Jakub v sobě nenašel odvahu se na tu podivnou záhadu zeptat rabína. Až příliš
považoval Starý zákon za svatý, Hospodinem vnuknutý, tedy jen velmi těžko
zpochybnitelný. Pokud by se ovšem zároveň nevystavil obvinění, že je nevěřícím
nebo pochybovačem. Ale ta pochybnost v něm přesto ve skrytu duše zůstala. Ale zase
jím neotřásla tak, aby nad tou nejasností vážněji přemýšlel. Stala se pro něho jen
mystériem. Tak ho staré texty jako Ježíše zase nezaujaly, aby ochromily jeho vědomí.
Horší bylo, což byl i důvod, proč Jakub začal trnout hrůzou, že proroctví tří
chaldejských mudrců o zrození židovského krále nemuselo být daleko od pravdy a
mohlo se týkat Ježíše.

46

Jak se stále víc ukazovalo, Ježíšovo zmizení po návratu z Jeruzaléma nebylo tak
úplně náhodné, spočívalo vlastně jen v tom, kdy se tak stane a jednou se muselo udát.
A když ne zrovna to, tak něco jiného, podobného, jak posléze Jakub při pátrání po
příčině změny Ježíšova chování zjistil. Jeho bratr se již dlouhou dobu zajímal o
proroky, pátral po jejich historii i úloze, probíral se ve starých svitcích.
I Josef jednou při návratu ze synagogy řekl, že žádný národ v dobách svých porážek
a vítězství, svobody a otroctví, jednoty a vyhnanství, nedostal tolik věšteckých
znamení jako židovský. A od koho jiného, než od vlastních proroků? Nemohlo to
proto zůstat mimo okruh Ježíšova pátrání, nejspíš se v něm probudil sklon vést lidi k
lepšímu životu. Proto se stýkal především s těmi, kteří se ocitli na dně, byli nejníže,
nejvíc pomoc potřebovali, aniž chtěl být mravokárcem. Pravděpodobně byl
ctižádostivý jim ukazovat lepší cestu, nenapomínat je, ale nabízet jiné možnosti.
Přitom mu nebylo lhostejné, jak své poslání plní.
Ve starých knihách se mu dostalo poučení, jak se proroci učili ovládat své jednání i
ovlivňovat ostatní, učit lidi počestným mravům, stanovovat pravidla chování
odvozená od života i vtělovat je do práva.
Jakuba by nic podobného nenapadlo, věřil, že všechno lidské dění je třeba nechat
přirozenému chodu věcí, spoléhat na slušné lidské vztahy, i když právě ve střetu s
Ježíšovými snahami viděl, že jenom na samočinné působení jeho představy tak
spoléhat nelze. Cokoli jiného považoval za horší, zvláště lámat věci přes kolena,
pokoušet se o nemožné, co neodpovídalo dávným zvykům. Mohl si vyčítat, že
podléhá setrvačnosti, ale nikdy by o tom tak naléhavě neuvažoval, kdyby denně
neviděl Ježíše, jak s těmito problémy zápasí, neunikalo mu, že se méně soustřeďuje na
práci, hrozilo, že se i zraní, nebylo to v jejich řemesle nic zas tak překvapivého.
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Jakub po následující dny cítil, že ztrácí vyrovnanost, duševní klid, na jaký si po léta
učení a práce u otce zvykl, na setrvačnost jeho nevzrušivého života. Ta mu pomáhala
překonávat úskalí, ať se kolem dělo cokoli, dokonce si stále častějších nepokojných
událostí v Nazaretu moc nevšímal. Jen se nevyhýbal tomu, čeho se pokorně i s radostí
zúčastňovala celá rodina, co bylo spojené s náboženskými rituály.
Teď si ale Jakub jeden den vyčítal, že se málo věnuje bratrovi, druhý den zase, že se
přece nemůže oddat jen jemu, jakkoli ho měl rád, prožil s ním dobré i zlé, zvláště se k
němu upnul, když byl v nebezpečí, se štěstím se vyhnul osudu betlémských chlapců.
Když se ale Jakub příliš zabýval Ježíšem, nemohl se věnovat své sestře Anně, s níž
byl spojen nejen jako dvojče, ačkoli teď měla stále víc povinností v domácnosti a
začala mít jiné starosti. Byla sice většinu času doma s Marií, ale měla i známost, a
proto Jakuba zvlášť tížilo, že se vzdaloval své dívce Sáře. Měl ji rád jako Ježíše a
Annu, jen jinou láskou, ale co si měl vyčítat víc?
Ježíšovi hrozila nebezpečí, jejichž okolnosti a souvislosti, zvláště možné důsledky, si
Jakub ještě nebyl schopen v celé šíři uvědomit. Anna ho možná potřebovala a on ji,
aby si třeba jen vzájemně sdělili své štrapáce. Když na to Jakub myslel, musel se
zároveň vždycky v duchu usmát, jak dlouho jim trvalo, než se vyrovnali s tím, že
nemohou jako sourozenci být mužem a ženou. Naštěstí je z možného traumatu
vysvobodilo, že se téměř ve stejnou dobu každý shlédli v člověku jiného pohlaví.
Na Sáře bylo možné pozorovat, že se začíná trápit. Tušila, proč je Jakub stále
roztržitější, myslí někdy při schůzkách s ní na něco jiného. Nemohla si nevšimnout, že
jeho nesoustředěnost začala posledním návratem ze svátečního Jeruzaléma, kdy se na
cestě ztratil Ježíš a několik dní ho rodina musela hledat. Sára tomu sice zpočátku
nepřikládala větší váhu, jak se však ukázalo, Ježíšovo ztracení podcenila.
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Ať Jakub přemítal nad svou situací sebenaléhavěji, nemohly jeho úvahy končit jinak
než konstatováním, že Ježíš, Anna i Sára zasluhovali, aby se jim věnoval se stejnou
pozorností, jíž byl zároveň povinen i Marii a Josefovi. To mu naštěstí dělalo daleko
menší starosti, byl s nimi nejen jako s ostatními denně, navíc žili životem, který ho
nenutil nad čímkoli spojeným s nimi přemýšlet, spíše ho uklidňovali, vytvářeli
pokojné zázemí.
Ježíš jako by se z tohoto kruhu začal vymykat, chystal se vydat vlastní cestou, čekal
jen na vhodnou příležitost, jako byla pouť do Jeruzaléma. Pouze se možná zatím
ostýchá rodinu zarmoutit, necítí se natolik dospělý, aby se o sebe mohl postarat sám.
Práce u otce mu sice šla, ale uživil by se jí těžko, nebyl v tesařském a truhlářském
řemesle doučený, ale možná mu o to už ani nešlo.
Jakub se v tomto okamžiku přistihl, že již uvažuje málem scestně. Nic takového
nepřicházelo v úvahu, aby dvanáctiletý Ježíš odešel z domova. Spíš se z něho na
určitou dobu někdy vytratí, aby se zase vrátil. Od jeho posledního a jediného útěku,
pokud se jeho zmizení v Jeruzalémě tak dalo nazvat, Ježíše naštěstí zatím nic
podobného nenapadlo, možná ho dojalo, jak zarmoutil Marii.
Ale Jakub opět cítil, že se točí v bludném kruhu. Skončil by zase u Mariina
obdivného pohledu a úžasu, poprvé v životě si uvědomil, že vrací-li se neustále k
jedněm a týmž věcem, je to jen důkaz, že se jen ocitl ve vážných nesnázích, i když jím
nezaviněných. Ale zaviněných snad Ježíšem?
Jakub okamžitě pochopil, že se dotkl nepřehlédnutelně vážnější věci, a to předurčení.
Už jako malý chlapec začal sám od sebe věřit, že každý jeho krok je někde předem
stanovený, nemělo to kupodivu nic společného s tím, co rabín kázal o predestinaci,
tedy s náboženstvím, V Ježíšově případě šlo o cosi podstatně jiného. Jakousi zvláštní,
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možná zázračnou cestou mu došlo, že je pověřen výjimečným posláním, jinak by se
tak o osudy proroků nemohl zajímat.
Jakub dodělal truhlu s ozdobami pro jednu nazaretskou nevěstu, do které si měla
uložit svatební dary. Chvíli se na své dílo kochal pohledem a zároveň s dávným
předsevzetím, že jednou takovou a mnohem krásnější vyrobí pro Annu, až se bude
vdávat, a také pro Sáru, když zrovna přišel Josef a také si s jistým zalíbením prohlížel
Jakubovo dílo. Přejížděl prsty po zdobení na víku, podíval se na Jakuba a poklepal ho
po rameni na znamení uznání jeho zručnosti i citu pro krásu věcí.
Z druhé strany dílny se na ně díval Ježíš, pachtil se zrovna s rakví, což byl úděl, se
kterým se vyrovnávali nejtíživěji. Každý člověk měl ale právo odejít z tohoto světa co
nejdůstojněji. Včera naopak Josef dodělal kolébku. Jakub se při pohledu na ni, na
svou zrovna dokončenou práci a na čem právě pracoval Ježíš, zčistajasna uvědomil,
že tím je vlastně ohraničen lidský život - kolébkou, svatební truhlou a rakví.
Mezi nimi byly desítky roků života, a přesto to poznání raději rychle zaplašil. Propadl
by přecitlivělosti, už možná tím stálým přemýšlením nad obratem v Ježíšově chování.
Raději proto řekl Josefovi, že truhlu nevěstině rodině doveze sám, když na ní otec
neshledal chybu. Hned si ji naložil na vozík a málem se rozběhl. Nemůže věčně jen
nad něčím hloubat, raději něco konat. Ve stejné chvíli se rozhodl, že před společnou
večeří s rodinou se ještě sejde se Sárou. Také jí to smluveným znamením naznačil,
než došel k zákazníkovi. Sára bydlela v nedalekém sousedství.
Jakub měl ten den dvojnásobnou radost, svatební truhlu ocenil nejen Josef, líbila se i
nevěstě, což bylo sice nejdůležitější, ale musela se zalíbit, když na ní jeho otec
nenašel chybu. - Přeju ti, aby se ti do ní dary nevešly! popřál Jakub nevěstě. - Měls ji
tedy hned udělat větší! nemohl čekat jinou a veselejší odpověď. Kolem truhly se sešla
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celá její rodina. Jakub cítil, že těžko někdy prožije větší radost, než udělat dobrou
práci, vytvořit dílo, které je nejen užitečné, ale se lidem i líbí, ačkoli si připadal, aniž
věděl proč, trochu pošetile.

10

I když Sářiny rodiče věděli, že se jejich dceři Mariin a Josefův nejstarší syn líbí,
přesto si Sára nedovolila se s ním sejít na veřejnosti bez přítomnosti jiných lidí. To
když třeba putovali v procesí na poutě a posvícení nebo v neděli na kázání do
synagogy. Jinak se scházeli tajně, dost daleko za Nazaretem, poblíž místní rasovny,
kam dávali zatoulané a zdivočelé psy a kočky, o které nikdo nestál, nebo když je
někdo chtěl utratit.
Tomu místu se nejen z pověrčivosti, ale i pro široko daleko se šířící zápach lidé
vyhýbali. Rasové byli na okraji společnosti, dokonce se o nich trousily pomluvy, že
psy a kočky a jiná zvířata pojídají. Sáře bylo opuštěných a k smrti odsouzených zvířat
líto, když je viděla schlíplá, jako by očekávala svůj osudný konec. Sára jim vždycky
něco brávala sebou, většinou zbytky od poledního nebo večerního jídla. Zvířata tu
obvykle trpívala hlady, ras a jeho rodina žili sami z ruky do úst.
Jakubovi se Sářina zbožnost a láska ke zvířatům líbila, musel si přiznat, že ji
obdivuje, její krásu, zajímavý výraz obličeje, stále jako by trochu zádumčivý, možná
záhadný. Tím byla trochu podobná Marii. Jakub proto občas trpěl výčitkami, že si ji
nezaslouží, zároveň že je mu předurčena. Na Sáře cítil jistou nerozhodnost, jako by k
němu přistupovala s obezřetností, možná taková i byla, opatrná, třeba se už v životě
spálila, v někom nebo něčím se zklamala.
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Jakub měl občas strach, jestli neexistuje i někdo jiný, kdo má stejnou nebo dokonce
větší vyhlídku než on. Ačkoli se nikdy nic, co by o tom svědčilo, nedozvěděl. Jen se
tak domníval, možná nebo dokonce určitě z pouhé mužské žárlivosti. Stačilo, když se
dala do rozhovoru s někým jiným, dokonce s jeho vlastním bratrem. Jakub si to poté
vyčítal nebo se sám sobě vysmíval, co mu pošetilého probíhá v mysli. Sára si takové
podezření nezasloužila, chovala se podobně jako jiné slušné dívky.
Kdyby si měl Jakub jednou v budoucnosti přiznat, na kterou cestu nejčastěji myslel,
neváhal a nemohl by ani vteřinu, zvláště když usínal. Vybavovala se mu totiž ve
vědomí i v podvědomí stále častěji. Ta zpola polní a zpola lesní pěšina od rasovny
mezi dubovým lesíkem a uzoučkými poli pokračovala již jen po travnaté mezi k
Velkému lesu, jak mu alespoň říkali, kam chodili s rodinou sbírat byliny. Byl tu
obrovský keř planých růží.
Jakub si vzpomínal, když tudy šel na první schůzku se Sárou, ačkoli se při té
vzpomínce nemohl ubránit přecitlivělosti a zároveň se musel tiše smát, nedokázal v
sobě potlačit pocit směšnosti, jak se poprvé odvážil přiblížit se k jejímu tělu. Tenkrát
jako by trochu vyčkávala, zároveň i připravená ustoupit nebo alespoň rychle se
vymanit, nejpravděpodobněji zmizet jako v pohádce, byla stydlivá, i na její tváři bylo
vidět, jak se červená, nedokázala se přetvařovat, cosi se v ní lámalo. Toužila, aby se k
ní Jakub přiblížil, ale zároveň se toho bála. Jako by se tím dopouštěla hříchu, ačkoli si
to rozumově nepřipouštěla. Něco jiného však bylo si cokoli myslet a druhého
rozhodnout se, když se to mělo stát.
I Jakub byl zaražený, ztratil odvahu se k ní přiblížit, i když o nic nešlo, jen se jí chtěl
dotknout, k ničemu jinému by nenašel odvahu. Přibližoval se k ní jako ke svátosti,
ačkoli už věděl, co se děje mezi mužem a ženou. Mezi jeho vrstevníky se o tom už od
dětství hovořilo nezakrytě a nepříliš hezky. Něco jiného jsou však chlapecké řeči,
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vychloubání se, holedbání, ale těžší je opravdu vstoupit do ženy. Obdivoval proto
Ježíše, že se dokáže ve svých dvanácti letech bavit stejně tak s kmety, dospělými muži
a s rabínem, tak zároveň i s nevěstkami, ačkoli možná o jejich osudu a chování měl
jen povědomí, o něčem neskutečně hříšném a nízkém. Jemu se však jevily v jiném
světle, vnímal je jako ženy, kterým se děje křivda, neupadly tak nízko ani tak vlastní
vinou, jako je tam srazili jiní.
- Jsi stále zadumanější, Jakube! řekla najednou Sára a k Jakubovu překvapení použila
slovo, o kterém si myslel, že se právě hodí k označení výrazu její tváře, dokonce
trochu i jejího charakteru. - Nač stále myslíš? zeptala se ho, když hned neodpovídal. Vzpomněl jsem si, možná se ti to bude zdát pošetilé, na ty chvíle, když jsme se tu
poprvé setkali, řekl sice pravdu, o čem na cestě k lesíku také přemýšlel, ačkoli v
posledních okamžicích přemítal o Ježíšovi.
Sára vytušila, že Jakub nejspíš nemluví pravdu, přesto zareagovala jako by mu
uvěřila. - Opravdu na to stále myslíš? podívala se mu s nepatrným úsměvem do očí a
už o tom přesvědčena nebyla vůbec. - A ty na tu chvíli, Sáro, nevzpomínáš ráda?
vyčetl jí. - Jistě, ale proč? vycítil z jejího hlasu rozpačitost. - Já nevím, prostě tak... na
chvíli se zarazil, - člověk nemůže někdy za to, co se mu najednou vybaví v mysli...
Sára se na pár vteřin odmlčela, nevěděla v tu chvíli, co má na jeho slova říct.
- Tobě se nestává, že tě najednou něco napadne, sama jsi překvapená, dokonce někdy
až tou myšlenkou nebo vzpomínkou zaskočená? pomáhal jí z rozpaků i sám sobě. Ano, jistě, jsem vlastně ráda, že na to vzpomínáš, moc mě to těší, myslím to upřímně,
- ačkoli si myslím, že tě asi trápí něco jiného, nemohla zamlčet, co si myslela, alespoň
tím chtěla naznačit, jak ji mrzí, že se v poslední době scházejí stále méně. - Ano, máš
právo se mě na cokoli zeptat, Sáro, já ale vím, že nejen tušíš, ale i dobře víš, co mě
trápí, připravuje mě o čas, sílu, vyrovnanost... zarazil se, aby si nemyslela, že se
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vymlouvá. - Můžeš mluvit, Jakube, dál, povzbudila ho. - Nevymlouvám se, řekl raději
hned, než by mu to vyčetla. - Snad jste nevzali Ježíšovo zmizení vážně? pokusila se
Sára tu příhodu zlehčit. - Kluci někdy mají sklon chovat se nepředloženě, ten dojem
Jakubovi potvrdila, že Ježíšův čin chápe jako uličnictví. Tím Jakuba dostala do
složitější situace, protože nevěděl, co jí na její slova říct, nechtěl ji znepokojovat
svými obavami, když sama Ježíšovo ztracení nebere tak tragicky.
- Nebo si opravdu myslíš, že je lepší už raději vzpomínat na chvíle, kdy jsme se
poprvé sešli? pomáhala mu z rozpaků, snad se sama bála dozvědět se víc, co třeba jen
tušila. Už si možná všimla, s kým Ježíš nejčastěji a nejraději rozpráví, třeba se to už v
Nazaretu i rozkřiklo, mluví se o tom. - Jsou přece, Sáro, v životě okamžiky, o kterých
si člověk myslí, že na ně nikdy nezapomene, chytil se Jakub podané ruky nebo spíš
slova. - Nejčastěji si je uvědomí až později, zvedla nerozhodně ramena, - kdybys mi
naše první setkání tady nepřipomněl, těžko bych si mohla myslet, jak pro tebe bylo
důležité. - Je to asi moje chyba, že některým věcem přikládám předem význam, ačkoli
o jejich důležitosti může rozhodnout až budoucnost, sám byl překvapený, jak se v
souvislosti s Ježíšem pokouší nejen o vznešené, ale i jakési obecné soudy. - Třeba je
to i správné, připustila Sára nebo možná mu opět chtěla vyjít vstříc, - můj otec se i
před námi někdy zamýšlí nad tím, co udělal správně a co ne, posunula rozhovor
trochu někam jinam.
Jakub proto raději mlčel, ačkoli si vážil toho, že Sára byla ochotná mluvit i o své
rodině, co se v ní vypráví, což nebylo zvykem, bylo zřejmé, že mu důvěřovala.
Nenašel však odvahu jí říct, proč ho Ježíšovo chování tak znepokojuje. Tíživý neklid
by přenesl i na ni, i když věděl, že je možná v určitých věcech uvážlivější než on, mlčí
o tom, co si řekli. Jakub si stále víc uvědomoval, jak se Sára v mnoha situacích chová
jako Marie. Byla jí podobná nejen charakterem, ale i určitou mentalitou. Sám se nad
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tím svým poznáním usmál, někde slyšel, že chlapci a muži si vybírají dívky a ženy
podle obrazu matky. Jakub by měl štěstí, kdyby se mu to podařilo. Sára se té Mariině
podobě měsíc od měsíce blížila, jak ji víc poznával, možná si pozorněji všímala jeho
matky a snažila se vědomě nebo jen podvědomě se jí podobat, moc dobře věděla, jak
si ji Jakub, ale i Anna s Ježíšem váží, jak ji ctí.
Jak se Jakub odmlčel, zmlkla i Sára. Šli vedle sebe po polní cestě k lesu, drželi se za
ruce, ale jako by jeden o druhém už nevěděli, zabráni ve svých myšlenkách. Když
cesta končila, museli jít po mezi za sebou. Sára šla vpředu, Jakub si zprvu mimovolně
začal prohlížet linii jejích boků. Dosud si nevšiml, že přestávají být dívčí a začínají
být ženské. Poprvé ho na ten rozdíl mezi mužskými a ženskými boky upozornil jeden
kreslíř a řezbář. V jejich dílně hledal měkké dřevo, které by se hodilo k jeho
řezbářským pracím. Měl sebou i náčrtky svých budoucích řezeb ve dřevě.
Ten rozdíl mezi širšími boky žen a útlejšími boky většiny mužů Jakubovi najednou
připadal samozřejmý a divil se tomu, že si toho nikdy dříve sám od sebe nevšiml. Ty
širší boky ženám umožňovaly, aby v nich mohlo vyrůst dítě. Jakub měl teď chuť
zrychlit krok a obejmout Sářiny boky, věděl však předem, že zůstane jen u touhy,
neodváží se toho, nedokázal si ani představit, jak by Sára reagovala, možná vykřikla,
ohlédla se, určitě by následně viděl její vyčítavé oči. Dovolil si ji držet jen za ramena
a po dlouhé době i obejmout. Bylo v tom víc přátelského než mileneckého, ale ten
zvláštní neklid a snad dokonce i žádostivost nedokázal v sobě ovládnout, vyčítal si je,
i když věděl, že v tom není nic nepřirozeného. Jen jako by nad tím vším leželo
znamení hříchu. Ačkoli se sám cítil pomalu dospělý, podvědomý strach ze
zakázaného, tabuizovaného v něm zůstával. Přitom věděl, že jednou tu pomyslnou a
zároveň reálnou hranici bude muset překročit, odvážit se, zapomenout na příkazy a
zákazy, jakkoli možná měly jakési hlubší určení, chránily vzájemné vztahy mezi
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lidmi, zvláště mezi pohlavími. Jakub, který byl jinak v kontaktech mezi lidmi bez
zátěže a předsudků, v těchto spojitostech zůstával bezradný, ačkoli mezi svými
vrstevníky o nich mluvil stejně bezprostředně a často i neomaleně jako ostatní.
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Sára se najednou na úzké cestě otočila a dala obě ruce dozadu, chtěla jimi k sobě
Jakuba přitáhnout. Ten se k ní přiblížil a vzal ji za dlaně. Sára okamžitě zaklonila
hlavu a zasmála se: - Oč méně se scházíme, o to méně spolu i hovoříme! Jako bychom
se scházeli k mlčení, řekla sice s úsměvem, ale pod ním bylo možné postřehnout
výčitku. - Budeš si muset najít někoho povídavějšího! odvážil se ji provokovat. Zatím stačilo, cos mi vždycky napovídal... Nebo to bylo jen proto, že sis mě
namlouval a teď už takovou námahu považuješ za zbytečnou? napadlo ji.
- Žádný muž toho nikdy nenapovídá tolik, aby tím kteroukoli ženu uspokojil! byl o
tom Jakub naprosto přesvědčený, - nemluvě o tom, aby jí stačil, co toho namluví ona!
rozesmál se. – Ty jsi, Jakube, v poslední době stále chytřejší a chytřejší! dokonce se v
jejím hlasu objevila uštěpačnost, zvýrazněná i jistým důrazem. - Asi to bude tím, že
stárnu, přistoupil na její kousavost, konečně, některé děti už mě dokonce i zdraví.
- Ne, v tom to není, najednou zvážněla, připouštíš si některé věci víc, než bys měl! Ale to snad není úplně zavrženíhodná vlastnost mít o něco nebo o někoho starost, ne
snad, Sáro? - Že je někdo dětsky zvídavý? narážela Sára opět na Ježíše. - Ty jsi snad,
Jakube, v jeho letech takový nebyl? Pokud si pamatuju, byl jsi často zvědavější než
on! - Ale zajímal jsem se o něco úplně jiného, o přírodu, jak se co dělá, k čemu je co
užitečné... - A v čem vidíš rozdíl mezi tebou a jím? dostávala se k jádru sporu. - Ježíš
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se zajímá o věci, které mohou být pro něho nebezpečné... Nikomu přece nevadí a
nemůže vadit, když se zeptám, jak se vyřezávají ze dřeva lidské postavy a dokonce na
určitou chvíli zatoužím zabývat se dřevořezbou, jedině snad kdyby byl někdo žárlivý,
že jsem třeba lepší než on... Ale jiné je mudrovat a hovořit s jinými o věcech víry v
tak těžké době, rebelovat proti mocným, shlédnout se v prorocích, kteří nemluví o
budoucnosti zrovna nejpříznivěji.
- Dostáváš se kamsi, o čem ani já nechci s tebou, Jakube, mluvit, znovu se Sára
otočila a šla opatrně po zužující se mezí. Jakub by jí teď nejraději připomněl a
zároveň vyčetl, že i ona sama si připouští Ježíšovo možné ohrožení. Ale jakmile se k
tomuto tématu přiblíží, hned raději o něm nechce dál mluvit. Připadalo mu to jako
pokrytectví. Zpozoroval tak první Sářin záporný charakterový rys, ale pravděpodobně
v tom poznání přeháněl, byl důsledkem jeho stále větší napjatosti.
Nechtěl sám dál o Ježíšovi mluvit, musel by přijít s dalšími a přesvědčivějšími
argumenty, a tak jen v ní samotné vzbuzovat neklid. Přesto v tu chvíli pocítil vůči ní
nevraživost, tím zjištěním jejího možného farizejství. Sára šla před ním a už se
neotočila, možná schválně jako by zavlnila svými boky, na které se Jakub krátce před
tím s obdivem díval. Nyní jako by ho zcela vědomě dráždila, což ho popuzovalo,
vzněcovalo v něm pokušení, za které se před pár minutami jako za hříšné styděl. V
okamžiku však ztratil zábrany, Sářiny vlnivé pohyby ho k jejich překročení přímo
vybízely.
Docházeli na konec polí, kde již začínal les. Sára se tu zastavila a otočila k němu, s
trochou vyzývavosti v tváři, která mu jen dotvrzovala, že její svůdné pohyby nebyly
náhodné. Nevěděl, jestli je za nimi jakási ještě dívčí drzost, nebo už vědomé úsilí
přivést ho na jiné myšlenky či dokonce rozhodnutí posunout jejich vzájemný i tělesný
vztah o kus dál.
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Sára tu nyní dokonce stála odhodlaná ke všemu, mírně i rozkročená, nebo si ten její
vyzývavý a málem až bojovný postoj Jakub alespoň tak vysvětloval. Něco se v něm
vůči ní bouřilo. Došel k ní, ale ona ani o vlásek neuhnula. Nedočkavě ji objal a sjel až
divoce otevřenou dlaní od boku k jejímu prsu a stiskl je. V Sáře se v tom zlomku
vteřiny všechno zastavilo, snad i proudění krve, ale vzápětí se jí vrazilo do tváře
horko, znachověla, odtrhla se prudce od Jakuba a vyrazila kolem něho zpátky k
domovu.
V těch prvních vteřinách měl Jakub neodvratné tušení naprostého konce. Překročil
hranici, kterou si neměl dovolit zdolat. Hrozil se sám ze sebe, ze své proradnosti.
Zároveň měl pocit ke všemu odhodlaného lovce, který konečně dostihl svou oběť.
Vzpouzela se pod jeho rukama jak šípem zasažená antilopa, stále cítil to zaskočené
Sářino chvění, než se z jeho objetí vytrhla zraněná. Takhle nemohl zacházet s někým,
s kým měl společně prožívat celý život, založit rodinu, mít děti. Vzrušení v něm
nepolevovalo, dobyl sice další kus zakazovaného území, ale zároveň se obával o další
osud jejich vzájemného vztahu. Stejně tak měl pocit vítězství. Ona si přece mohla být
vědoma, že jen neprovokuje.
Byl to vůbec zvláštní den, i jejich schůzka. Možná k ní nemělo dojít, měl si ji
odpustit. Sára spěchala před ním, úprk se postupně měnil v rozhodnou ženskou chůzi,
na ni nepřirozeně rázovitou. Možná tím jeho selháním víc dospěla, sama se sebou si
často nevěděla rady. Láme se v ní stejně jako v Jakubovi vědomí zakázaného a touha
zapovězené nerespektovat. Kdyby tomu bylo tak, spíš se teď cítí uražená. Ani ne tak
tím, k čemu se odvážil, ale jak. Dosud se k ní choval něžně, někdy jí to dokonce
připadalo málo chlapské. Někteří vrstevníci se pokoušeli si k ní dovolit i víc, ale oni
dva s Jakubem k sobě něco cítili, co jim i vymezovalo způsob vzájemného chování.
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Teď už nečekal, že se k němu Sára otočí, ale moc si to přál, ten první krok ke smíru.
Možná tak Sára půjde stále dál a on se bude muset u rasovny zastavit, vzdát se jejich
přátelství, třeba už i jejich lásky, teď pravděpodobně navždy ztracené. Sára přece jen
ale zvolnila krok, byla z něho možné tušit její nerozhodnost a zároveň i jeho naději.
Proto ještě před domkem, odkud se šířil psí a kočičí pach, k ní došel: - Promiň, Sáro!
omluvil se. Ona se na něho jen spíš smutně podívala. - Odpustila jsem ti, Jakube! a
bez dalších slov odešla.
K večeři přišel Jakub o něco dřív než obvykle. Věděli, že byl se Sárou, jen Anna si
všimla jeho přece jen až příliš předčasného příchodu. - Pohádali jste se? hned uhodla
z výrazu jeho tváře příčinu. - Trochu... připustil. - Nic si z toho nedělej! chlácholila ho
přátelsky, možná i spiklenecky. - Proč? musel se zeptat. - Jsme už takové! dovolila si
zarýt i do vlastního pohlaví, nebyla tak vztahovačná, mezi ní a Jakubem stále trval
zvláštní vztah, na bratra a sestru výjimečný. - Ještěže tak, nevěděl co říct Jakub. - Ono
je to vážnější? podívala se na něho pozorněji, protože vypadal dost ztrápeně. - Co?
oddaloval odpověď. - Ta rozmíška mezi vámi, nezmátl ji. - Ani ne, já nevím,
zaznívala z jeho slov rozpačitost. - Já jsem si myslela, že Sára se ani na někoho hněvat
neumí, o tobě nemluvě, byla Anna přesvědčená stejně jako dříve i on o jejich
smířlivosti. - Nevím, co se s ní stalo, pokrčil rameny. - Něco jsi jí musel provést!
přiblížila se pravdě. - Možná jsem ji urazil, bývám někdy nerudný, dokonce surový...
- Ty? překvapeně se na něho podívala. - Snad někdy, když jsi byl malý a hledal ses... Hledal jsem se? zarazil ho její nezvyklý výraz. - Zkoušel jsi, jak se máš chovat, co si
můžeš dovolit, zvlášť ke mně, málem jsi mě někdy i něčím přizabil, cos měl zrovna
v ruce nebo kolem, zjevně trochu zveličovala. - Ty si na to ještě pamatuješ? byl
překvapený. - Trochu... - Já nejspíš už téměř na nic, jenom... - Nemluv o tom,
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Jakube! přerušila ho prudce Anna, stále mezi nimi platila tichá dohoda o událostech v
Betlémě nejen kvůli Ježíšovi, ale i Marii, nikdy a nikde nemluvit.
Jako by se to týkalo jen jich dvou, ostatních ne včetně Josefa. Možná to každému z
nich jako jednotlivcům připadalo podivné, ale ani o tom se nikdy nebavili. Bylo na
první pohled zřejmé, že nejvíc jsou ohroženi Ježíš a Marie, nejkřehčí mezi nimi.
Ostatní byli schopni a silní vzdorovat, ačkoli Marie i Ježíš byli ve srovnání s nimi
silnější v něčem jiném, zatím to ale nikdo neuměl, ani nechtěl přesně určit.
Při večeři byli zamlklí, jen se pomodlili. Kdykoli se někomu něco přihodilo, obvykle
se to projevilo i v atmosféře společného jídla. Právě u něho se o tom kdokoli ostýchal
mluvit, vyptávat se, tím méně nejmenší děti. Večeře považovali za něco málem
svátečního až posvátného, nejen příležitost se důstojně najíst, ale být alespoň jednou
za den společně. Všichni ten rituál respektovali, málokdy se někdo opozdil nebo přišel
nepřevlečený z pracovního, když dodělával nebo předával nějakou naléhavou práci.
Ačkoli zas tolik oblečení neměli, jen pracovní, domácí a sváteční, když šli někam na
slavnostní shromáždění mimo domov.
- Jak se líbila ta svatební truhla, Jakube? přerušil mlčení Josef - Všichni ji
pochvalovali! pochlubil se Jakub. - Měl by sis už samostatně troufnout na skříň,
navrhl k Jakubovu překvapení Josef. - Nevím, zrozpačitěl nad Josefovou důvěrou
Jakub, musel bych se s tebou pořád radit. - Nežijeme přece každý na jiné planetě,
Jakube! používal Josef často zvláštní přirovnání. - Když někdo bude skříň chtít,
připustil Jakub, že by se do podobné práce pustil.
A zase se nad stolem rozhostilo málokdy vídané ticho. Ne snad, že by tu hlučeli, jako
když po kázání vycházeli ze synagógy, kdy z nich spadly rabínovy výčitky za chování
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mnohých z nich. Naštěstí se nikdy netýkaly Josefovy rodiny, řemeslníci si hlídali svou
pověst.
- Ježíši, kdy bude ta rakev? opět se po delší přestávce zeptal Josef. - Asi tak zítra
dopoledne, podíval se Ježíš na Josefa. - Dobře, Ježíši! kývl hlavou Josef, i když neměl
rád jen málo přesné odpovědi.. - Mrtví nečekají, zakončil přesto opět zvláštně. Někdy mrtví čekají dlouho, než je někdo pohřbí, říkal si Jakub sám pro sebe, - ve
válkách a řežích zůstávají napospas supům a hyenám, dokonce někdy schválně, jak
rozkazoval s oblibou podřízeným Héródés Veliký. Jakub si ho neměl připomínat,
nezasloužil si, aby ho tu kdokoli v rodinném kruhu vzpomínal třeba jen v duchu.

12

Jakuba znovu čekala noc k počítání oveček na stropě. Zítra bude v Josefově dílně
k ničemu. Jak se mohl tak neodpustitelně se Sárou rozhněvat? Omluvil se a ona mu
odpustila. Co si ale teď o něm myslí? Možná také nemůže usnout, zvažuje, jestli se s
ním ještě někdy setkat. Určitě v ní zanechal dojem neurvalce, kterým ve skutečnosti i
byl. Ve stejném okamžiku ho ale přepadala slast. Sářino tuhé ňadro, jak je pomalu za
trest stiskl, se vrátilo hned do původního tvaru a polohy. V jejím obličeji se objevil
nach, stejné barvy jako pokrývka, kterou chaldejští mudrci zanechali jako dar
Ježíšovi. Zase si na ten hrozný zážitek vzpomenul!
Tenhle dar spolu s jinými leží někde na dně Mariiny truhly. Nepříjemné nebo
nepotřebné věci vždycky ukládá vespod. Neměli se nikdy tak špatně, aby na některý z
darů sáhli. Marie by raději umřela hladem. Tušila v nich memento, hrozbu pro Ježíše.
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Lehce by se bez nich obešla, považovala však zbavit se darů za hřích. I když je dárci
nekladli na zem pod Ježíše ze srdce, jinak by ho nezradili.
Jakub na lůžku těkal z jedné věci na druhou, z jednoho dojmu na jiný. Sotva si
zakázal vzpomínat na Betlém, viděl před sebou vlnící se Sářiny boky na zeleně zářící
mezi, znovu pocítil chuť je vzít do dlaní jako Sářina prsa. Měl už na jedné ruce pocit
Kainova znamení, měl by je tedy na obou.
Hospodin Kaina neoznačil, aby se mu ostatní mstili za vraždu Ábela, jak převládlo
obecné mínění, naopak, aby mu neublížili. Tím méně může být hříchem dotknout se
ženy, jsou-li si muž a žena blízcí, jakkoli si chrání svá místa jako posvátná. S tím
poznáním a vědomím Jakub i k ránu usínal, aby se mu ve snu zjevila úplně jiná a
zcela anonymní prsa, hýždě a dokonce temný klín. Probudil se v křeči a jako Ónan
před komnatou bratrovy ženy. Místo aby do ní vešel, vypouštěl semeno pod sebe, a o
to víc ráno trpěl pocitem dvojí viny.
Ráno Jakub pochopil, jak je možné bez zjevné příčiny ublížit. Měl nejhorší náladu,
jakou kdy za svých šestnáct let zažil. Nejraději by alespoň převrátil všechno v dílně
vzhůru nohama, zpřeházel všechno náčiní, rozdělanou práci. Alespoň proto několikrát
prudce kopl do odřezků dřeva, hoblin a pilin, rozlétly se všude kolem, naštěstí
vstoupil do dílny první. Josef by nejen pozvedl káravý zrak, když se mu něco nelíbilo.
Jakubovi došlo, že prožije den zvíře, měl by se ovládat, proč by jeho rozmrzelostí a
nevrlostí měli trpět jiní, nejbližší. Ačkoli právě oni mají největší pochopení, tím spíš
však není dobré jejich porozumění a účast zneužívat. Měl by si dát alespoň pozor, aby
se v práci sám nezranil, nemluvě bratra a otce. Rozladěnost obvykle doprovází
nepozornost. Ani na Ježíšovi nebylo vidět, že by se dobře vyspal. Snad alespoň Josef
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vnese do dílny pohodu. Ten se ale spíš znepokojil mrzutou náladou synů, nedokázali
ji zakrýt, přetvařovat se. Josef se raději pustil do rozdělané práce.
V dílně bylo jako před výbuchem sopky, burácejícím vichrem, krutou bouří, po které
se z hor valí proudy vody až do moře a zanechává za sebou spoušť, jako před tušenou
válkou, po níž zůstávají na bojišti hory mrtvých.
K poledni se Jakub přece jen uklidnil, v mysli se mu spojil řetězec všech příčin, musí
v sobě znovu najít sílu jej začít rozplétat, nemůže se zříci Sáry, nenajít si čas na Annu
a opustit bratra na jeho rozcestí, alespoň se proto na něj usmál. V dílně hned bylo jako
by sem i zvenku proniklo slunce, pozlacovalo dřevěný prach proudící vzduchem,
vytvářelo svítící rampu vzhůru kamsi až k modrým nebesům. Než je Marie zavolala k
obědu, přišlo několik zákazníků, budou mít práci přinejmenším na měsíc, možná i
déle, když se nedaří. Strasti se jen vrší a vrší, sotva se nepřízeň osudu zlomí, nakloní
si štěstí, a bez podobných proměn by se jinak ani snad nedalo žít.
Po obědě je už uspávala dobrá nálada, jindy by si dokonce šli na chvíli lehnout,
natáhnout se za dílnou do trávy pod fíkovník. To když bylo příliš parno či neměli moc
práce. Teď by je spíš Josef měl pohánět, co měli zakázek, ale on něco takového nikdy
nedokázal, neměl na rozkazování povahu, raději se slušně zeptal, dokdy se určitá
práce dá udělat, bylo to účinnější, než kdyby jim něco nařizoval, dokonce je proháněl.
Přesto jak Ježíš, tak Jakub měli k otci zvláštní vztah, navíc mezi sebou i dost odlišný.
Jakub cítil, že přes dobré vzájemné vztahy se nikdy nedokáže k otci přiblížit tak, aby
se mu svěřil se svými problémy, třeba v ty dny se Sárou. Možná to ani nebylo mezi
otcem a synem nepředpojatě přestavitelné, jen by si takovou možnost předstírali, v
přímém příbuzenském vztahu to snad dokonce bylo nemyslitelné. A když už, tak
daleko spíš mezi matkou a dcerou. O tom ve vlastní rodině, mezi Marií a Annou,
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Jakub sice moc nevěděl, jen tušil, že nikdy mezi nimi nedošlo k viditelnému
nesouladu.
Anna se k matce vždy chovala s laskavou úctou, k otci však stejně jako Ježíš jenom s
určitým respektem. Jakub si to nedokázal vysvětlit, prožívali v rodině všechno
společně, ale reflexe prožitého byla u sourozenců odlišná. Jako kdyby ke vzájemným
vztahům přistupovali již s vlastní vrozenou výbavou, s jistou předurčeností. Ježíš byl
na Marii neuvěřitelně citově vázán, doslova na ní visel, čekal, co řekne především
ona. Snad i proto, že to byla právě Marie, která ho před tuctem let, když zdánlivě ještě
nic nevnímal, nejčastěji nesla v náručí při nočním útěku a poté mnohadenním
putování z Betléma přes poušť do Egypta. Určitě neustále cítil ve svém těle její
úzkostí a obavami tlukoucí srdce. Josef měl jistě také strach, ale víc se ovládal,
rozumověji posuzoval situaci. Jako hlava rodiny se musel tak chovat, byli závislí na
jeho rozhodnutích.
Když se Jakub zamýšlel nad jinak nadmíru dobrým, ale odlišně se projevujícím
spletencem vzájemných vztahů v jejich početné rodině, z podvědomí se mu
vyplavovala rabínova slova z jednoho kázání:
- Bůh není Pánem a soudcem, karatelem a strážcem rituálů, ale Otcem, láska
bratrova bývá často otrávena závistí, manželova smyslná a závistivá, synova
poznamenána vzpurností, přítelova otrávena zradou, pánova pyšnou až přehlíživou
blahosklonností, jen otcova k synovi je dokonalou láskou, čistou, nezištnou,
nesobeckou, otec obětuje pro syna, co by nikdy neučinil pro kohokoli jiného, syn je
jeho dílem, pokračovatelem, zdokonalením.
Jakub měl pocit, jak zobecnění ve srovnání se skutečností kulhají na obě nebo
dokonce čtyři nohy. Jako stará oslice. Někdy samotný rabín hrozil Hospodinem, když
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si jinak se svými farníky nevěděl rady, volal ho na pomoc při svém peskování,
dovolával se ho, když jeho ovečky nedodržovaly tóru. Ale tohle zjištění nebylo
nejdůležitější, někdy se rabínovi ani nedivil, že si se svým stádem nevěděl rady. Ale
kdy byly vztahy mezi Jakubem a Ježíšem otráveny závistí?
Jakub nepamatoval, že by si kdy něco s bratrem vzájemně záviděli. O manželské
lásce se mohl jen domnívat, co může znamenat. Ale po nepříjemné epizodě se Sárou
se teď ta část rabínova kázání stala Jakubovi příležitostí k zamyšlení. Vyloučil sice
jako u bratra závist, ale mohl stejně tak lehce přejít smyslnost?
Josefovo a Mariino chování nikdy nic takového nepřipomínalo. Měli se rádi, ale
nikdy nedali před dětmi najevo svůj manželský citový vztah. Jakub se Sárou hned
zpočátku narazili právě na citlivé místo spojené s pohlavím. Vzpurnost Jakub ve
vztahu k otcům dostatečně chápal, občas se s otcem střetli v představách, jak určitou
věc udělat, ale Jakub respektoval Josefovu zkušenost. S čím Jakub přicházel jako
zdánlivě novým, s tím se už jeho otec obvykle setkal a věděl o slabinách zdánlivě
lepšího řešení.
O přátelích toho Jakub zas tak moc vyprávět nemohl. Měl sice kamarády mezi
spolužáky a vrstevníky, ale nikdy nikoho tak blízkého, aby byl ochoten se mu se vším
svěřit. Pociťoval důsledky toho, že se narodil někde jinde. Navíc ani nevěřil, že je
možné říci komukoli, co si člověk upřímně myslí, proběhne mu hlavou. Druhý by
některé skutečnosti ani neunesl, bylo by pro něho takové tajemství tíživé. O
domýšlivých pánech už Jakub nevěděl zhola nic, byli jako řemeslníci svým způsobem
nezávislí, chránila je otcova autorita. Zákazníci byli s jejich prací spokojeni, od
skutečných pánů a vládců vzdáleni, jen prožívali, co většinou nehezkého dopustili a
dolehlo na všechny obyvatele kdysi nejdříve Betléma a poté Nazaretu. V Jeruzalémě
pobývali jen o nejvýznamnějších svátcích.
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O vlastním otci by Jakub nemohl říci nic špatného. Ale pokud byl někdo jako syn
Josefovým dílem, pokračovatelem a zdokonalením, s výjimkou snad toho posledního,
pokud Jakub v pýše nechtěl překročit hranice skromnosti, byl to spíše on, než Ježíš.
Josef jako by to i trochu cítil, svého nástupce viděl vlastně jen v Jakubovi, a to nejen
proto, že byl nejstarším synem. Josef by tento fakt určitě respektoval, ale zároveň by
se pravděpodobně s téměř stejnou přízní a náročností choval ke všem synům, s
Ježíšem se však domlouval s jistou distancí, sice jemnou, ale Jakub ji nemohl
nepostřehnout. Příčinou nejspíš bylo, že Ježíš měl právě ten zvláštní vztah k matce.
Josef sice uznával, že nejmladší syn má na výsadnější postavení u matky i v rodině
jisté právo, ale zároveň se s tím ne zcela dokázal vyrovnat. Příčinou nebyl ani tak
samotný Ježíš a jeho vztah s matkou, jako Josefův vztah k Marii. Ačkoli se to Jakub
mohl jen domnívat, těžko by sháněl přesvědčivé důkazy, Josef byl stále jako by
fascinován Mariinou až neskutečnou krásou, nedokázal se s tím plně vyrovnat, možná
tím i trpěl, jak se ve srovnání s ní podceňoval.
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Josef si pravděpodobně celý život kladl otázku, proč právě on je jejím manželem,
přistupuje k Marii jako ke svátosti, něčemu křehkému, zranitelnému, i když zdaleka
nebyla na první pohled tak subtilní, jinak by nevydržela, co zažila a protrpěla. Měla tu
křehkost a něžnost v očích, vyvolávající a zároveň odrazující od pokušení. Ačkoli
Josef byl silný člověk, duší i tělem, Marie byla v něčem nad jeho síly. Když k ní
přistupoval, měl pocit těžko napravitelného a odpustitelného hříchu. Proto měl i
období, kdy často chodil za kamarády z dětství a trávil s nimi na vinohradech i noci.
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Vracel se většinou ani ne tak s náladou, jako spíš zkroušený, s výčitkami, že by se tak
k chápající Marii neměl chovat. Nakonec se vždy ovládl, aby za čas té stísněné až
sklíčené náladě opět podlehl, jen s hlubšími deprimujícími účinky.
Bylo překvapující, že Jakub, ačkoli mu bylo teprve šestnáct, Josefovy reakce stále
vnímavěji chápal, byl schopen se do jeho chování vcítit. A o to ho měl raději, aniž to
cokoli měnilo na jeho vztahu a lásce k matce, za níž byl i obdiv k její kráse, která se
léty neztrácela, nevybledala, zrála. Všichni, kdo Marii znali, nemohli se k ní chovat
jinak než s obdivem, zároveň si k ní nikdy nic třeba jen náznakem podobajícím se
nestoudnosti nedovolili. V její přívětivosti byla současně skryta a vymezena přísná
hranice, nikdo nesměl, ani neměl odvahu ji překročit.
Podobnou představu měl Jakub o Sáře. On však tu hranici v zoufalosti a ve vzteku
překročil, možná nadobro. Její odpuštění mohlo být stejně tak příslibem pokračování
jako daleko pravděpodobněji koncem, nejspíš nemohlo být při její opravdovosti jinak.
Možná Jakub dělal chybu, když Sáru stále srovnával s Marií, jeho měřítko tak mohlo
být tou náročností nenaplnitelné.
Jakub po té nešťastné události chodil několik dní vždy před večeří bezradně kolem
Sářina domu a hledal v sobě odvahu na ni zavolat a oslovit ji, připojit se k ní v neděli
po kázání v synagóze, ale zbytečně, než se sama jednou na něho podívala a v jejích
očích bleskla Jakubovi naděje. Možná si ustavičně a zbytečně připouštěl větší a
nenapravitelnější vinu, než ve skutečnosti měl, ačkoli v jeho vědomí by na druhou
stranu bylo příliš pýchy, kdyby si myslel, že o něho kdo ví, jak v ten okamžik stojí,
dokonce po něm touží.
U Sáry v ten okamžik šlo jen o pohled, i když bylo zřejmé, že ho dlouho potlačovala,
bylo v ní něco silnějšího, zrazujícího, co znemožňuje ovládat vlastní oči. Muselo
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uběhnout ještě mnoho dní, než se domluvili na schůzce, i když nikomu na ní nebylo
příliš do řeči. Sára málem uvítala příležitost, že může opět jako obvykle nakrmit
hladovějící psy a kočky. Ani to však nedokázalo z její tváře zahnat napjatost. Jakub
pozoroval, jak se Sára snaží ovládat, jako by ten den záleželo na každém detailu jejího
chování. Poprvé na něho působila nejen upjatě, ale i škrobeně, cosi se v něm vzpíralo,
až bouřilo, že ho snad chce za jeho poklesek dál trestat. Proč tedy potom souhlasila se
s ním setkat?
Jakub začal být netrpělivý, spíš už podrážděný, nejraději by se na příčiny jejího
málem netečného chování hned zeptal. Mohl by se však dočkat definitivního konce.
On se ale nechtěl toho skličujícího okamžiku dožít, a to už jen proto, že vina byla na
jeho straně. Byl tou vzniklou náladou tak ztrápený, že nebyl schopný přijít na takové
téma, kterým by dokázal překlenout propast, která mezi nimi vznikla. Nač přišel, se
mu zdálo nicotné.
Sára už opět šla před ním po úzké mezi, ale bylo zřejmé, že se snaží pohybovat se po
ní co nejvznešeněji a zároveň skromně. Už neprovokovala vlněním boků, ani se
neotočila. K Jakubovu překvapení se však náhle zastavila právě na tom pro něho
zahanbujícím místě, kde se otočila a čekala, až k ní dojde, objala ho, dívala se mu do
očí a sama mu pomalu zvedla dlaně na svá prsa.
Byl-li Jakub po nešťastné urážce Sáry sklíčený, po poslední schůzce zůstal zmatený,
sladce i nevyzpytatelně vyvedený z míry, a proto i vykolejený, jak ho zaskočilo její
rozhodnutí, jistě ne náhodné, ale vědomé, možná dokonce promyšlené a dlouho
připravované, nesčíslněkrát s vysokou mírou pravděpodobnosti i zamítané a znovu
přijímané.
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Sára se nikdy nerozhodovala ukvapeně, ani prchlivě, určitě ho tím nechtěla zmátnout.
Možná usoudila, že ho nechala čekat příliš dlouho, vycítila jeho nedočkavost, sama
mu proto vyšla vstříc, ačkoli si byla vědoma, že riskuje, dává tím v sázku svou
ženskou bezúhonnost, odráží se od prahu nevinnosti, jak s ní podobně často mluvila
její matka, zvláště v poslední době, kdy na ní musela zpozorovat neklid. Asi jí neušlo,
že se jí Jakub líbí. Sára neměla však možnost si o tom s někým důvěrně pohovořit,
aby zároveň měla jistotu, že se její rozpaky nedostanou i k jiným uším.
Rozhodla se nakonec víc spontánně než vědomě. Snad i proto, že Jakub se jí ve své
slabé chvilce dotkl právě tam. Krátce před tím než zvedla Jakubovy ruce, dostala ale
strach, že tím možná začíná a spouští děj, jehož konce nedokáže dohlédnout a
přinejhorším ani zastavit. Snad jen právě proto, že Jakub byl jejím činem překvapen,
neodvážil se chtít víc, bál se, aby nedopadl jako na schůzce předtím, je povinen se
krotit.
Jakub měl přesto potíže se ovládnout, nemůže chtít nesmyslně vše a hned, i když o
tom měl jen spíš než slastnou, tak daleko víc apokalyptickou představu, tak rozpornou
s jeho přirozeným vnímáním věcí. Jestli byl totiž ochotný někdy připustit v lidském
počínání existenci hříchu, bylo to právě ve vztazích mezi mužem a ženou. Nedovedl
si třeba představit, že by si Marie a Josef byli navzájem nevěrní. Jakub by raději volil
smrt, kdyby se něco takového stalo veřejnou věcí. Byl proto také rozhodnutý a nechtěl
v životě víc než jednu ženu. Podobně jako o tom byl svatosvatě přesvědčen u svých
rodičů.
Jakub už pociťoval jako hřích, když si dokázal představit, co se s ním po schůzce se
Sárou bude dít. Poklesek mnohonásobně větší, že se na ten slastný i děsivý okamžik
těšil. Ačkoli by nikdy neměl odvahu sám na sebe sáhnout, teď mohl svést
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samovolnost na přírodu, dokonce si pohrával s myšlenkou, že to chtěl sám Hospodin,
aby potěšil bezděčnou slastí i ty, kdo nemohou mít ženu.
V noci se však Jakub probudil s hrůzou, ve snu se mu nezjevila Sára, ani jiná žena či
kdokoli jiný, ale vlastní sestra. Nevěděl, jak si ten sen vysvětlit, bránil se vždy
pověrčivosti. Teď jako by se mu ve snu vrátila ta jejich dětská bláhová představa, že
budou s Annou žena a muž.
Jakub by nikdy v sobě nenašel odvahu jít za někým, aby mu smysl snu vysvětlil.
Ráno už byl sice opět schopný vnímat přirozený chod věcí, ale zároveň ho děsilo, že
někde v jeho vědomí či spíš kdesi za ním se mu tak složitě spojují dojmy, které
prožívá. Zachycují se v paměti a překvapivě jiným způsobem vybavují, a to nejen ve
snu, ale i ve vlastní fantazii.
V ten okamžik si Jakub vzpomněl i na Ježíše, jak jednou bude určitě mít problémy
větší než on. Byl přesvědčený o jeho mnohonásobně silnější představivosti, možná i
schopnosti vidět dopředu. Jakub se o to ani nesnažil, stačilo mu vypořádávat se s
věcmi, které přinášel život, ne si je sám ještě vlastní činorodostí zmnožovat.
Ježíš však v rozhovorech s těmi na dně do sebe vstřebával ty nejhorší stránky života,
v nichž bylo málo radosti, jako u všech chudých, nemocných a bezmocných. Možná
je prožíval hlouběji a jako rebel současně silněji. Jako ti šťastní reagují na tíživé
životní události, když je poprvé zaskočí.
Rabín život kolem nich pozoroval se stále větší úzkostí, těžko hledal ve starých
textech poučení, které by lidem pomáhaly překonávat úskalí. Lidé rabína možná
vnímali pozorněji než Jakub. Ten měl plnou hlavu starostí o lidi kolem sebe, o Sáru,
Ježíše, Josefa i ještě mladší sourozence. Zpozorněl teprve v okamžiku, kdy rabín začal
mluvit právě o otcově jmenovci Josefovi na Jákobově pohřbu.
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Tu padl Josef na tvář svého otce, plakal nad ním a líbal ho. Přikázal svým
služebníkům lékařům, aby otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraelce plných
čtyřicet dní, jak dlouho zde trvá taková práce. Egypťané ho oplakávali sedmdesát dní.
Když přešly dny smutku, promluvil Josef k faraónovým nejbližším: - Jestliže jsem
získal vaši přízeň, předložte faraónovi mou prosbu - Můj otec mě zapřísáhl slovy: Hle,
já umírám, pochovej mě v mé hrobce, kterou jsem si vytesal kenaanské zemi. Dovol,
abych tam vstoupil a pochoval svého otce, pak se navrátím. Farao řekl: - Jen vystup a
pohřbi svého otce, jak tě zapřísáhl...
I šel Josef pochovat svého otce a šli s ním všichni faraónovi služebníci, starší jeho
domu a všichni starší egyptské země, celý Josefův dům a jeho bratři, dům jeho otce. V
zemi Gošemu zanechali jen své dítky, brav a skot. Vytáhlo s ním též vozatajstvo a
jezdectvo. Byl to velmi slavný průvod, když přišli do Goren-atádu, který je u Jordánu,
dali se do velikého a velmi ponurého nářku. Josef tu uspořádal za svého otce
sedmidenní smuteční slavnost. Kenaanci, obyvatelé té země, viděli smuteční slavnost v
Goren-atádu a pravili: - Egypt má těžký smutek!
Proto pojmenovali to místo, které je u Jordánu, Abel-misrajim, Smutek Egypta. Pak
synové učinili, jak jim otec přikázal, donesli ho do kenaanské země a pochovali ho v
jeskyni na poli v Makbele. To pole naproti Mamre koupil Abraham od Chetejce
Efróna, aby měl vlastní hrob. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými
bratry a se všemi, kteří s ním vyšli pochovat jeho otce.
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Jakub marně večer přemýšlel, proč si rabín vybral právě Josefův příběh, nedokázal v
něm rozpoznat jeho poslání, možná jen proto, že myslel na něco jiného a ostýchal se
někoho na význam rabínova kázání zeptat, když si přečetl v Genesis pokračování
příběhu, vlastně jeho konec, teprve poté pochopil, že je o odpuštění. Staří farníci
možná ten příběh znali celý, mladé chtěl rabín přinutit, aby si jej jako Jakub přečetli.
Než tak on sám učinil, cestou od synagogy byl tak zabrán do svých myšlenek, že si
ani nevšiml, jak se na něho Sára dívá. Šli se společně projít, dřív ho ale oslovil Ježíš Starý Rúben umírá, Jakube, nechceš mě k němu doprovodit, rozloučit se s ním? Jakub
se zatřásl, jako by i na něho z těch Ježíšových slov sáhla smrt, neviděl nikdy nikoho
umírat, Rúben často chodil do jejich domu a dílny, rozprávět s Ježíšem, spíš však od
Marie dostat něco k snědku, vždycky s tím počítala, marně si lámal hlavu, proč si
bratr přál jít s ním, i pro něho to bylo těžké. Jakub by se té návštěvě raději vyhnul,
Rúben ležel ve své polorozpadlé chatrči na špinavé zemi a na ještě špinavější ovčí
kůži, vychrtlý, v očích už měl opravdu smrt, ačkoli s ní Jakub neměl zkušenosti Jsem rád, že jsi ke mně přišel, Ježíši! probral se z takového polovičního vědomí
Rúben, můžeš mi podržet ruku? Ježíš šel k němu, setřel mu ještě dětskou rukou z čela
pot, klekl si pokorně vedle něho a vzal Rúbenovy dlaně do svých rukou, v šeru
ubohého přístřešku se rozhostilo ticho, Jakub si mezi dveřmi stísněného prostoru
připadal zbytečný, Rúben tu měl jen starou židli, vyhaslé ohniště a vedle něho se
povaloval asi už dlouho nemytý kotlík s dřevěnou lžící, jak se nedokázal v nemoci o
sebe postarat.
- Jsem rád, že jsi přišel, Ježíši, opakoval Rúben, bude se mi klidněji umírat,
překonával bolesti křivící mu vrásčitou tvář. Jakub nevěděl, kolik je mu vlastně let, čí
je syn, byl-li kdy ženatý, má-li děti, proč tak zchudl, nebyl-li vůbec po celý život
chudý, jenom byl žebrákem, všechny tyhle otázky mu probíhaly hlavou, nestačil ani

72

sledovat, co se mezi Ježíšem a Rúbenem děje, jak přišli, tak Jakub a Ježíš společně od
mrtvého Rúbena i odešli, Jakuba pošetile napadlo, že vlastně odcházejí z domu
smutku, v takových podmínkách se Rúben ale dočkal smrti. Jakub se na chvíli smířil s
tím, že Ježíšova mise má nějaký smysl, Rúben by možná neodešel z tohoto světa tak
pokojně, kdyby se ho nedotýkal Ježíš, byla v něm pravděpodobně nějaká tajemná síla,
nebo jen prostá dětská konejšivost, vcítit se do jiného, tišit jeho bolesti, možná proto
vzal i Jakuba sebou, ale Ježíš jako by v ten okamžik uhodl, nad čím jeho bratr
přemýšlí, zastavil se a obrátil k němu - Děkuji ti, že jsi se mnou šel, stál jsi poblíž mě,
bez tebe bych nebyl schopen Rúbenovi tu službu splnit, překvapil tím Jakuba. Šli dál
mlčky, Ježíš domů,
Jakub zpátky do synagógy, číst si chvíli v Genesis, teprve nyní si vzpomněl na cestu
z kázání, Sára chtěla být s ním, co si asi pomyslí, proč se rychle s bratrem ztratil, jako
by byli předem domluveni a proti ní, snad si to Sára nevysvětlí zle, stejně tu poslední
schůzku, co provedla, jak si na ni vzpomněl, ovládla ho příroda, chtěl být s ní, šel dál
zpátky k synagóze, rabín se na něho podíval, ale neřekl nic. Jakuba najednou přepadly
výčitky, tady by nejspíš neměl myslet na Sáru, několikrát se musel vrátit k začátkům
Josefových posledních slov, nebyl schopen vnímat jejich obsah, došel až téměř ke
konci Josefova poselství bratrům - Já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás
odtud do země, kterou přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi.
Jakuba překvapovalo, jak lehce ve své mysli těká z jedné věci na druhou a jak je
vůbec lidské vědomí schopno přeskakovat od vážných problémů, třeba od posledních
věcí člověka, k záležitostem, které byly na hranici hříchu, ale možná to bylo jen jeho
falešné vědomí, stálé dělení lidských činností a činů na dobré a zlé, dříve mu nic
takového nedělalo potíže, věděl, co je dobré a co špatné, život by mu plynul bez
vážnějších potíží a trýzní, kdyby se nemusel zabývat věcmi strhávajícími Ježíše,
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možná i ve vztahu k Sáře by mu všechno jeho i její počínání připadalo přirozené, ale
nejspíš to nebylo jen v Ježíšovi.
Jakub přestával být chlapcem, vzpomněl si, jak mu kdysi Sára řekla o jednom
rozhovoru s matkou, už si nevzpomínal, v jaké souvislosti proběhl, jen jí prý na konci
řekla - To se s tebou loučí jen hloupé dětství! Jakub zprvu jako by ta její slova
přeslechl, připomínalo mu strofu z nějaké básně, marně vzpomínal ze které, proto ani
tak její obsah nevnímal, jedné noci se však ta věta Sářiny matky vrátila Hloupé dětství
se s tebou loučí, bylo v tom i kus tesknoty, hloupé je zároveň šťastné i bezmocné, měl
ještě malý odstup, aby se mohl podívat na své dětství, rozlomené, začátek v Betlémě a
v Egyptě, větší část v Nazaretu, neměl důvod si na něco stěžovat, kdyby některé věci
neměly neuvěřitelnou setrvačnost se vracet, kdyby neprožili, co je postihlo, byli tím
stále poznamenání a roky tu pečeť nesmazaly. Ježíšovo počínání by nikdy nebral tak
vážně, co si teď o mladším bratrovi myslí Marie a Josef, nedokážou si v klidu sednout
a pohovořit o nejmladším v rodině, důvod byl pravděpodobně prostý, ve svých
názorech by se rozešli, ale jen proto se přece nemají Ježíšovu snažení vyhnout, jakkoli
není lehké se v něm vyznat. Jakub stál nad starými texty, vůbec už je nevnímal, ani co
se děje kolem, kdyby se vedle něho neobjevil rabín.
- Chceš následovat svého mladšího bratra? nemohl Jakubovi položit těžší otázku,
rabína logicky překvapilo, že se tu v synagóze objevil Jakub, kdyby měl hádat, kdo z
nich se tu po kázání zastaví, stonásobně pravděpodobněji by čekal Ježíše. - Proč
následovat? nezmohl se Jakub na jinou odpověď než otázkou, ostatně tu tento způsob
reakce nebyl nikdy nijak neobvyklý. - Myslím v hlubší a pravidelnější četbě starých
textů, byl i rabín ve své odpovědi Jakubovi opatrnější. - Ale myslíte něco jiného, řekl
Jakub a hned si uvědomil, že zbytečně vyhrotil zcela obvyklý rozhovor a jeho tón.
Jakubova slova může rabín vnímat jako drzost, ten se ale jen hlouběji nadýchl a chvíli
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jako kdyby soustředěněji přemýšlel. - Byli jste u Rúbena, raději rabín ten osten v
Jakubově poslední replice rozumně přešel. - Když jste tam nešel vy... řekl Jakub i přes
vědomí, že se pouští do zbytečné polemiky, v níž nebude na jeho straně právo, proto
tím rabína urazil. - Tušil jsem, že tam Ježíš půjde, nebylo na rabínově chování stále
zřejmé, že se ho Jakubova slova dotkla, ovládal se, jenom mě příjemně překvapilo,
pokračoval rabín, že jsi tam byl s ním, už tedy o té jejich společné návštěvě věděl,
poskytujete potřebným lidem i Hospodinovi milosrdné služby, mluvil k Jakubovu
překvapení v množném čísle. - Ježíš slouží lidem a Hospodinovi, dovolil si Jakub
opravit rabína. - Teď už přece i ty! - Asi bych tam nešel, kdyby mě o to bratr
nepožádal... - Máš snad pocit, Jakube, že sloužit lidem je povinností jen vyvolených?
zatlačoval ho rabín do kouta. - Ale takovou větu jsem nikdy neřekl! bránil se Jakub. Někdy není třeba slov k vysvětlení viditelného a zjevného chování, přecházel rabín do
útoku, vracel Jakubovi jeho výčitky a urážky. - Nejsem si tak úplně jist, zda si Ježíš
nebere na svá bedra víc, než je schopný unést, prozradil Jakub důvod svého
znepokojení i chování.
- Pojď si na chvíli ke mně sednout! k Jakubovu překvapení ho rabín pozval do své
místnosti, usadil ho ve starobylém křesle a šel mu nalít sklenku vína, Jakub se
rozhlížel kolem, nejvíc ho zaujalo, na čem seděl, dokonce proto znovu vstal a
prohlížel si, jak důmyslně je rabínovo křeslo konstruováno a pečlivě vypracováno, s
citem pro detail. - Dobrá práce, co? Jen málokde je něco takového ještě k vidění...
vracel se rabín s podnosem, je staré tak tři sta, pět set let, odhadoval rabín, tenkrát žili
mistři... Je vůbec zázrak, že tu tak dlouho vydrželo, pokračoval, když víme, co se tu
za tu dobu všechno stalo, posadil se proti Jakubovi. - Byl bych taky rád, kdyby mě
některá z věcí, kterou jsem udělal nebo ještě udělám, přežila... rozesmál tím Jakub
rabína, dokonce nahlas. - Kolik je ti, tak šestnáct, co? A už myslíš na smrt? - Dnes
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jsem ji viděl... namítl Jakub. - Tak dobře, zvážněl rabín, snad vycítil, že tím smíchem
vypadl z děje rozhovoru, oběma po té kolizi nezbylo, aby na chvíli zmlkli, jen upíjeli
z číše víno. - Musím ti dát za pravdu, Jakube, přerušil rabín mlčení první, - já chválím
Ježíše a zároveň si uvědomuju nebezpečí, s kým se stýká... - Nejde přece v prvé řadě
o to, kdo Ježíše navštěvuje, porušil Jakub zásadu, že staršího musí nechat domluvit. A v čem tedy vidíš něco vážnějšího? zeptal se rabín a upřeně se podíval na Jakuba. V
té vteřině měl Jakub pocit, že se nechal chytit do pasti, vystavil se otázce, na kterou
byl rozhodnut nikdy nikomu neodpovědět, ale čím déle nyní bude mlčet, tím v
rabínovi vzbudí podezření i zvědavost. - Jestli nechceš, Jakube, nemusíš odpovídat!
zdánlivě mu rabín umožňoval z pasti vyklouznout, ale zároveň ho tou laskavostí a
důvěrou zavazoval, aby mu řekl pravdu. - Co když Ježíš přemýšlí i o něčem jiném,
rozhodl se Jakub mluvit, - nechce jen pomáhat bližním, ale váhá nad tím být jednou
prorokem? zůstal raději u domněnky, skončil otevřenou otázkou.

15

Když se Jakub vracel po rozhovoru s rabínem ze synagógy domů, nejraději by se
neviděl. Proč tam vůbec od Rúbena šel? Jen přicházející smrt jednoho z těch
nejubožejších mohla vysvětlit a omluvit Jakubovy kroky. A to ne proto, že by
rabínovi nevěřil. Měl nejen pověst poctivého a spravedlivého muže, ale jím i byl.
Jenomže mu mohl při jeho starostech zbytečně nasadit do hlavy semeno další
pochybnosti. Už tak rabín váhal nad Ježíšovým počínáním, i když je spojoval jen s
rozmanitou, tedy nejen s dobrou, ale i pochybnou společností, ale ne s něčím hlubším.

76

Jakubova přehnaná opatrnost mluvit o Ježíšově směřování jen jako o možnosti byla
proto k ničemu. Otazníky v jejich rozmluvách zase tak moc neznamenaly, obvykle
byly jen přijatelným pokusem vyhnout se přímé odpovědi.
Když přišel Jakub domů, byli tu všichni, seděli společně u stolu, ale jak se zdálo,
přemýšlel si každý nad svými záležitostmi.
- Rúben zemřel, řekl Ježíš do ticha místnosti, možná i proto byli tak zamlklí. Dotkla
se jich i smrt zcela cizího člověka a o Rúbenovi přece jen něco věděli. Dost se sem
k nim nachodil. Sám Ježíš asi nevěřil, že by Rúben chtěl, aby byl Ježíš při tom, když
už skutečně umíral. Josef se chtěl zeptat, kdo mu zatlačil oči, ale raději si otázku
odpustil.
- Hledala tě tu Sára, řekla Marie Jakubovi, asi chtěla zaplašit chmurnou náladu, která
se tu rozhostila. - Sára? zeptal se Jakub.
Josef se usmál, ten Jakubův tak trochu údiv a vůbec otázka mu připadly něčím
směšné, ale po chvíli se zarazil. - Promiň! omluvil se Jakubovi, že vlastně svým
úsměvem porušil veřejné tajemství. - Co chtěla? zeptal se Jakub Marie, ale zároveň se
svými slovy si uvědomil směšnost té další otázky, zvláště poté, jak spontánně
pobavila Josefa. - Ale to bys měl přece vědět nejlépe ty! ve srovnání s Josefem se
Marie usmála vlídně.
Teď už nemělo smysl za Sárou jít, bylo krátce před večeří, jen svým příchodem
vlastně narušil jejich rozjímání. Možná jako on přemýšleli nad rabínovými slovy. Po
chvíli o tom ale Jakub zapochyboval. Moci tak vstoupit do království jejich myšlenek!
Hned tu pošetilou představu v sobě zapudil jako svatokrádež. Lidé toho nemají
mnoho, co patří jen jim, kam se dostat vyžaduje získat si u nich důvěru, což je
nesnadné.
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Jakub hned zase myslel na Sáru, ublížil jí, že dal přednost Ježíšovi. Nemohl se
vyhnout svým dilematům, komu dát přednost, není přece nepostradatelný. Vyčetl si
současně, že stejně jako Ježíš v sobě nachází proroka. Nakonec i on bude hledat v
sobě samaritána. Chtěl přece jen pracovat a žít! Ale život ho postavil do situace,
kterou netušil. Dostal se do ní nezaviněně, ale musí se jí zhostit, i když se na ni někdy
moc necítí, představuje pro něho nesmírnou tíhu a oběť. Možná na ni ani nestačí,
protože si ji nevybral, ale byl k ní pravděpodobně vybrán, ačkoli si něco podobného
nikdy nepřipouštěl.
Už to bylo pravděpodobně dáno od vyhnání Adama a Evy z ráje. Hospodin hned na
počátku existence lidstva podrobil nepřipravené lidi příliš velké a nesplnitelné
zkoušce. Byli jí poznamenáni, nechala na nich stigma neschopnosti vypořádat se třeba
jen částečně se svými těžkostmi. Stále jako by ochromeni Hospodinovým pohledem,
když ještě chodil mezi ně, smrtelníky.
Jakub se rouhal, že snad nikdy Hospodin nemohl při první smlouvě slíbit lidem život
bez lopotné práce, bolesti a nesmrtelnost. Měl jim jen nechat právo se o to pokusit,
nezakázat jim jíst ze stromu poznání, znát dobro a zlo, ať už to pro ně kdykoli v
budoucnosti může být nebezpečné. Život přece vždy byl, je a bude nebezpečný, aniž
by kdo přesně věděl příčiny. Člověk se jen k jejich podstatě přibližoval, jako se slunce
blížilo zpátky k zemi.
Marie a Anna se zvedly, aby přinesly na stůl připravenou večeři. Josef se chystal číst
něco z tóry, ale Jakub byl myšlenkami pořád úplně jinde, na tom začátku, kdy se to
všechno stalo.
Po večeři se nejdřív za přáteli a sklenkou vína vytratil Josef a po něm odešel Ježíš
zařizovat Rúbenův pohřeb. Josef už mu dovolil sbít pro Rúbena skromnou rakev.
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Anna odešla poslední, pomáhala ještě před svým odchodem Marii sklízet ze stolu a
umýt nádobí. Marie se na ni mezi dveřmi dlouze podívala, a to ani ne tak vyčítavě
jako spíš s jakýmsi připomenutím v pohledu, aby se nedopustila něčeho
nepředloženého. Mezi Marií a Annou byla určitě nějaká tichá dohoda, nejspíš právě o
jistých přijatelných mezích.
Marie si sedla celá utrmácená na židli, s nohami od sebe, pravděpodobně si tak
nejlépe odpočinula. Chvíli se zadívala na Jakuba, proč neodchází z domu také on. V
té chvíli jí Jakubovi bylo líto, nejčastěji zůstávala sama doma jen ona s nejmladšími
dětmi, málokdy odcházela za svými příbuznými, přítelkyněmi nebo známými. - Na ni
je pozdě, co? vytrhla Jakuba z přemítání Marie. Teprve po chvíli pochopil, že mluví o
Sáře. - Měl jsem s ní jít po kázání, ale přemluvil mě Ježíš navštívit Rúbena.
Marie si hrála se svými dlouhými prsty, byla teď zjevně kvůli něčemu v rozpacích. V
té chvíli si Jakub myslel, že jestli kvůli Rúbenovi, tak zbytečně. Proč by ho Ježíš
nemohl požádat doprovodit ho na nepříliš příjemnou cestu? Znovu se mezi nimi
rozhostilo ticho. - Ty už se mnou chceš dlouho mluvit vážně, co, Jakube? měla Marie
rozhodně intuici, ale přesto Jakuba zaskočila. - Myslíš o Sáře? napadlo ho v první
chvíli. Marie jen pomalu zakroutila hlavou: - Spíš o Ježíšovi, ne? nenechalo ho na
pochybách. - I tobě dělá Ježíš starost? raději dal Jakub nejdříve přednost otázce. - Kdo
by se neobával o dospívající dítě? vyhnula se Marie odpovědi také. - Jenom proto, že
dospívá? trochu tahle jediná věc Jakuba popuzovala. - Ne, ty víš dobře, proč, Jakube!
nepřipustila, aby se vytáčel. - Myslel jsem si, že má tvoje tiché požehnání... cítil
Jakub, že přehání, ale zároveň nevěděl, jak se od Marie dozvědět, co si opravdu o
Ježíšově počínání myslí. - Jediné, Jakube, co o tom mohu říct, je, že mám strach,
překvapila tou odpovědí Jakuba tak, že se jí podíval pozorně do očí, jako by se chtěl
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přesvědčit, že mluví pravdu, i když to zároveň byla i Mariina urážka. Nikdy se
nestalo, že by se její slova rozcházela s tím, co si skutečně myslela.
Rozmluva s Marií pokračovala dlouho k půlnoci. Seděli spolu ve tmě, do místnosti
spoře svítil jen měsíc a hvězdy. Už se vrátila domů Anna, chvíli za ní také Ježíš, a oba
šli spát. Marie pravidelně čekala, až se vrátí i Josef. Ten den zrovna zůstával někde
příliš dlouho. Sotva za Ježíšem zaklaply dveře, Marie se zeptala Jakuba a zároveň i
sebe: - Ale kdo těm lidem pomůže, když ne Ježíš?
Jakub takovým důkazům nedokázal čelit. Ani on by neodmítl a neodmítal pomoc.
Ale Ježíš byl jiný, on lidi, kteří potřebovali pomoc, vyhledával, zároveň je
povzbuzoval i rebeloval o jejich údělu na veřejnosti. Jakubovi bylo takové počínání
vzdálené. - Cožpak on může pomoci najednou všem? zeptal se Jakub Marie. - Já vím,
ano... Na svůj věk se mi Ježíš zdá příliš vyspělý, zmínila se Marie o další věci, která ji
pravděpodobně znepokojovala nejvíc.
- Rabín si jeho počínání váží... proti vlastnímu záměru řekl Jakub, aby ji trochu
uklidnil. - Rabín... řekla Marie a Jakub z toho jediného slova nepochopil, co vlastně
tím chce říct. – Myslíš si, že by měl Ježíš nechat otcovo řemeslo a stát se rabínem?
zeptal se přímo Jakub. - Já nevím, zase z Mariina hlasu byla cítit nejistota.
Za nastalé situace se Jakub nemohl zmínit o Betlému a prorocích. Byli tu však všude
kolem ve vzduchu, nehmotní, ale o to víc přítomní. - Kdybych já měl radit, kdybych
já měl rozhodující slovo, nešel Jakubovi lehce z úst jeho názor, - všichni bychom byli
klidnější, kdyby si Ježíš hleděl své práce v otcově dílně, vyučil se a teprve potom se
rozhlížel po světě... sám Jakub cítil, ačkoliv byl starší než Ježíš o několik let, že také
mluví až moc dospěle.
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- Kdo se ale odváží mu to říct? překvapila Marie Jakuba svou nečekanou
shovívavostí. - Právě, kdo se odváží, než bude pozdě! cítil Jakub, že těmi slovy Marii
nešetří.
Ale kdo jiný než právě ona? opakoval si Jakub v duchu několikrát tu téměř podobnou
otázku, jakou před chvíli Marie vyslovila, aby ospravedlnila Ježíšovu počínající misi.
Kdo jiný měl bratrovi říct, že jeho místo je v jejich rodině? - Jdi spát, je pozdě! řekla
Jakubovi Marie. Chtěla zůstat s jeho poslední otázkou sama.
Jakub se v noci probudil žízní. Byl tak zaujat rozhovorem s Marií, že se zapomněl
před ulehnutím napít. Sešel proto dolů, aby se napil z vědra. Josef se zrovna vrátil,
myl se na dvoře do půl pasu. Marie přece jen odešla spát, tak dlouho se jí na Josefa
čekat nechtělo.. - Trochu jsem to přehnal, co? přiznal se Josef, což dělal málokdy. - Je
přece svátek! ospravedlňoval Josefovo chování Jakub, ačkoli otec určitě nepotřeboval
soudce. - Hospodin moc dobře věděl, co dělá! neskrýval Josef v hlase ironii. Víc v tu
chvíli však za něho mluvilo víno, proto se také povznešeně rouhal. - A co ty, žes
zůstal doma? asi se to Josef přece jen dozvěděl od Marie. - Zůstal... nevěděl Jakub, co
odpovědět.
- Když jsem šel za přáteli, potkal jsem Sáru! znovu Josef ponořil hlavu a prsa do
vody a po pár vteřinách se vynořil. Jakub se otci podíval do očí, spíš ale jen tam, kde
je tušil. Před chvílí se hvězdnaté nebe zatáhlo bělounkými jemnými mraky. Jestli před
okamžikem Jakub nevěděl, co odpovědět, teď ještě méně. Otec se pečlivě domyl a
objal ještě mokrý Jakuba: - Může ti porodit krásné a silné syny, Jakube! Ta holka má
všechno, co už pomalu ženská potřebuje do světa! říkal ta slova se zalíbením. Snad i
proto, že se Sára zná blíže právě s jeho synem. - Ale máš pořád ještě čas! najednou se
Josef zarazil, jestli velebení Sáry nepřehnal. Přesto si po chvíli jako by jen sám sobě
kladl otázku: - Ale co je čas proti Hospodinovi?
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Jakub nepochopil, co tím Josef myslí. Jako by se pár vteřin po vyslovení varování
sám popíral. Mohlo by se stát, že o Sáru přijde? Jeho otec přece nemohl být nikdy
zklamaný. Měl Marii, víc si nemohl přát. Stejně jako Jakub. Ačkoli musel přiznat, že
se Sáře nevěnuje, mohla by mít oprávněný dojem, že ji dokonce přehlíží. Když
odcházel s Ježíšem, ani se neomluvil. Určitě by pochopila, že zrození a smrt jsou jen
jednou. Každé schůzky se Sárou ale bylo škoda, jako by si toho daru nevážil. Byl
rozpolcený, ale nemohl se vymlouvat, příliš si stěžovat. Při dobré vůli mohl všechno
zvládnout, kdyby přesně věděl, co vlastně chce. Ale co chce od Sáry? Jen ji vidět,
scházet se s ní, procházet se na kraji města, přibližovat se k ní jen stále blíž a blíž?
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Člověka, kterého jsem sám stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i
nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil, četl si Jakub v Genesis, než mu alespoň
trochu na rozdělané lavici zaschl klih. Páchl tu po celé dílně jako rozkládající se
mršina. Ostatně tu byl cítit stále, byl zarostlý pomalu v každé skulině i v pilinami
zaprášených pavučinách.
Jakubovi ten text již v dětství připadal krutý. Proč zároveň s lidmi i ostatní živí
tvorové? Čím se oni provinili? Na druhé straně zase, proč byli potrestáni i lidé,
stvořil-li Hospodin vše ostatní kolem pro ně?
Šestý den Bůh stvořil člověka k vládě nad zemí a ostatním tvorstvem, nebyl si Jakub
jistý, jestli to právě není nejtěžší úkol, který Hospodin lidem uložil. Jakub byl
zvědavý, co si o tom myslí Ježíš, ale dostal by se s ním do nekonečných debat. Jen by
ho utvrdil, že je pověřený jakousi nevyhnutelnou misí, která v něm nejen už vzklíčila,
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ale denně se utvrzovala. Možná Jakub připomínal rouhače, jak o nich kdysi slyšel.
Nejdříve prý podle pověstí byla v Mezopotámii hrozná povodeň, teprve poté vznikla
legenda o Božím trestu a Noemovi. Jak dlouho poté budou zvědaví lidé někde hledat
Noemovu archu?
Ježíš nebyl nikdy dřív přesvědčený o nezměnitelnosti Písma svatého. Připouštěl
dokonce svobodu při jeho výkladu. Možná jen opakoval, co někde slyšel. Kdo ví, co
si myslí, když nad První Mojžíšovou knihou přemýšlí teď?
Okolo Jakuba prošel Josef, ale neřekl nic. Jakub se přesto zvedl a zkoušel, jestli je už
klih dostatečně zaschlý. Teprve nyní si všiml, že ho pozoruje Ježíš. Poslední dny
vypadal nejspokojeněji, jak už dlouho nebyl. Rúbenův pohřeb se nejspíš zdařil podle
jeho představy, přišlo i pár lidí, nejen těch nejchudších s podobným osudem, ale
dokonce i rabín, což ho šlechtilo, myslel si nejen Ježíš, ale i Jakub.

Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!
Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest!
Jakub by se nestal pilným čtenářem textů, kdyby ho neburcovalo Ježíšovo chování.
Když se dostal k této téměř poezii, dokonce je četl se zalíbením. Podobenství se mu
líbilo. Ne proto, že by mu věřil, ale pro tu spojitost, vzájemnou spjatost nejen mezi
věcmi, ale i vztahy mezi dvěma pohlavími. Proč se příroda tak rozpadala na dva póly,
mezi nimiž bylo napětí, dalo se překonat jen vzájemnou shovívavostí, pokud se dalo
ustoupit, nerezignovalo se zbytečně?
Jakub musel znovu myslet na Sáru. Nepřekvapilo by ho, kdyby si už vyčítala, jakou
udělala chybu. Třeba ale tomu jejímu rozhodnutí přikládá větší význam a důležitost,
než si zasluhuje. Jakuba napadlo, jestli celý život budou mít pro něho lidé, věci a
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situace stejnou hodnotu. Bude si i za deset let cenit jejího kroku? Spíš ho zaskočila.
Kdyby ji neznal od dětství, mohl by ji podezřívat, jestli se někde hluboko v ní
neskrývá malá intrikánka. Ten výraz se mu samotnému líbil, ačkoli věděl, jak je
daleko od skutečnosti.
Josef opět prošel kolem něho, nyní už určitě ne náhodně. Jakub se proto rychle zvedl
z odloženého trámu. Klih opravdu zaschl, mohl pokračovat v práci. Byla naštěstí
jednoduchá. Jakub nepřestával dál ve svém přemítání. Ačkoli moc nevěřil, je-li vůbec
k něčemu. Už věděl, že není jednoduché mít na cokoli vyhraněný názor.
I na Marii bylo patrné, jak zápasila se svým postojem k Ježíšovi. Sotva dvanáctiletý jí
už dělal starosti. Určitě větší než vlastnímu staršímu bratrovi. Jakub si přitom stále
vyčítal, že sice nad mnoha věcmi přemýšlí, jako by však jen klouzal po povrchu,
nedostával se hlouběji pod něj. V tu možnost však věřil, přesto se neustále sám káral,
že toho zatím není schopen.
Do dílny vstoupil jeden z nazaretských mocných s tlupou najatých pomocníků.
Objednal si u Josefa police na květiny do svého domu, stejně jako u sousedícího
hrnčíře podobně ladící ozdobné květináče a keramiku do zahrady. Sotva se tu
rozhlédl, hned začal Josefovi vyprávět o místních novinkách nebo spíš pomluvách. K
Jakubovi a k Ježíšovi doléhaly jen zlomky vyprávění, zato bohatýrský smích po každé
příhodě naplno.
Teprve když Jakub s Ježíšem donesli první objednaný kus, slyšeli jednu historku
celou. Patřila jakési místní krasavici vzdorující známému a bohatému obchodníkovi
slovy: - Nechť se můj pán nehněvá, že do mě nemůže vstoupit, stalo se mi, co se stává
ženám. Komplici nazaretského mocného se bouřlivě rozesmáli. Oni hodně povinně,
Josef jen ze slušnosti. Jakub sice pointě moc nerozuměl, ale kupodivu došla Ježíšovi.
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Ten se proto rychle otočil a šel pro další polici. Pravděpodobně o některých věcech
věděl víc než Jakub. I on pro jistotu vyrazil za ním, aby si to ovšem zákazník
nevysvětloval zle, jako urážku, mlčenlivé Ježíšovo pokárání.
Teprve později, když kumpáni odešli, dal Ježíš propuknout své zlosti: - Kam svět
dojde, když lidem bude k smíchu i Písmo svaté! málem horlil, nějak se to velmožovo
vyprávění něčím dotklo svatých textů. Jakub se však nechtěl Ježíše vyptávat, možná
by zrozpačitěl o takových věcech mluvit. Jakub si ale zároveň uvědomil, že Ježíš je o
podobných věcech kolujících v historkách poučenější, protože se pohybuje víc mezi
lidmi, kde jsou taková vyprávění běžná. A o to méně by se měl vzrušovat, možná i jen
proto, z jakých úst je slyšel. U ostatních, zvláště těch bědných, byl určitě shovívavější.
Jako by byl přesvědčený, že bohatství a moc jsou nejen neodlučitelné od povinnosti a
odpovědnosti, ale také mravnosti. Ježíš ji stále víc chápal široce a zároveň
rozrůzněněji. Byl již schopný rozlišovat, kdo co říká. A hlavně, kdo co má právo a jak
říkat.
Jakub se před spánkem znovu k té epizodě vrátil. Jeho život jako by se stále víc
začínal rozpínat mezi jednotlivými Ježíšovými činy a odezvami okolí na ně. Od jeho
hledání v Jeruzalému, Rúbenovy smrti a zákazníkova přisprostlého tlachání. Proto
začal mít obavy, aby jeho život nepokračoval v podobném sledu nejrůznějších
překvapení, byl závislý na tom, co se stane, zejména okolo Ježíše. Mohlo by ho to
vyčerpávat a připravovat o čas víc, než si může dovolit. Mnohdy byl z práce tak
znavený, že jen toužil zapadnout po večeři do postele.
Odmítat zakázky nemohli, nikdo nikdy nevěděl, kdy prameny vyschnou, štěstí se k
nim odvrátí zády, dojde k nepokojům, něčím zbytečným nebo neznámým si
zákazníky odradí. Těch nepříjemných eventualit bylo přece tolik!
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Jenže se kvůli tomu stále víc vzdaloval Sáře. Místo schůzek s ní dodělával všelijaké
resty nebo přemýšlel o Ježíšovi, aniž by byl schopen cokoli změnit. Právě tahle
neschopnost až nemohoucnost ho ochromovala. Záhy si i vyčítal, jestli si některé věci
příliš nedramatizuje. Aby se nakonec Betlém před tuctem let pro něho nestal
celoživotním traumatem. Sáru tím donucoval k něčemu, co lámalo její hrdost.
Častokrát ji viděl procházet kolem dílny, kdy pro samou práci, při níž nebylo možné
obejít některé postupy, nemohl odejít ani krok jinam, promluvit s ní pár slov,
domluvit se na schůzce. Stále víc si vyčítal, že se práce vlastně stává jen jeho
výmluvou, zástupným vysvětlením. Nikdo ho k ničemu nenutil, Josef by neřekl ani
slovo, kdyby ho poprosil, aby ho na pár minut zastoupil. Jakub měl někdy dojem, že
otec náhle sám řekne: Jakube, vypadni!
Josef ale nebyl z těch, kdo by někoho do něčeho nutil, zvláště v citlivých citových
záležitostech. Aby mu někdo, zvláště některý z jeho synů, později něco vyčítal. Sára
mu byla sympatická, stejně jako Marii a Anně. Jen Ježíš dával Jakubovi najevo, že
kvůli Sáře nedává přednost důležitějším věcem. Druhé pohlaví jako by mu bylo
lhostejné. Ostatně v těch letech jako Jakubovi, ačkoli by nemohl říct, že jinakost lidí
včetně pohlaví Ježíš nezaznamenal. Jakub byl víc spjat s Annou, trvalo dlouho, než se
alespoň trochu od sebe citově odpoutali.
Teprve po další nedělní mši se Jakub se Sárou setkal. Předem však trpěl výčitkami,
že on byl tím přerušením kontaktů vinen. Jako by se své dívce záměrně vyhýbal,
oddaloval schůzky. Jakub byl neklidný a hlavně zvědavý, jak se bude Sára při setkání
chovat, co mu především vyčte. Připravoval se čímkoli odlákat její pozornost, třeba se
bavit o zážitcích z dětství, rozeznávat zvířata, stromy či květiny kolem nich. Měl sice
přitom pocit dětinskosti, ale chtěl ty první nepříjemné minuty něčím překonat. Obával
se ale zbytečně. Sára byla šťastná, že se oba vůbec po delší době sešli. Jakub opět
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špatně odhadl situaci. Málo Sáru ještě znal, tím ochotněji se bavila, kdo líp zná
přírodu za Nazaretem. V dobré víře, že bude lepší než Jakub. A také určitě byla.
Chodila s matkou do nazaretského okolí od útlého dětství.
Jak se ale znovu blížili k neblahému místu, Jakub se mu chtěl potřetí vyhnout,
vyhlížel a nakonec zvolil jinou cestu. Aby neskončili na stejném místě na začátku
lesa, museli však jít přes rozsáhlou pastvinu. Došli k prvním stromům až v polovině
lesíka. Na Sáře byla brzy patrná větší napjatost než na něm. Jako by jí ta změna cesty
něčím vyvedla z míry. Jakub si jejího znepokojení všiml. Možná se toho obratu v jeho
rozhodnutí obávala z nějakých jiných důvodů. Co vůbec Jakub zamýšlí? Neuvědomila
si, že se jen chce tomu pro něho málem už fatálnímu místu jen vyhnout. On si naopak
myslel, že se Sára bojí jít s ním až do lesa. Několik metrů od okraje lesního porostu
Jakub znovu změnil směr. Šli sice podél lesa, ale vzdáleni od něj. Stejně tak se
vyhnuli jeho konci. Jakub se před cestičkou po mezi obrátil po pastvině zpátky
k rasovně. Sára k překvapení znovu zneklidněla.
- Proč tak pospícháš domů? zeptala se. - Já nepospíchám! zaskočila ho její otázka.
Neuklidnil ji, ani když ji objal kolem ramen, ačkoli se chtěl vyhnout tomu se k ní
přiblížit. Zdálo se mu to stále víc zavazující. I když dříve by byl šťastný, kdyby mu
ten důvěrný dotyk dovolila. Teď držela jako ovečka. Blížili se podél lesíka k rasovně,
Sára se zastavila a objala Jakuba: - Když budeš chtít, můžeš mě mít!
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Jakub místo toho, aby byl šťastný, ještě než ten den usnul, tak se na Sáru zlobil.
Vlastně všechnu odpovědnost přenesla na něho. Zároveň litoval, že Sářina i jeho
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rodina v jistém smyslu mnohé nechávali na dětech, nerozhodovali o nich, ačkoli
věděli, že v určitých okamžicích tu odpovědnost převzít musí. Ale chtěli zároveň své
děti respektovat, pokud jen to bylo možné. Ne snad, že by si neuvědomovali, že tím
překračují jisté tradice, rituál. Ale to chtěli napravit jen nejvíc požadovanými
formalitami. Napomáhala tomu i doba, kdy se uvolnily i mravy vůbec.
Sářini rodiče však byli přece jen opatrnější a jejich dcera jim nikdy nechtěla způsobit
lítost. Pokud se neocitla v situaci, která byla silnější než ona sama. Nedokázala si
vysvětlit, proč se jí Jakub na dlouhé dny vyhýbá. Sice tušila, že vina je na Ježíšovi,
nedokázala však pochopit, proč Jakuba jeho zájmy tak zneklidňují. Začala mít o vztah
s Jakubem strach, že se jí Jakub vzdaluje. Proto udělala ten další krok, aniž věděla,
jestli dělá dobře.
Jakub hned druhý den před snídaní hledal poučení v Exodu. Málem si už zvykl
obracet se vždy v podobných chvílích ke starým textům. Prošel celou tu dobu před
jeho narozením, dohody lidí s Hospodinem, zrození světa a člověka, Noema, otroctví
pod Egypťany a diasporu, čtyřicet let v poušti. Několikrát se zastavil nad větou,
kterou egyptský král poručil hebrejským porodním babám: Když budete pomáhat
Hebrejkám při porodu a po slehnutí zjistíte, že se narodil syn, usmrťte jej, je-li to
dcera, ať si je naživu. Jakub v tom zjišťoval protiklad. Má se zachránit, nezatratit,
ponechat naživu něco obecně méněcenného, ačkoli Jakub nic takového pro Mariinu
úctu v rodině i lásku k Sáře nikdy necítil.
To ráno v dílně nezačalo zrovna nejšťastněji. Josef se sice smál, ale ne s jeho
obvyklou nenuceností. Už to bylo patrné i z jeho poznámky k Ježíšovu dílu. Pronesl
cosi blížící se přísloví o kovářově kobyle, která chodí bosá. Ježíš si totiž všiml, jak
jedny ze dveří jejich domu drhnou dole o podlahu a chtěl přece jen dát najevo, že tak
neuniká z rodiny, jak se na první pohled zdá, je přičinlivý. Vysadil proto dveře ze
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závěsů a na spodní části je pečlivě uřízl. Jak ovšem se dalo očekávat, na nesprávné
straně, zato pořádně. Musel řezat znovu na té správné, ale mezera na spodku dveří,
která dosud v ničem nevadila, byla nyní tak velká, že jí mohla prolézt i myš. Jak hned
také Josef Ježíše upozornil a už ne s tak bohorovným úsměvem.
Ježíš se tvářil tak provinile, že ho posléze otci bylo líto, musel uznat, že se jeho
mladší syn snažil, a tak mu něco vyčítat nebylo zrovna nejlepší. - Až bude víc čas a
seženeme nějaké slušné dřevo, rozhodl se Josef rychle zapomenout na Ježíšův omyl, tak aspoň, Ježíši, budeš mít příležitost se sám pustit do dveří, abys věděl, že si máš
přesně označit, co chceš odříznout!
Jakub se v duchu usmíval, tuhle větu slyšeli tisíckrát, nemusí se proto k tomu naučit
zhotovit i dveře, ačkoli nebylo nad to si všechno vyzkoušet. A museli oba uznat, že
Josef je rychle pouštěl ke stále složitějšímu nábytku a jiným pracím se dřevem.
Na Ježíšovi bylo vidět, že se ho ta událost něčím dotkla. Buď Josefovým přístupem,
nebo spíš tím, že si Ježíš uvědomil svou nedokonalost, což snášel od malička ze všeho
nejhůř, trápil se a hlavně kvůli tomu vztekal. Marie ho vždy napomínala a hned
připomínala, že si myslela, že bude v rodině Izákem. Tedy Smíškem, zrovna jako
Anna Sárou, tedy Kněžnou. Jakub se proto divil, že taková jména nedostali. Ale Sára
byla jeho dívkou, těžko by však mohl o ní říci, že Kněžnou, možná dříve, nyní jako by
si sama se sebou nevěděla rady.
Ježíše špatně zarovnané dveře trápily víc, než by si Jakub myslel. Leželi po obědě v
zahradě za dílnou pod sykomorou, kde byl většinou nádherný chládek. Všichni z
dlouhé chvíle žvýkali již zrající fíky. Josef po chvíli odešel za Marií: - Snad se kvůli
těm pokaženým dveřím na sebe nezlobíš, Ježíši? zeptal se Jakub. - Ani ne tak kvůli
těm dveřím, překvapila Jakuba Ježíšova odezva, nemyslel si, že by Ježíš mohl mít
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zlost na otce. - A proč tedy? byl Jakub opravdu zvědavý. - Stáli jste oba s otcem vedle
mne, dívali se na mne, a když jsem ten kus nesprávného spodku dveří uřízl, teprve jste
se tou mou nešikovností bavili, nenapadlo Jakuba, že by jeho bratr mohl takhle
uvažovat. - My jsme přece nevěděli, která strana dveří zadrhává, bránil se Jakub. Mohli jste mi říct, zeptat se, jestli skutečně řežu na správné straně! trval Ježíš na
svém. - Jistě, ustupoval ze slušnosti Jakub, ale nenapadlo nás to! - Tak vidíš! tvářil se
Ježíš málem vítězoslavně, jako kdyby vina byla na Jakubově a Josefově straně a ne na
jeho. - Vždyť z toho ale nikdo nedělal nic hrozného, Josef ti přece sám řekl, až bude
čas, udělají se dveře nové, snažil se Jakub mírnit Ježíše. - Jak ale vypadám! začal se
Ježíš najednou chovat tak, jako by ta jeho chyba a jejich reakce na ni urážela jeho
ještě dětskou důstojnost. - Aby se ti náhodou něco nestalo, raději Jakub nebral jeho
rozezlení vážně, - jdi si za Marií poplakat, dodal neprozřetelně.
Ježíš se skutečně uraženě zvedl a odcházel od Jakuba pryč. Po pár metrech se však
zastavil a řekl Jakubovi zcela vážně něco, po čem se mu málem zastavilo srdce: Vysmíváte se mi, že jsem se narodil z Marie, do které vstoupil Duch svatý, Josef je
jenom mým pěstounem! odcházel Ježíš po těch slovech již opravdu pryč, aby tady
nechal Jakuba překvapenějšího, než když mu Sára na jedné schůzce přiložila jeho
dlaně ke svým prsům a na druhé se pokořila tak, aby si s ní dělal, co uzná za vhodné.
Po střetnutí s Ježíšem zatoužil Jakub okamžitě, jakkoli se to zdálo jemu samotnému
neuvěřitelné - po Sáře. Po té, která mu dělala pomalu starosti, i když jiného
charakteru, než Ježíš. Jeho poslal Jakub za Marií, aby si u ní poplakal, a po Sáře
zatoužil proč?
Jakubovi nemohlo nedojít, že v nejkritičtějším okamžiku může pro něho Sára být a
vlastně už je přístavem, kde se může zastavit, zakotvit, když se všechno kolem zmítá.
Zároveň netušil, že ho až neskutečný, vlastně fantaskní obsah konfliktu s Ježíšem
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zažene zpátky k Sáře. Ta byla šťastná, v první chvíli si nedokázala vysvětlit tu náhlou
změnu. Jakub se tak brzy chtěl s ní sejít a druhý den znovu. Nešťastně si jeho zájem
vysvětlila tím, že se mu vlastně dala všanc, připravovala se, že bude muset dodržet
slovo, nevěděla v rozpacích, co dělat, jak se má chovat. Vyčítala si, že se zavázala k
něčemu nepromyšleně, pod hrozbou, že Jakub o ní ztratil zájem. Teď se možná
všechno změnilo a ona nebude moci couvnout, na něco se vymlouvat, nanejvýš
jednou, dvakrát.
První vzájemná schůzka naštěstí proběhla jako mnohé jiné, kromě těch tří
předcházejících a tak navzájem protikladných. Jakub se k ní choval přirozeně, dotýkal
se jí spíš bezděčně, šel s ní často i kus cesty v objetí, ale nic vážnějšího si nedovolil.
Pravděpodobně se také ostýchal, dodával si odvahu. Proto se asi chtěl hned druhý den
sejít znovu, myslela si Sára. Ale opět se nic nedělo, a proto dokonce zatoužila, aby
jejich vztah podobně jako poslední dvě setkání probíhal věčně. I když cítila, že touží
po nesmyslném, dokonce se odvážila o té své představě Jakubovi říct.
- Proč ne? zareagoval kupodivu vstřícně, sám se bál jejich vztah v něčem až příliš
závazném urychlit, ačkoli o tom nemluvil, stále byl ve svém rozhodování svázán
s Ježíšem. Sice se s ním nepohodl, ale tak neočekávaným způsobem, že nepřipadalo v
úvahu, aby ho vymazal ze svého vědomí.
Jakub na schůzkách se Sárou pookřával. Ježíš časté Jakubovy odchody a pozdější
příchody sledoval s nezakrývanou žárlivostí. Byl to nový prvek v Jakubově chování.
Už dříve Ježíšovi vadilo, že Jakub se Sárou ztrácí čas. Teď ho mátlo, že u Sáry Jakub
zjevně nachází štěstí.
Přes spokojenou vyrovnanost Jakub cítil, že se dlouho nebude moci vyhýbat
vážnému rozhovoru s Ježíšem. Bude-li mlčet, jako by mu dával najevo, že přijímá
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jeho pravdu o Marii a Josefovi. A zároveň tím o jeho výjimečnosti nebezpečně
připomínající události v Betlémě a představu Židů o jejich vyvolenosti.
Když Jakub naslouchal slovům rabína a rozhovorům moudrých mužů, byly mu
představy o Mesiášovi, Vykupiteli a Spasiteli vzdálené. Touha po novém bojovném
Davidovi a moudrém Šalamounovi přinášejícím bohatství, jakkoli se snažil chápat sen
prostých lidí po lepším životě, už mu bylo podezřelé, že někteří a právě nejmoudřejší
muži raději mlčí.
Jakub hledal příležitost, kdy s Ježíšem promluvit, aby se rozhovor odehrál co
nejpokojněji, předem nebyl odsouzen k nezdaru. Brzy se příhodný okamžik klidně si
promluvit naskytl. Ježíšovi se podařilo pro jednoho z místních pekařů zhotovit
obrovskou díži, se kterou byl spokojen nejen on, ale i zákazník.
Před večeří si Jakub a Ježíš sedli před dílnu, Josef kamsi odešel, takže Jakub tu
příležitost nemohl nevyužít: - Opravdu si, Ježíši, myslíš, že tvůj otec Josef je jen tvým
pěstounem nebo i pouhým opatrovníkem? vyhnul se raději mluvit nejdříve o Marii. Ano, řekl Ježíš zcela samozřejmě, přesvědčen o pravdě svého původu. - Víš dobře, co
říkáš? díval se mu Jakub pevně do očí. - Chceš skončit jako jiní proroci, utéci před
hněvem Jezabely vydávající proroky na smrt, být jako Ámos vypovězen betelským
knězem Amaziášem, zavražděn jako Uriáš z vůle krále Joachima, usmrcen před
oltářem jako Zachariáš, vržen do moře jako Jonáš, nechat připravit na sebe meč jako
na Jana Křtitele, a na sebe kříž, na němž budeš viset?
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Jakubova slova byla tvrdá, ani jednou si je však nevyčítal, nelitoval svého mladšího
bratra, kterému byla určena. Jakub přečetl o prorocích možná víc než Ježíš. Kvůli
němu a ze strachu o něj. Dal by přednost východním mudrcům, řeckým filosofům a
na prvém místě římským právníkům, ačkoli jejich myšlenkám a zákonům rozuměl
zatím jen málo. Spíš jen tušil, co je za nimi - lidská zkušenost od věků do věků jako v
knihách Mojžíšových. Ty daleko víc četl jako vyprávění či poezii, ačkoli stále častěji
v nich nacházel i poučení. Dokonce v těžkých chvilkách svého života i záchranu,
kterou léty jako by potřeboval stále častěji. Možná přeháněl, zásluhou Josefa a Marie
byl ušetřen mnoha strádání. Nemohl ale přehlížet, co se děje kolem. Mnohé by si
nepřipouštěl, kdyby měl Ježíš podobné představy o životě jako on.
Ježíš by pociťoval výčitky svědomí vyhýbat se pomoci jiným, nevnímat okolí i za
prahem jejich dílny. Právě přes něho do jejich domu a rodiny pronikal svět. Josef si
hleděl své práce, Marie domácnosti, stejně tak Anna, která se tak připravovala na
budoucí rodinný život.
Jen Ježíš se vymkl.
Jakub stále zápasil v mysli s jeho možným předurčením, ačkoli si ve svém
přirozeném myšlení a v klidném prostředí nikdy nic takového nepřipouštěl. Když
přemýšlel nad událostmi v Betlémě, spíš je připisoval náhodě, souhrnu mnoha
souběžných jevů, které se protnuly právě na místě, kde se nacházeli. A za situace,
které zjitřené době a pověstem nahrávala, poznamenala ho, prožíval ji v období, kdy
začínal rozumově vnímat, a o to víc ovlivnila jeho myšlení a chování. Ačkoli si tohle
uvědomil a připustil až mnohem později. Kdy ze své paměti vnímal jen úzkost a
strach těch dní.
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Druhý den ráno se Ježíš objevil u snídaně bledý a přepadlý. Vypadal tak unaveně
jako snad nikdy, kdy probděl celou noc, měl poprvé kruhy pod očima, v tváři mu
zračil neklid, bezradnost a zaraženost, výraz jakéhosi jeho vnitřního zmatku, objevil u
sebe vážnou nemoc, něco hrozivého provedl, nyní se obával trestu. Jakub se divil, že
si toho snad všiml jen on, ostatní se tvářili obvykle, dokonce i Marie, které nikdy nic
znepokojivého v rodině neuniklo. Jako by teď o Ježíšově trápení věděla. To by se ale
tvářila přece jen jinak, sdílela jeho tíhu, nedokázala se přetvařovat, jen byla
zamyšlená, nejspíš nad něčím jiným, nevěnovala pozornost ostatním, ani Ježíšovi. Jen
Jakub bratra po celou dobu snídaně znepokojeně pozoroval, hlídal si okamžik, kdy by
s ním mohl být co nejrychleji sám, aby jejich rozhovor proběhl mezi čtyřma očima,
nikdo z něho nemohl odposlechnout ani zlomek slov.
Jakub si začal připouštět, že na bědném stavu Ježíše může mít vinu i on sám. Dlouho
si ten den nemohli promluvit o samotě. Teprve když přišel první zákazník, poprosil
Jakub Ježíše, aby mu pomohl s kmenem, který ležel za dílnou: - Co se stalo, Ježíši?
zeptal se s účastí. - Co by se stalo? odpověděl Ježíš, jako by sice ta otázka byla
nepřípadná, přesto na něm bylo dál patrné znepokojení. - Ublížil jsem ti snad tím
připomenutím osudu proroků? vrátil se Jakub ke včerejšímu rozhovoru, o kterém
tušil, že by se Ježíše mohl nejvíce dotknout a ranit jej. - Ne, ne! odmítl Ježíš. - Tak co
se stalo? ptal se Jakub naléhavěji. - Nevím... podíval se Ježíš Jakubovi do očí a k jeho
překvapení se i zastyděl, něco se mi stalo... Ráno jsem se probudil... mluvil zajíkavě a
díval se s ruměncem v tváři a se skloněnou hlavou k zemi. Jakubovi teprve nyní
došlo, co se mohlo stát: - Myslíš tam dole? ukázal prstem k Ježíšovu klínu. Jeho bratr
jen kývl hlavou, ale k jeho překvapení se Jakub rozesmál. - Co se tak trápíš, Ježíši,
vždyť ses v této noci stal mužem!
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Ta epizoda oba bratry zase sblížila. Ježíš ale dál jako by dával před Jakubem najevo
svůj ostych, cítil se nesmyslně provinilý, jako by za něco mohl, co se s ním děje, s
jeho tělem. Jakub tím spíš se znepokojením prožíval Ježíšovu zvláštní osamělost,
stýkal se přece daleko častěji a s více lidmi než Jakub. Přesto s nikým tak důvěrně,
aby mu řekl, co ho při dospívání čeká. Navíc se Jakub divil, že o tom Ježíš nečetl v
některém z textů, které tu chvíli v životě muže i ženy naznačovaly. On přece četl víc
než Jakub. Nejspíš podobné pasáže textů z jakési podivné pruderie přeskakoval,
nevšímal si jich, nechtěl nad nimi přemýšlet.
V neklidné době se jak v rodině, tak v komunitě zapomínalo na zasvěcení, primicie,
kromě obřízky osmého dne. Jakub chtěl ten životní mezník před Ježíšem raději
zlehčovat, aby mu jej neztížil. Sám však jej prožíval podobně, i když poučeněji. Mezi
vrstevníky o tom moc nehovořili, daleko víc jen v obhroublých narážkách. Jakub
doufal, že se bude moci s Ježíšem bavit důvěrněji. Ten se ale podobným tématům zase
vyhýbal, považoval je pravděpodobně za hříšná, nevhodná či nedůstojná jeho
pozornosti. Přesto si Jakub dovolil na účet pohlaví občas zavtipkovat. Vždy však bez
úspěchu. Nezdálo se ale, že by takové poznámky Ježíše rozladily, narušily jejich
vzájemný vztah, spíš je Jakubovi toleroval. Jako by to byla jeho osobní libůstka,
kterou sice Ježíš nechápal, nechtěl ale bratra zarmoutit. K vážnějšímu střetnutí došlo
teprve v okamžiku, kdy se Jakub Ježíše zeptal: - A kdy ty budeš mít nějakou dívku?
Ježíš se nejdříve začervenal, jako kdyby ho někdo přistihl při něčem nečestném nebo
nepříjemném. Mohl se přitom lehce vyhnout tomuto tématu, třeba se zeptat: - Jako ty
třeba Sáru? a vést rozmluva kamsi do ztracena. Ale Ježíš jako by si nemohl a nechtěl
dovolit podobným způsobem taktizovat, Jakubovi odpověděl zcela vážně: - Mně
nikdy nebude takové prosté životní štěstí přisouzeno!
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Jakub měl o důvod víc o Ježíšovi přemýšlet. Kdyby mu nebylo sotva něco přes tucet
let, považoval by to za snobství nebo jinou výstřednost. Ježíš vylučoval ze svého
života vše, co by mohlo bránit jeho poslání, o kterém byl vnitřně přesvědčen. Zatím se
vyžíval v samaritánství, považoval ho za předstupeň role proroka, o které v jedné
sdělné chvíli Jakubovi řekl, že na ni ještě zcela nedorostl: - A kdy k ní dospěješ,
Ježíši? zeptal se hned reflexivně Jakub. - Hospodin mě vede k trpělivosti, včas mi
řekne, kdy přichází má doba!
Jakub by se v jiném případě rozesmál, i když zrovna nebyl letory vše znevažující.
Ale někdy ho Ježíšovy záměry ohromily, až zděsily, kde se v něm bere jeho ctižádost.
Přesto najednou jen tak nezávazně prohodil: - Než tě Hospodin povolá, mohl by sis
něco užít, ne? Jakub teď čekal zaslouženě hromy blesky, Ježíš se ale rozesmál: - Jako
ty? narážel znovu na jeho vztah se Sárou. - Já se Sárou myslím svůj vztah vážně! byl
Jakub v té chvíli přesvědčen o tom, co říká, ačkoli si byl vědom hranic své lásky
k Sáře. - Nemohl bych si také něco začít s dívkou nebo se ženou, kdybych si zároveň
nebyl jistý, že tento vztah je vážný, znělo to jako výčitka Jakubovi. - Já ti nerozumím,
Ježíši! cítil Jakub, jako kdyby Ježíš vytušil jeho problémy. - I ty možná poznáš, že
máš jiné poslání! - To by ovšem Hospodin už dávno na mne seslal tu milost! mluvil
Jakub sice tak, jak byl zvyklý ze starých textů, že se Hospodin kdysi toulal v podobě
člověka po Zemi, ale při střízlivém vědomí se mu to přesvědčení rychle měnilo jen v
alegorické obrazy jejich víry.
- Nikdy nemůžeš vědět, kdy se tak stane! říkal ta slova naprosto samozřejmě, jako
když se bavili třeba o jakýchkoli detailech jejich práce. - Ježíši, snad ne! Člověk přece
musí sám chtít ujmout se takové role! skutečně si Jakub tohle myslel. - Ale tak to
přece není, Jakube! Hospodin přece sám vybere ty, ve které věří, a i ty můžeš být
jedním z nich!
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- Viděla jsem včera při návštěvě sestry daleko za Nazaretem v galicijské poušti tvého
bratra Ježíše s Elíšebou, řekla na schůzce Sára Jakubovi. - Ježíše? překvapeně
zareagoval Jakub, jako by po rozhovoru s bratrem nevěřil svým uším. - Je zajímavé,
že se ptáš na Ježíše, ne na Elíšebu, rozesmála se Sára. - Co tím myslíš? - Že u Elíšeby
bys v tom asi, Jakube, neviděl nic překvapujícího! smála se dál Sára. - To máš pravdu,
je o rok nebo dokonce o dva starší!
- A co má proto být? pokračovala Sára dál pobavenějším tónem. - Ježíš je zase o rok
nebo o dva chytřejší! určitě ji Sára neměla ráda, když ji takhle znectila. - Zato má jiné
přednosti! už mluvila s náznakem lascívnosti. - To bude důvod, proč s ní Ježíš mluvil,
jak ho znám, určitě jí domlouval! byl o tom Jakub přesvědčený. - Skláním se, Jakube,
před tvou bratrskou důvěrou, pokud Ježíšova slova nebudou znamenat nic právě ve
srovnání s těmi jejími přednostmi! - Co se to s tebou stalo, Sáro? zděsil se. - Co by se
tak zvláštního se mnou mohlo stát? Jenom se potvrzuje, co jsem si myslela. Sotva mu
začaly vyrážet na tváři první vousy, začíná mít rozumnější zájmy. - Je zajímavé, že sis
všimla něčeho, co mi uniklo, asi proto, že je tak snědý... Ale pokud jde o Elíšebu,
můžeš být bez starosti, Ježíšovi žádná dívka hlavu nezamotá!
- Ale to by byla škoda, Jakube, dokonce bych řekla neštěstí! stejně jak se rychle
rozveselila, ještě rychleji zvážněla. - Ano, máš pravdu, Sáro, bylo by lepší je vidět
v milostném objetí, než aby jí Ježíš domlouval. - Nemluvě o tom, že se mi to zdá
směšné. Dovedeš si, Jakube, něco takového představit: Ježíš domlouvá Elíšebě, které
se jistě při tom slastí chvějí její velká prsa! - Co ti udělala, Sáro? přerušil ji Jakub. Myslíš si, že jí závidím? bezděky se podívala dolů. - Budeš se divit, napadlo Jakuba
Sáru vyzkoušet, mě se od jisté doby Elíšeba také líbí, že ji Ježíšovi závidím! Sára se
zarazila a začala si vyčítat, proč se s tím Jakubovi vůbec svěřila.
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Jakubovi v počínající dospělosti bylo stále více jasné, jaký je prazákladní rozdíl mezi
ním a mladším bratrem. Ježíš byl ochotný, schopný a připravený se obětovat pro
myšlenku, pro Hospodina, kdežto on pouze pro nejbližší a lidi v bezprostřední nouzi.
Necítil ve svém vědomí obecnější poslání, jen povinnost každého slušného člověka
zajímat se o druhé. Nefascinovalo ho jako Ježíše, jak proroci nejen hlásali své
myšlenky, ale kvůli nim i strádali, podstupovali kruté mučení a smrt, neshlížel se v
jejich hrdinství, stejně jako v hrdinství vojáků.
Jakubovi bylo obětování vzdálené, nepřemýšlel o tom, zda svým chováním zachrání
národ a lidstvo. Nemyslel si, že je právě nejdůležitější, s čím přišel na svět. Ačkoli
věděl, že ani on se bez vlastního přičinění nemusí vyhnout údělu proroků. Těžko mohl
být i přesvědčený o něčem jiném, zažil přece útěk z Betléma a podobné zážitky
člověka předurčují. Jakub byl přesvědčený, že se odrazily i ve vědomí zdánlivě ještě
nic nechápajícího Ježíše. Spojila se v něm podřízenost Boží vůli zároveň s horečnatou
aktivitou, která ho může jednou spálit. A on to už tak jistě i cítí, byl mu ten úděl
vnuknut, nemůže se mu vyhnout.
Ježíš je sice zároveň zdánlivě ve svém rozhodování svobodný, stejně tak o něm bylo
rozhodnuto a on se nechce svému osudu vyhnout. Jakub jen mohl přemýšlet, co by s
jeho bratrem mohlo pohnout, změnit ho, zlomit v něm jeho odhodlání splnit své
nebezpečné poslání. Moc dobře věděl, že to může být jen láska, cit náklonnosti a
příchylnosti. Jakub už si byl vědom bohatosti toho slova ve spojení s přídavnými
jmény jako byla mateřská láska, otcovská, synovská, vzájemná láska, láska k
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bližnímu, vlasti, zemi, národu, kraji, řeči, víře, k poznání, hudbě, umění, láska k muži
a ženě... Jakub se si v ten okamžik nemohl nevzpomenout na to, co mu vyprávěla
Sára. Ježíš byl daleko v poušti s dívkou. Klíčem mohla být Elíšeba, Elíšeba...
Jakuba ta myšlenka sice napadla, dlouho se však nedokázal rozhodnout ji uskutečnit.
Připadala mu nízká a sám cítil v duši podlost. Nikdy v životě se nechtěl snížit k tomu,
co by třeba jen zdaleka připomínalo intrikánství. Sám ale věděl, že jeho vztah k Sáře
vždy prohloubilo, když se o ni někdo začal zajímat, usiloval o ni, chtěl ho o ni
připravit nebo třeba jen o jeho dívce hezky mluvil. Jakub si nedokázal vysvětlit, proč
se tak děje, reagoval mimo své vědomí, lomcovalo to s ním zcela mimo jeho vůli, cítil
tep krve až v hlavě. Možná by toho druhého v krajním případě i zabil. Slyšel o tom i
mnoho příběhů. Vnímal to, jako kdyby někdo chtěl ukrást náčiní z jejich dílny. A
kdyby byl pastýřem a někdo mu chtěl odcizit stádo, zničil vinohrad, zapálil pole. Za ta
přirovnání se styděl, šlo jen o majetek, ale Sáru už považoval za cosi vlastního,
součást svého těla. Dotýkal se jí, byla kusem jeho srdce, sama mu k němu přiložila
jeho dlaně, cítil k ní hluboký cit, co těžko dokázal popsat, jakkoli mu jeho vztah k ní
ztěžoval Ježíš. Stejně tak si nedovedl vysvětlit, proč právě ona.
Viděl přece tolik jiných dívek, mohl se s nimi seznámit, usilovat o ně, možná by i
uspěl. Co způsobilo, že chtěl jenom ji, jaká síla ho hnala k ní? Muselo v tom být
zároveň něco tajemného... Stejně tak co hnalo Ježíše k jeho poslání. Pro Jakuba Sára
představovala vyšší hodnotu, věděl, že těžko by se s tím mohl někomu svěřit,
překročit tabu, ačkoli je musel respektovat. Nikdy se neodvažoval překračovat
vymezené hranice, neobviňoval se ze zbabělosti, upřímně si tu pravdu přiznával
alespoň sám. Byl přesvědčený, že by šlo přece jen o něco víc, než s ní založit rodinu,
mít děti, prožívat slast, protrpět zároveň i strádání, bez něhož byl život těžko
myslitelný. Vlastně nechápal, proč se této hodnoty Ježíš vzdává. Jen tohle vědomí
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Jakuba hnalo k tomu, že Ježíšovi řekl: - Škoda, že jsem si nevšiml krásy Elíšeby dřív,
než jsi ji získal, Ježíši, ty!
Jakub by nikdy nečekal, že se Ježíš po jeho slovech pobaveně rozesměje: - Tys mi
nevěřil, Jakube, když jsem ti jednou řekl, že mně nikdy nebude takové prosté životní
štěstí přisouzeno?
Ježíš se dokonce ani nezeptal, od koho se bratr o jeho setkání s Elíšebou dozvěděl. Tak proč ses s ní procházel v poušti? nevzdával se Jakub. - Jako jsem se tam
procházel i s jinými, když někam šli, doprovázel jsem je nebo nechtěli, aby je někdo
se mnou viděl... - Oni se někteří bojí být spatřeni s tebou? zaskočila Jakuba ta
okolnost. - Ano, bojí, klidně přiznal Ježíš. Jakub dlouho váhal zeptat se proč. - I ty se
bojíš mě zeptat? vyčetl mu ihned Ježíš a podíval se Jakubovi přímo do očí. - Snad
nedovedeš hádat, co si ten druhý myslí? zarazil se Jakub. – Někdy... Ale jako bratrovi
ti to nemusí dělat starosti... Třeba si říkej, že jsem to náhodou uhodl, mohl jsem
předpokládat, že se na to zeptáš...
Jakuba ta Ježíšova slova pobouřila, jako by s ním mladší bratr začal jednat milostivě.
- Proč také Elíšeba se s tebou bála sejít v Nazaretu? napadlo okamžitě Jakuba. - Ona
se nebála jít se mnou, ale bála se jít sama pouští za svou matkou, která žije u své
sestry. - Netušil jsem, že se necháváš pronajímat jako doprovod! začal být Jakub
zbytečně jízlivý. - Pronajímat? podivil se bratrovu podivnému tvrzení Ježíš. - Promiň!
omluvil se Jakub. - A tys na ni potom čekal, nebo tě také pozvali domů? byl Jakub
zvědavý. - Hned jsem se vrátil, ona tam zůstala... Ale proč mě málem vyslýcháš? Jen
proto, že se ti Elíšeba líbí? dával Ježíš Jakubovi najevo, že rozpoznal jeho záměr o ni.
- Ale Elíšeba se těžko vyrovná Sáře, nevěřím, že bys ji za ni vyměnil, navíc mu to
Ježíš potvrdil, - leda bys dal na některé věci...

- Ani tobě neunikly, Ježíši? už z

Jakuba mluvila spíše zlost, že se takhle hloupě v Ježíšovi spletl. - Nejenom to, Jakube,
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ale jak si jich neváží, rozdává je bez rozmyslu na každém kroku, a proto jsem tedy s
ní i šel a mluvil s ní o tom, musel Jakub po těch slovech uznat, že ať se bude snažit
sebevíc Ježíše od něčeho odradit, rozhodně v tom nebude hrát roli druhé pohlaví.
- Vehnala jsi mě do pasti! vyčetl Jakub Sáře hned v prvních slovech na další schůzce.
- Já? ukázala na sebe. - A proč? zarazil Sáru Jakubův útok. - Uvěřil jsem ti, že by
Ježíš mohl něco mít s Elíšebou! - A nemá snad? zeptala se Sára s trochu hranou
prostoduchostí. - Jen jí vyčítal, jak se nezávazně chová k jiným chlapcům! - Takže s
ní přece jenom něco asi má! řekla Sára vítězoslavně, i když zároveň dost nelogicky. Chceš snad mít poslední slovo? raději dal předem najevo, že odhalil její záměr. Dobře, Elíšeba by neměla být mezi námi jablkem sváru, ačkoli věřím, že by se mohla
líbit nejen Ježíšovi, ale i tobě!
Jakub nevěděl, jestli se má urazit, nebo rozesmát: - Řekl jsem Ježíšovi, že se mi
Elíšeba líbí, aby začal žárlit, rozhodl se Jakub říci pravdu. - Takže vidíš, že se ti líbí!
pokračovala Sára dál svou ženskou logikou. - Myslím, že se takhle nikdy
nedostaneme dál, Sáro! raději se Jakub rozhodl rezignovat. - Dáváš mi za pravdu?
nechtěla Sára skončit, bylo v ní přece jen kus ženské hádavosti a řevnivosti, i opravdu
toho zdánlivého vítězství mít poslední slovo.
- A co ti tak vadí na Elíšebě? bylo lepší zaútočit, zeptat se přímo, než dlouho kolem
té věci obcházet. - Úplně totéž jako Ježíšovi, ale jinak... nevyjádřila se Sára příliš
jasně. Jakub se proto hned zeptal: - Ty na ni žárlíš, Sáro? - Jaks na to přišel? mluvila
tišeji a začala zjevně ustupovat. - V čem? pokračoval dál Jakub. - Myslím si, že
bychom už o Elíšebě měli přestat mluvit! chtěla otočit směr rozhovoru o sto osmdesát
stupňů, vlastně skončit. – Najednou o ni nechceš ani mluvit! nemohl Jakub reagovat
jinak. - Začala brzo... mluvila Sára tónem, jako by se zpovídala, ale tou větou,
podobně už několikrát Jakuba vykolejila, svým způsobem dostala, zahnala do kouta,
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protože dávala najevo, že přišla na jeho taktiku, i na její příčiny. V pozadí byl stále
Ježíš. - A ty jsi snad začala pozdě? zeptal se Jakub. - Já jsem, Jakube, nezačala vůbec!
sklopila Sára hlavu a šla pomalu směrem k lesu.
V Jakubovi zrálo rozhodnutí rázně změnit svůj život a způsob jednání. Přestalo se mu
líbit, že často jedná bez rozmyslu, na mnohé situace reaguje bezprostředně, vstupuje
do konfliktů bez přípravy. Ačkoli jeho záměr byl vždy jasný, uchránit Ježíše od
konání, které by nemuselo dobře skončit, možná zbytečně případné nebezpečí
dramatizoval. Jeho přístup k problémům by vypadal jinak, kdyby Ježíš o svém
budoucím poslání mlčel. Jakubovi tím stěžoval rozhodování, a to ani ne pokud šlo o
Ježíše, ale jedinou jinou věc, jíž byl Jakubův vztah k Sáře. Stal se stále silnějším
traumatem, ze kterého Jakub nemohl ani uniknout, ani v něm dál pokračovat.
Bylo stále zřetelnější, že Jakub nemůže se Sárou hrát hru na platonickou lásku.
Naznačila mu to nakonec dost jasně v souvislosti s Elíšebou. Sára byla v letech, kdy
zase tak moc nemohla čekat. Nebo mohla, ale s neúměrným rizikem, bude-li Jakub
nadále cítit svou odpovědnost především za Ježíše. Sára nebyla jako Elíšeba nebo jiné
nazaretské dívky. Jediným jejím životním cílem bylo založit rodinu, mít děti a
vychovávat je. V podvědomí i ve vědomí jí stále rychleji ubíhal její čas. Jakub si
musel přiznat, že zase tomu tak moc nerozumí. Muži vnímají svět v mnohém jinak.
Ačkoli obě cesty se nakonec stejně jednou ve stejnou dobu sejdou.
Jakub se vyhýbal tomu si položit otázku, jestli jeho oběť již předem není příliš
vysoká. Hned si však zároveň vyčítal, že takhle přece uvažovat nemůže. Jenže se při
tom stále točil v bludném kruhu. Čekal jako Ježíš na den, kdy se zásadně střetnou.
Teď ještě mohl volit jen odkládací taktiky, nemohly mít viditelný výsledek, leda
dočasný, z hlediska konce zbytečný. Náhle ale přijde okamžik, kdy bude všechno v
sázce a on musí být připravený.
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Jakub měl stále před očima Ježíšův zamyšlený a stejně tak horečnatý pohled. Ten
vztah k němu už byl v jeho vědomí vytvořený, zachycený a upevněný v okamžiku,
kdy v Betlémě opouštěli bolestí zkroušenou Marii, aby přivedli porodní bábu a Josef
poté jemu a Anně ukázal Ježíše.

20

Celá rodina seděla u svátečního oběda, Ježíš měl dobrou náladu, dokonce by se dalo
říct, byl i v určitém rozmaru. Nejspíš k tomu nejvíc přispělo jídlo. Měli ryby se
sladkokyselou omáčkou, kterou měl Ježíš nejraději. Marie omáčku dělala vynikajícím
způsobem. Asi to byl i důvod, že Ježíšovi to jídlo tak chutnalo. O to víc si na něm
Marie dávala záležet.
I když Ježíšovi bylo už téměř patnáct a nejstarší syn s nejstarší dcerou, tedy Jakub a
Anna, přešli přes práh dospělosti, Marie stále dost viditelně Ježíšovi někdy až
podstrojovala. Dnes navíc připravila i další jeho oblíbené pochoutky, baklažánový
krém a pouštní datle plněné mandlemi a medem. Stejnou nádivku dávala i do
sušených broskví, a jako k téměř každému obědu měli fíky.
Jakub si v duchu říkal, co jim ještě schází k rodinnému štěstí, ale zároveň už věděl,
jak je ošidné se těšit jen z pouhého jednoho dne. Ačkoli i za to by měl být člověk
Hospodinovi vděčen. Zároveň však nezapomínat, co se třeba jen za pár hodin nebo
dnů může stát. Zdánlivě bylo všechno v pořádku. Marii s Josefem se dařilo nejen
držet rodinu pohromadě, panoval tu i vzájemný soulad. Anna se však chystala opustit
rodinu a založit vlastní. Jakub na to také pomýšlel. Sice se zdálo, že Ježíš stále čeká
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na svou příležitost. Jeho chlapecké zanícení pro dráhu proroka však přece jen trochu
osláblo nebo se tak alespoň zdálo.
Ježíš žil tak trochu v rozpolceném světě. Na jedné straně nezapomínal na své poslání,
na druhé straně se však nelišil od mnoha svých vrstevníků. Sára dokonce Jakubovi
tvrdila, že svůj záměr odvracet lidi od hříšných skutků sice dál bere vážně, s výjimkou
jedné věci, a to druhého pohlaví. Jakub však tomu moc nevěřil, Sára už o tom mluvila
dávno, ale nic z toho se nikdy nepotvrdilo.
Josef se po obědě chystal za svými přáteli do jednoho vinného sklípku, Anna za svým
vyvoleným a Jakub za Sárou. Ježíš opět šel domlouvat jedné dívce, podle Sáry pro
změnu Elíšebině mladší sestře Rúth, avšak ze stejného důvodu. Za svými
přítelkyněmi se chystala dokonce jít i Marie s nejmladšími dětmi. Dům zůstane
prázdný, což se stávalo málokdy, jen když šli všichni do synagógy nebo na nějakou
pouť. V poslední době si v tomto druhém případě najímali strážce, přece jen se jim
pilnou prací podařilo se trochu i vzmoci, pokud ne dokonce i zbohatnout.
Ten den si ovšem každý jen tak vlastně chtěl trochu odskočit. První se určitě vrátí
Marie a jako poslední obvykle Josef. Už jako kdyby se tak předem domluvili, ačkoli v
tom nebylo nic zvláštního, vyvinulo se to jaksi samozřejmě. Marie se přece jen cítila
nejvíc odpovědná za to, obrazně řečeno, aby nevyhasl rodinný krb. Josef naopak na
to, aby si odpočinul od celotýdenní práce. Potřeboval na to času víc nebo mu víno s
přáteli stále víc chutnalo.
Každý z rodiny obvykle za svými zájmy po svátečním obědě pospíchal, dnes jako by
se ne a ne vypravit. Marie s Annou myly nádobí a nešlo jim to příliš od ruky. Josef
čekal, aby odešel společně s Marií, měli společně kus cesty, možná i kvůli sousedům,
i když se po pár stovkách metrů jejich cesty rozejdou. Anna zas tak moc pospíchat
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nemusela, měla před svatbou, kterou si byla jistá. Proč nespěchal Ježíš nebylo
zpočátku jasné, ale nejspíš se mu možná do nějakého domlouvání dívkám nechtělo,
ale Jakub s ním dlouho o tom nemluvil, o jeho počínání se dozvídal spíš z druhé nebo
ještě častěji z třetí ruky přes Sáru.
Sáru jako by tato Ježíšova mise až příliš zajímala, ačkoli se o ní nedalo říct, že by se
zas tak pídila po nějakých zvláštnostech nebo dokonce pomluvách spojených se
vztahy mezi pohlavími. Jakubovi se občas zdálo, že je to jen téma, kterým si Jakuba
kvůli Ježíšovi tak trochu dobírá.
Anně se přece jen podařilo vyrazit z domova první. Po ní pak Marii s malými dětmi a
s Josefem. Nakonec hezký kus cesty šli spolu i Jakub s Ježíšem. Ačkoli se Jakub se
Sárou mohli scházet veřejně, zvykli si na svá stará známá místa tak, že se tam stále
vraceli. Jako by si tím zároveň ještě chtěli připomenout svou dětskou lásku. Ježíš měl
také své důvody scházet se s nejrůznějšími lidmi za Nazaretem, tím spíš s dívkami,
kterým údajně domlouval. Jakub se stále odhodlával zeptat se Ježíše, jak to ve
skutečnosti je, zda je alespoň trochu pravdy na tom, co tvrdila Sára.
Sára si o vztazích Ježíše k dívkám myslela přece jen něco jiného, než dával najevo
jeho mladší bratr. Jakub by samozřejmě byl raději, kdyby měla pravdu Sára. Jen by se
zároveň přesvědčil o tom, že Ježíš přece jenom není tak silný ve svém odhodlání,
přemáhá ho prostá lidská nebo spíš mužská přirozenost, nelišící se v ničem od
přírody. Jen člověk je však ochotný a schopný se od ní vzdálit. Jakub přitom nebyl
přesvědčený o tom, jestli je v tom počínání něco správného, ta úvaha ho najednou
přivedla k tomu se zeptat Ježíše přímo: - Komu zase dneska budeš domlouvat?
nepodařilo se Jakubovi zastřít v hlase náznak ironie. - Je to snad pro tebe tak důležité?
bylo vidět, že se Ježíš vyvléká z odpovědi. – Aby ses náhodou potom nemusel před
jinými proroky zpovídat ze svých hříchů! pokračoval Jakub dál, což neměl. Ježíš se
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mu podíval zpytavě do tváře. - Kdo ti zase co vyprávěl? bylo zřejmé, že nemá tak
úplně čisté svědomí. - Ale já přece proti tomu nic nemám, bránil se Jakub, - naopak,
musel bych si vyčítat, že jsem se ve stejném věku začal přátelit se Sárou. - Ne, ne, ne!
stiskl Ježíš obě dlaně v pěsti, jako by se bránil nějaké vlastní slabosti. - Už nikdy, už
nikdy! určitě někde překročil své předsevzetí. - Přísahám ti, Jakube, že už nikdy!
opravdu zdvihl pravou ruku nahoru. Jakub jen vzdychl, dosáhl vlastně opaku, než si
ve skutečnosti přál.
- Všimla jsem si, že jsi šel od města s Ježíšem, řekla Sára, která čekala poblíž
rasovny. - Moc jsem si nepomohl, když jsem mu řekl, že za jeho domluvami dívkám
je i něco jiného, jak se mi snažíš tvrdit! chtěl Jakub část svého nezdaru s Ježíšem
přesunout na ni. - A není snad? trvala na svém. - Ano, je, Ježíš se ale stydí, že se to
stalo veřejnou věcí, zařekl se vyhnout se dalšímu hříchu... - Hříchu? zasmála se nahlas
Sára. - Jako bys ho neznala! - Právě, že ho dobře znám, Jakube! A slyšela jsem i od
jiných dívek o něm vyprávět! - Ale ty nevíš, co mnohé z nich napovídají? schylovalo
se mezi nimi k hádce. - Kdyby na tom byla jen špetka pravdy! nebyla schopná
rozpoznat blížící nebezpečí. - Ano, rozumím ti, něco se vždycky ujme...
- Snad mi nechceš, Jakube, tvrdit, že dám na pomluvy! zvýšila Sára rozhorleně hlas. A nedáš snad? sám Jakub cítil, že ta replika šla příliš daleko. - Dobře, jak myslíš,
řekla Sára odevzdaně. - Nakonec z vás všech, kromě Marie a Josefa, má vlastně
rozum jen Anna! - Anna? podíval se Jakub Sáře překvapeně do očí. - Jen proto, že si
chce vzít Zeracha? – Ne! Ale že si chce vůbec vzít nějakého muže! nemohla být Sára
srozumitelnější. - Je sice stejně stará jako já, ale je to dívka... pokusil se Jakub o
směšnou výmluvu, alespoň pro Sáru.
- Zato ty jsi ten pravý muž! nevyhnula se Sára jako Jakub v rozhovoru s Ježíšem
ironii, což obdobně předznamenalo, že jejich rozmluva nemusí nakonec dobře
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skončit. - Jen plním přikázání! řekl Jakub, ačkoli přesně nevěděl, co měla Sára svou
výtkou na mysli. - A jak ještě dlouho? zastavila se Sára na cestě a podívala se nyní
ona Jakubovi do očí. - Jsme zase tam, kde jsme byli... Už dávno... Jakub věděl, že
nemá východisko. - Jenže kolik let se známe? připomenula Sára. - Od dětství... jako
by tím chtěla připomenout, že neexistuje nic, proč by si neměli důvěřovat. Jakub byl
schopný jen zdvihnout rozpačitě ramena. - Budu čekat do příštích přesnic! bylo z
výrazu Sářiny tváře patrné, že své rozhodnutí myslí smrtelně vážně.
Po neúspěchu s Ježíšem přijal Jakub Sářino ultimatum s naprostým klidem, alespoň
vnějšně. V jejím počínání nebylo nic nelogického, musela si zákonitě myslet, že ji
vodí za nos, nebo má jiné důvody či zábrany, proč s ní nechce žít. Odvolávat se stále
na Ježíše jí dávno nepřipadalo přesvědčivé. Také nic z toho, čeho se Jakub obával, se
nestalo. Jeho bratr se jen pokoušel pomáhat jiným, měl sklon se bavit o vážných
věcech s dospělými, patřit spíš mezi ně než mezi vrstevníky, nebyl proto důvod jeho
zvláštní zájmy dramatizovat.
Sára připouštěla, že Jakub možná věděl něco víc, co by jeho obavy ospravedlňovalo,
ale nebyl ochotný se s tím Sáře svěřit. Navíc se nezbavila dojmu, že jí nedůvěřuje, což
považovala za něco mnohem horšího. Jakub nemohl nedospět k závěru, že se Sáry
musí vzdát. Nemůže ji nechat dál v nejistotě. Měla svá léta, těžko mohl čekat, že Ježíš
bude jiný nebo se on přestane o něho obávat. Ty dva vzájemné spojené nezdary jako
kdyby Jakuba ochromily. Šel s hlavou sklopenou k zemi jako dobytče k porážce, které
nebyl schopen se vyhnout, ani nikam uniknout. Za jediný den se musel dožít dvou
zklamání, a tak se jen těšil domů, k rodině, kdyby ho nevyrušil vzdálený pokřik.
Jakub zdvihl hlavu a ve směru, kde měli dům a dílnu, viděl k nebi stoupat dým od
velkého ohně. V tom okamžiku se nedokázal zbavit tušení, že ho čeká ještě těžší
zkouška. Co nejrychleji se rozběhl k domovu. Nehořel ještě obytný dům, ale jen zadní
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část dílny, kterou už sousedé obětavě hasili vodou. Jakub z rodiny přiběhl první.
Naštěstí všechno nářadí se již podařilo z dílny vynést. Jakub se vrhl do hašení požáru.
Brzo se vrátili i Ježíš a Anna přiběhla se Zerachem, naposled Josef, který to měl
nejdále.
- Hlavně, že jste zachránili nářadí, kupodivu se z té tragédie Josef nezhroutil. Jakub
než usnul, si v duchu říkal, že z těch tří neštěstí vlastně je to poslední nejméně hrozné,
dá se napravit, a těšila ho obětavá a nezištná pomoc sousedů.
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Jakub s Ježíšem oslavovali s dalšími muži u jejich společného přítele Petra jeho
narozeniny. Bylo nádherné pozdní jaro bezprostředně před blížícím se horkým létem,
všude kolem se zelenala hustá tráva, smrákalo se, bylo slyšet už jen ptáky uléhající do
svých hnízd později. Opékali na rožni berana, ze kterého si postupně odkrajovali
upečené kusy skopového masa, zajídali je chlebem a zapíjeli Petrovým vínem nebo
medovinou či pivem, které jim přinášely v bronzových pohárech hostitelova žena s
nejstarší a pomalu již dospívající dcerou.
Ježíšovi už bylo třicet let a Jakubovi málem polovina čtvrté desítky, nemohl si proto
nevzpomenout, že mohl mít se Sárou stejně tak velké děti jako Petr s Rúth. Konečně
Sára tak velké děti už měla, ale s jiným. Nebyla však příliš šťastná, nevdala se dobře.
Ne snad, že by její muž Chatúš byl od přirozenosti zlý, jeho občasná zlostnost
vyvěrala ze zhoršujících se vážných nemocí. Když se Jakub se Sárou někdy potkal,
stále se na ni léty krásnější obdivně díval, stejně tak na její děti. Sára nikdy
nedokázala skrýt vyčítavý pohled, že všechno mohlo být jinak. K Jakubovi se od
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rozchodu chovala zatvrzele. Nemohla se vyhnout tomu ho náhodně potkat, nikdy se
však už s ním nedala do hovoru. A to ne snad kvůli jejímu muži, ačkoli on byl navíc
ještě žárlivý, a dobře věděl, jak dlouho se Jakub se Sárou znali.
Jakub měl radost, že alespoň Annino manželství se Zerachem se vydařilo. Jako
svobodný mládenec její rodinu často navštěvoval, se Zerachem se dokonce spřátelili a
jejich děti mu tak trochu nahrazovaly jeho vlastní. Lpěl na nich přespříliš a častými
dary je i trochu rozmazloval, což se Anně nezamlouvalo.
Jakub si odřízl z berana další kus skopového, na jehož povrchu se ještě škvařil tuk.
Zachycoval jeho kapky na krajíc chleba a s chutí se do masa zakousl, než vystydne.
Ani si nevšiml, o čem si muži vyprávějí, když se rozlehl hlasitý smích, nejspíš po
nějakém veselém vyprávění.
V tu chvíli Jakuba napadlo, že se ocitli na pár hodin mimo tento svět, v jiné době, v
jiné zemi a za jiných podmínek, jejich země neznesvěcují Idumejci, nejsou všude
kolem rozloženi římští vojáci, už mají v Judeji nového spravedlivého krále, jsou
jednotní, druhá polovina národa se vrátila z ciziny zpátky domů, vlastní kněží už je
nezrazují, jejich pozemské království se znovu stává slavným.
Jakuba přepadl slastný pocit štěstí, že všechno to, co mu proběhlo hlavou, je pravda.
Připadal si jako před několika staletími v Řecku, jak se o životě v Héllas dozvěděl z
knih, i když se teď nikdy nikomu nemohl svěřit s tím, že helénistický svět obdivoval.
Měl rád dávné Řecko pro jeho filosofické myšlení a ještě víc cenil smysl a cit Řeků
pro krásu a půvab. Musel by přiznat, že mu ani nevadil vilný Zeus, opíjející se
Dionýsos a už vůbec ne cizoložná Venuše, jako mu spíš byli odporní vraždící Mars a
vychytralý Apollón.
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Kdyby se Jakub skutečně ocitl před soudnou stolicí Hospodinovou a musel přiznat
své hříchy, moc by se ani nestyděl, že Venuši si rád před usnutím představoval v plné
její nahé kráse, rád by se s ní i ve snu miloval, i když se mu to nikdy nepodařilo,
temná noc na něho nikdy neseslala takovou milost.
Jakub uznával desatero, nedokázal by hřešit proti šestému přikázání v jeho
nezkreslené podobě, a to ani ne tak pro jeho podstatu, ale lidským vztahům, nedokázal
by nikdy nikomu rozbít rodinu, byl šťastný v Mariině a Josefově.
Stejně tak se nechtěl vzdát radosti s dívkami a ženami, ačkoli si mohl vybírat jen
mezi nezadanými a pak těmi, které se z nejrůznějších důvodů ocitly mimo rodinnou
pospolitost. V době, kdy se přátelil se Sárou a bavili se o Ježíšovi a dívkách, kterým
se snažil pomoci, Jakub by si nikdy nepomyslel, že jeho životní běh muže mu začne od Elíšeby.
- Proč jsi odešel od ostatních a stojíš zadumaný o samotě, zeptal se Ježíš Jakuba.
Jakub se na chvíli zarazil, jestli má mluvit pravdu, ale nenašel rozumný důvod, proč
by měl před Ježíšem něco zatajovat: - Budeš se divit, ale vzpomněl jsem si na Elíšebu.
Ačkoli už byla málem tma a na Ježíšově tváři se odrážely jen odlesky plápolajícího
ohně pod opékaným beranem, přesto bylo vidět, že se Ježíšovi vhrnula krev do tváře.
- Neměl jsem ti ji připomínat? omluvil se Jakub. - Je pro mne mrtvá! řekl tiše Ježíš. Ano, máš pravdu, Ježíši, ale není přece pražádný důvod ji nevzpomenout, zvláště
připomíná-li si ji člověk v dobrém.
Ježíš se díval do země a špičkou sandálu kreslil do písku stěží identifikovatelný
vzorec. Teprve po chvíli na Jakubova slova odpověděl: - Ano, není důvod...
- I když měla takovou pověst, jakou měla, byla krásná a něžná... Škoda, že odtud
zmizela... Snad se jednou vrátí, pokračoval Jakub, ačkoli věděl, že Ježíšovi je
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rozhovor o Elíšebě nepříjemný. - Ano, a proto jsem si myslel, že se neměla chovat
tak, jak se chovala, opět z Ježíše spíš mluvil karatel. - I v takovém případě, že ten
druhý s ní mohl prožívat pocity štěstí? - Štěstí? zarazilo Ježíše to slovo. - Tak
nanejvýš slast! ihned podobný vztah degradoval. - A jaký je mezi tím rozdíl? už
předem Jakub věděl, že Ježíše provokuje. - Je trojnásobným hříchem! - Než co? Než
štěstí? zarazilo Jakuba Ježíšovo konstatování. - Ano, tak... Přesně tak! - Kde se v
Tobě, Ježíši, takové názory stále berou? - Kde se berou? zvýšil Ježíš hlas, ale ještě ne
natolik, aby je slyšeli muži u ohně. - Kde jinde, Jakube, než v dnešní době? - Cožpak i
v takové době se člověk nemůže aspoň chvíli cítit šťastný? - Ne! zamítl Ježíš takový
názor. - Jedině až se přičiní, aby taková doba už nevládla!
- Ano, má se přičinit, souhlasil Jakub, - ale to neznamená, že se přece nemůže
radovat, když k tomu má třeba jen trochu příležitosti... - Pravděpodobně si nikdy
nebudeme rozumět, Jakube! neměl Ježíš chuť pokračovat v dalším rozhovoru, který
už považoval za zbytečný, měl opačný vyhraněný názor.
Jakub se odmlčel, dokonce se usmál. Bylo zajímavé, jak nekonečně a naléhavě
dokázal Ježíš mluvit s lidmi, zvláště těmi ukřivděnými a pronásledovanými, ale
jakmile se měl bavit o smysluplnosti svého poslání, o kterém byl přesvědčený, rychle
rozhovor končil. - Přesto na Elíšebu vzpomínám rád, neodpustil si Jakub, aniž by tím
chtěl Ježíše ještě víc popudit. - Ano, Elíšeba by neměla jednou skončit jen v ráji, ale
být i prohlášena za svatou, zakončil Ježíš překvapivě rozhovor s Jakubem a odešel
zpět mezi muže.
Jakub zůstal stát na místě ještě zaraženější než před chvílí. Nejdříve Ježíš Elíšebu
odsoudil za její chování a nakonec ji vyzdvihne do nebe. Možná jen z jediného
prostého důvodu, proč na ni vzpomněl i on. Jakub se vrátil k ohni v okamžiku, kdy k
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mužské společnosti přistoupil neznámý poutník, který poprosil Petra, jestli by se
nemohl u ohně ohřát, jak v nastávající nocí ochladlo.
- Ano, jste vítán, byl vždy Petr pohostinný a podal neznámému vidličku a nůž, aby si
odřízl z berana kus masa, a chvíli čekal se skývou chleba, aby mu ji nabídl spolu s číší
vína. - Děkuju, odkrojil si muž skromný kousek, - po dlouhé cestě jsem vyhladověl. Odkud putujete? zeptal se Ježíš, který se od jeho příchodu na muže upřeně díval. - Od
Jordánu... - Slyšel jsem, že se tam něco děje... poznamenal nejistě jeden z přítomných
mužů, kteří oslavovali s Petrem. - Ano, prorok Jan tam zpovídá hříšníky, má je k
tomu, aby se očistili ve vodě před pokáním... Byl jsem tam také...
Ze ztichlého hlasu neznámého poutníka bylo cítit, že má za sebou s velkou
pravděpodobností nepříjemnou minulost, a proto se i on vydal za Janem až k Jordánu.
Jakub se podíval na Ježíše a v tom okamžiku mu bylo jasné, že je konec.
Ačkoli si mockrát vyčítal, že se o Ježíše jako starší bratr obává zbytečně, zničil si
lásku se Sárou, zkomplikoval život vůbec, teď bylo zřejmé, že Ježíšův okamžik po
třech desítkách let konečně přišel. Kdyby se to Ježíšovi nezdálo nezdvořilé, v té
vteřině by se vydal za Janem, vyzpovídal se a vykoupal ve vodách Jordánu.
- Snad tě ten neznámý muž nepřiměl svým vyprávěním k tomu, aby ses vydal stejnou
cestou? zeptal se Jakub Ježíše na cestě domů. - Ano, řekl Ježíš přesvědčivě, doufám,
že ty také!
Jakub věděl, že nic nepřiměje Ježíše k tomu, aby změnil rozhodnutí, a proto řekl: Ano, půjdu s tebou, ale z jiných důvodů!
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K Jordánu Ježíš a Jakub vyrazili o mnoho dnů později. Josef jim neústupně řekl: Od rozdělané práce se neutíká! Museli dokončit tesařské a truhlářské zakázky. Teprve
poté je propustil, ale dával jim najevo, že nerad. Dobře věděl, že takové dělníky, jako
byl především Jakub, dlouho nenajde, pokud je vůbec bude hledat. Věřil, že oba
synové se brzy vrátí, zvlášť byl zaskočený i odchodem Jakuba. Zároveň litoval, že
mladší synové, Šimon, Josef a Juda, odešli pracovat k jiným řemeslníkům.
Marie jako v podobných případech reagovala rozporně. Těžko se loučila se svými
syny, i když nyní již dospělými, zároveň byla pyšná, že Ježíš pokračuje ve svém
poslání. Ačkoli nemohla nezpozorovat, jak se ho Jakub stále zjevněji od toho snaží
odradit. Byla přesto zároveň ráda, že oba odcházeli z domu společně, starší a
obezřetnější Jakub v nejhorších případech Ježíše ochrání. Nejednoznačně se však na
Jakubovo rozhodnutí doprovázet ho k Jordánu díval i Ježíš. Obával se, že mu bude v
jeho poslání klást překážky, ale stejně tak byl rád, že bude mít po boku někoho
blízkého.
Teprve po několika hodinách společné cesty si oba bratři uvědomili, že nejkrutější
pro ně byl po tolika letech dlouhodobější odchod od rodiny. Ježíš se dokonce
domníval navěky. - Není ti líto náhle odejít od lidí, kteří na tebe spoléhali a měli tě
rádi? zeptal Jakub Ježíše. - Mé povinnosti v Nazaretu skončily, Hospodin mě povolal
k závažnějšímu poslání.
Kdyby nebyli již oba dospělí, Jakub by se rozesmál, ale už neměl před sebou
dvanáctiletého bratra, ale třicetiletého muže, a o to zvláštněji působila Ježíšova slova.
- V Nazaretu je ovšem tvá práce nenahraditelná, pokusil se Ježíše ještě na cestě
zviklat Jakub. - Je nahraditelná a bude nahrazena, vychoval jsem si nástupce, a jistě se
připojí i další... - Jak myslíš... nevěděl Jakub, jak a čím na Ježíše zapůsobit. - Jsem
rád, že jdeš se mnou, ale zároveň ti chci říct, že mě vždycky mrzelo, že v mé poslání
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nevěříš! - Především se o tebe bojím, jdeš do nejistého světa...

- Cožpak v

Nazaretu i v celé zemi bylo někdy opravdu bezpečně? To se jen nám zdálo, že žijeme
v mírumilovném prostředí, ale všechno to bylo jen díky Josefovi a Marii. - Já si to
myslím taky, souhlasil Jakub, ale o to víc jsem přesvědčený, že jsme v tom
dosavadním životě měli pokračovat. - Kdyby sis to, Jakube, myslel opravdově, vzal
by sis přece Sáru! Ale ty jsi předpokládal, že půjdeš se mnou! - Mnohokráte jsem ti
přece řekl, že jediným důvodem mého rozhodování byl a stále je strach o tebe! Nyní
ještě větší! - Tvůj strach je ale úplně zbytečný, musel jsi přece vědět, že má
rozhodnutí jsou nezvratná, jen jsem čekal na znamení Hospodina, abych splnil, co mi
uložil. - Tím znamením bylo jen tvoje rozhodnutí, ostatní byla záminka... Poutník, Jan
Křtitel... - Mýlíš se, Jakube, jako vždy, moc dobře vím, že co je přede mnou, chce
nejen Hospodin, ale zavazuje mě k tomu celá historie našeho rodu, mluvil Ježíš stále
vzrušeněji a se zanícením, ačkoli se to Jakubovi zdálo přinejmenším zvláštní,
pochopil by podobné Ježíšovo chování někde před synagógou nebo poblíž
Jeruzalémského chrámu, kde podobně horlil jako dvanáctiletý, ale určitě ne na
společné cestě k Jordánu, v rozhovoru mezi dvěma bratry.
- Jaká historie našeho rodu? zeptal se Jakub po chvíli. - Ty o ni nic nevíš? podivil se
Ježíš. - Ne, někdy jsem si vzpomněl, že bych rád něco věděl o našich předcích, ale
nikdy jsem neměl tolik času, abych po nich pátral. - Když o tom nevíš, tak já ti o nich
něco řeknu, měl teď Jakub pocit určitého Ježíšova pokrytectví, byl přesvědčený, že se
na rozhovor dobře připravil a po jejich předcích pátral.
- Jsem z rodu Davidova a Abrahamova, začal Ježíš mluvit jen a jen o sobě, jako by
oba dva nebyli z jedné matky a otce. - Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob
Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm
Arama, Aram měl syna Amínabada, Amínabad Naasona, Naason Salmóna, Salmón
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měl potom syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále,
podíval se nyní Ježíš významně na Jakuba a pokračoval dál. - David měl syna
Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf
Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše, Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz
Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a
jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna
Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra,
Azór Sádoka, Sádok Achima, Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar
Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže naší matky Marie, z níž
jsem se narodil, mluvil Ježíš dál, jako by se opravdu jednalo jen o něho.
Zůstával-li Jakub nad Ježíšovým chováním někdy překvapený, nyní byl v úžasu, že
stačil jen zaraženě poznamenat: - To je nejméně padesát pokolení... - Padesát dva,
upřesnil Ježíš, - čtrnáct od Izáka k Davidovi, stejných čtrnáct poté od Davida k
Joziášovi a posledních čtrnáct od Jechoniáše ke mně... - Ale stejně se mi to zdá
nepravděpodobné, říkal si Jakub spíše pro sebe, ale Ježíš přesto jeho slova slyšel: Co by na tom bylo, Jakube, nepravděpodobného? - Kdyby to bylo pravda, že jsme z
rodu Davidova a Šalomounova, tak přece bychom to všichni dávno věděli... - Právě,
že jsme to nevěděli, teprve já jsem to vyhledal ve starých zápisech! mluví Ježíš
přesvědčivě.
Jakubovi se ten rodokmen zdál neuvěřitelný, ačkoli by v něj rád v první chvíli věřil,
byl pyšný, že mezi jeho předky byli králové David a Šalomoun, ale hned tu hrdou
myšlenku v sobě zapudil. Jemu stačilo, že jeho matkou byla Marie a jeho otcem Josef,
což ovšem kdysi dávno, před mnoha lety, Ježíš v jedné poznámce v případě otce
zpochybnil.
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Teď se k tomu, jako by četl v Jakubových myšlenkách, znovu vrátil: - Naše matka
Marie byla zasnoubena s naším pěstounem, opět Ježíš opakoval podle Jakuba tu
nehoráznost, - ale před tím už mě počala z Ducha svatého...
- Kde ses to dozvěděl? zeptal se Jakub na svou náturu nepřiměřeně ostře. - Ze zápisů
u rabína, Josef a Marie nebyli oddáni...
Jakub nebyl schopný hned adekvátně zareagovat, musel by se znovu vrátit do
Nazaretu a přesvědčit se o pravdivosti Ježíšových slov. Neměl by však odvahu
předstoupit s takovou prosbou před rabína. Nechtěl by si nechat potvrdit takovou
pravdu o Josefovi a Marii, ačkoli nic nemohlo ohrozit jeho lásku k nim. Měl Ježíšovi
za zlé, že se o něco takového vůbec zajímal.
Jakuba ta Ježíšova zpráva o jejich domnělém rodokmenu fascinovala, ale zároveň
rozladila, celou cestu až k Jordánu se už s Ježíšem nepustil do vážnější debaty, jen
spolu hovořili o nejnutnějších věcech spojených s jejich putováním.
Stejně tak jako byl Jakub zdrcený, když se u jejich přítele Petra při jeho narozeninách
zjevil neznámý poutník se zprávou o počínání proroka Jana Křtitele, ještě víc jej
zlomilo, jak tento muž s dlouhým plnovousem na Ježíše zapůsobil.
Kdyby opět nebyl v nejisté sázce Ježíšův osud, Jakub by měl důvod přinejmenším k
pobavenému úsměvu. Jan Křtitel kromě snad nikdy nestříhaných vousů vypadal
přesně tak, jak si Jakub již od útlého dětství představoval ve své fantazii proroka. Byl
oblečený v rouchu ze světlé velbloudí srsti a kolem pasu měl obtočený kožený pás.
Vyprávělo se o něm, že se nikdy v životě nenapil vína nebo piva, ani nedotkl ženy.
Živil se prý jen hmyzem a medem divokých včel.
Ježíš k Janu Křtiteli přistupoval s pokorou a prosil o křest. K jeho překvapení Jan při
pohledu na Ježíše řekl: - Spíš ty bys měl křtít mě, Ježíši!
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Ježíš si přesto vynutil, aby ho pokřtil Jan. Zároveň mu uvěřil, vlastně mu jen potvrdil,
že on je ten vyvolený. Jakubovi jako by se v ten okamžik vrátily se znásobenou silou
hrozivé dětské zážitky z Betléma. Znovu podivuhodné tajemno, neskutečný svět víry,
kterému i jako dospělý nemohl uvěřit a stejně tak neuvěřit. Nechat se od Jana pokřtít,
to Jakub k Ježíšovu velkému překvapení i zármutku odmítl.
Když Ježíš vystoupil z vody Jordánu, šel k bratrovi: - Jakube, můj bratře, začal
slavnostně, že by se Jakub nejraději znovu rozesmál, - vrať se domů k rodině sám,
musím se na čtyřicet dnů rozloučit s lidmi, postit se v poušti a připravit na své
poslání!
Jakubovi se zdálo Ježíšovo rozhodnutí neodvratitelné. - Dám o sobě vědět, kde budu
potom pobývat! dodal Ježíš na rozloučenou.
Při návratu do Nazaretu Jakub pochopil, proč se Ježíš rozhodl setrvat o samotě
v poušti čtyřicet dnů.
Čtyřicet let bloudil pouští židovský národ.
Čtyřicet dní byl Mojžíš u Hospodina.
Čtyřicet dní prorok Eliáš unikal pomstě královny Jezabely.
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Jakub se po rozloučení s Ježíšem vracel od Jordánu domů a v jedné postranní
nazaretské uličce znenadání potkal - Sáru. - Ach, vydechla Sára překvapeně, - zrovna
jsem na tebe a Ježíše myslela, říkala to s očima skloněnýma k zemi. Teprve po chvíli
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na Jakuba znovu pohlédla a podívala se mu do očí: - Vypadáš zbědovaný, neodpustila
si říct.
- Ani ty, i když jsi stále krásnější a... přestal Jakub v půli věty mluvit, aby si Sára
zbytek domyslela sama. - Kde je tvůj bratr Ježíš? zeptala se po zaváhání. Jakubovi ta
otázka zazněla, jako když se Hospodin zeptal Kaina: Kde je jeho bratr Ábel? Přesto
hned odpověděl: - Zůstal tam! - Nechal se pokřtít? Sára pravděpodobně něco o smyslu
jejich cesty věděla. - Ano, pro změnu se nyní díval do země Jakub. - A ty? Jakub
zvedl hlavu a usmál se: - Já ne! - Proč? - To by bylo nadlouho, Sáro... podíval se
Jakub ostražitě kolem.
I Sára se plaše rozhlédla, ale znovu se podívala na Jakuba. - Vždycky jsem věřil,
dodržoval svátky, běžný rituál, ale jako cosi, co jsem zdědil, co tvoří páteř mého
života, stejně jako tvého, ačkoli ty ve srovnání se mnou věříš hlouběji... trochu se při
svém přiznání Jakub zajíkal. - Takže jsi měl pravdu, když ses rozhodl? myslela nyní
určitě na důvod, proč se rozešli. - Je to smutné, ale ano... otřel si Jakub podvědomě
čelo, jak byl unavený. - Já tě zdržuju, určitě se už těšíš domů... - Jsem šťastný, že jsi
se mnou po tolika letech znovu promluvila, stydím se... - Nemáš se za co stydět,
udělal jsi to pro svého bratra, neřekla to Sára zcela přesvědčivě, spíš k tomu došla po
mnoha bezesných nocích, kdy nad jejich vztahem přemýšlela, nebo ještě
pravděpodobněji jen bezprostředně reagovala na to, co se nyní stalo.
- Jdi domů! opět ho Sára o něco výrazněji pobídla. - Těším se domů, ale vracím se
bez Ježíše... - Marie bude smutná... - Nevím... - Jak to, že nevíš? svraštila Sára
nepochopením čelo. - Marie pravděpodobně souhlasí s Ježíšovým rozhodnutím, řekl
sice Jakub před Sárou nejistě, ačkoli o tom byl přesvědčený. - A co ty? raději se
pokusil přenést rozhovor na jiné téma. - Co já... nechtělo se teď pravděpodobně Sáře
hovořit o sobě, - děti jsou v pořádku, ačkoli pomalu nejsou dětmi. - Strašně to
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uběhlo... - Jdi domů! vybízela ho znovu, i když sama stála na místě dál, jen se občas
rozhlédla, jestli někdo nejde. - Bojíš se? - Nerada přicházím do řečí. - A tvůj muž? Vzala jsem si ho... - Ano, půjdu, uvědomil si Jakub, že ji přivádí do rozpaků a
pokračoval proto v cestě k domovu.
Než Sára zmizela v zákrutu uličky, několikrát se ohlédl, ale ona ani jednou. Rád by to
byl přičetl jejímu dobrému vychování, že slušné ženy se za muži nikdy neotáčejí.
Když Jakub vstoupil do domu, Marie se rozplakala, Josef zarytě mlčel a po chvíli
odešel za svou prací. Jako nikdy předtím si Jakub přál vědět, co si Josef myslí, co
probíhá jeho mozkem a v jeho srdci. Přímo bytostně si přál znát jeho názor, ale věděl,
že se nikdy neodváží se svého otce zeptat. Nedokázal si ani odpovědět, proč je mezi
nimi taková zvláštní dorozumívací hranice, předěl. Ačkoli si nemyslel, že právě jen
mezi nimi dvěma. Byl přesvědčený, že tomu tak je mezi všemi otci a syny, nebo
přinejmenším většinou, nikdy se nesetkal s tím, že by někdo, ať už otec nebo syn, o
tom hovořili, že se dokázali před sebou otevřít, svěřit se. Jako to dovede muž před
ženou, ale snad nikdy nebo málokdy žena před mužem.
Dozvědět se pravdu od Josefa bylo těžké právě kvůli Ježíšovi. Možná na jejich otce
doléhalo, že zůstali s Marií nesezdáni, ačkoli byli rodinou v tom nejlepším slova
smyslu, jakou těžko jinde pohledat. Jakuba ta pravda tížila od vteřiny, kdy se o
podivných okolnostech vztahu Marie a Josefa dozvěděl od Ježíše. Nikdy si ale
nepřipouštěl, jak si tu skutečnost vysvětloval a vsugeroval Ježíš.
Jakub byl vždy oběma nohama na zemi. Nevěřil ničemu, co si neověřil, neomakal
jako kvalitu dřeva, se kterým po celý život pracoval, těžko mohl uvěřit, že se pod jeho
rukama změní v něco jiného, kromě toho, co mu vdechl svou řemeslnickou prací a
zkušeností.
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Teprve po mnoha dnech návratu si Jakub uvědomil, že se chová přesně jako jeho
otec. Mlčel a zarytě se pustil do práce. Jako by se mu po ní na první pohled stýskalo.
Pravda však byla podstatně jiná. Poprvé se k tesařině a truhlařině uchyloval jako k
možnosti úniku, aby nemusel bolestně myslet na Ježíše, který nyní strádá v poušti a
neozývá se.
Ježíš však dodržel slovo a ozval se po náhodném poutníkovi. Ten o Jakubovu
bratrovi mluvil s nadšením a láskou. Hovořil s ním prý pár dnů poté, kdy se Ježíš
vrátil z pouště.
- Samotu, tak dlouhou samotu, přece nemůže unést obyčejný člověk, řekl poutník a
dával najevo, jak Ježíše obdivuje. - Jen kvůli němu jsem zamířil do Nazaretu, cíl mé
cesty byl jinde. Tvůj bratr Ježíš je nyní v Kafarnaum.
Jakub poděkoval poutníkovi, Marie ho pohostila, než se vydal na další cestu.
Když poutník odešel, Jakub stál beze slova před Josefem: - Jdi, musíš jít! řekl mu
přesvědčivě Josef. Z jeho slov nebylo tak zcela zřejmé, jestli chce, aby Ježíše podpořil
nebo ho od jeho počínání odradil. Jakub se vydal k Zabulónu a dokonce se těšil, že
poprvé v životě uvidí moře. Už v Neftalí se poprvé doslechl o Ježíšovi, o zástupech
lidí, kteří za ním chodí, aby je uzdravil.
Jakub po příchodu do Kafarnaum nechtěl Ježíše rušit v jeho zvoleném poslání, ztratil
se v zástupu poutníků a teprve nyní pochopil, proč si Ježíš vždy tolik vážil slova,
zdůrazňoval jeho sílu. Ježíš lidi uzdravoval slovem. Posiloval je k dalšímu životu,
pomáhal jim přenést se přes těžkosti a strázně života. Pokračoval v tom, co začal v
Nazaretu, ale nyní se charakter jeho činnosti změnil. Nepomáhal jen jednotlivcům, ale
jeho slovo a charisma ovlivňovalo již zástupy. Mezi rybáři si vybral i čtyři
pomocníky, bratry Šimona a Ondřeje a Jakuba a Jana Zabedeovy.
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Ježíš věřil, že se k nim připojí i jeho bratr, ale ten ho zklamal, ačkoli by Jakub
nemohl popřít, že se nepřesvědčil a prospěšnosti Ježíšova konání. Stále však tušil jeho
nebezpečnost, ačkoli zatím jen v nepřesných rysech, zvláště ji spatřoval ve stále se
zvětšujících zástupech, které nikdy nemohou ujít pozornosti vládců. Jakub nemohl
nepřiznat, že Ježíšovo počínání, síla jeho slova, působí i na něho. Zatím si myslel, že
k jeho životu stačí desatero, než vyslechl první Ježíšovo kázání na hoře.

Blaze chudým v duchu,
neboť jejich je království nebeské,
Blaze těm, kdo pláčou,
neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze k těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným,
neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazvání syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledování pro spravedlnost,
neboť jejich je království nebeské.
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Zatímco dříve Jakub pozoroval ostatní, jak dychtivě poslouchají Ježíšova slova, nyní
byl sám jejich nejen silou, ale i moudrostí stržen. Pocítil stejně jako Marie pýchu, že
má takového bratra. Ježíš měl pravdu, nevyvratitelnou pravdu, ale jen těžko mohl
předvídat, co touto pravdou uvádí do pohybu, jak se sám ohrožuje, když se chová jako
rebel.
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Dříve než Jakub stanul tváří v tvář Ježíšovi, mluvil nejdříve s jeho čtyřmi
pomocníky: - Proč jste opustili své lodě a přestali lovit ryby?
Jakuba a Jana Zebedeovy, stejně jako bratry Šimona a Ondřeje Jakubova otázka
zaskočila, nikdo z nich nebyl schopný odpovědět, jako by si z rozpačitosti navzájem
dávali přednost.
- Přestala tu snad být dost ryb? ptal se dál Jakub stále vyvedený jejich rozhodnutím z
míry. - Ne, naopak, odvážil se jako první promluvit Šimon, kterému tu však říkali
Petr, - když vstoupil Ježíš na kteroukoli naši loď, sítě se pod jejich tíží prohýbaly. Tak proč? byl Jakub neodbytný. - Ježíš nám řekl, mluvil zatím dál jen Šimon, - pojďte
za mnou a učiním z vás rybáře lidí. - Rybáře lidí? znejistěla ta slova pro změnu
Jakuba. - Rybáře lidí? opakoval si jen sice pro sebe, ale nahlas.
I když rybáři Ježíšově prosbě vyhověli, odešli od svých sítí, teprve nyní jako by se
zamýšleli nad smyslem jeho slov, podívali se jeden na druhého, šli přece za Ježíšem
spontánně, byli přesvědčení, že šíří dobro a pravdu a oni mu v tom chtěli pomáhat.
- Myslel tím rybáře stejně jako pastýře, konečně se Šimon dobíral smyslu Ježíšových
slov. - Šli jste za ním jako beránci? řekl Jakub tu otázku tak, aby nevyzněla, že se jim
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vysmívá. - Když už, tak jako beránci Boží, promluvil teď také Ondřej a dokonce o
něco přesvědčivěji než jeho bratr Šimon. - Myslíte si stejně jako Ježíš, že vám chudým
v duchu bude blaze, neboť jejich je království nebeské? znovu Jakub už téměř zaútočil
Ježíšovými slovy, první jeho myšlenkou v kázání na hoře, i když je Jakub
bezprostředně tak upřímně obdivoval. - Nejsme chudí v duchu! postavil se proti
Jakubovu tvrzení Šimon. - Ale vždyť to Ježíš přesně tak říkal! nenechal ho domluvit
Jakub. - Jsme chudí jen hmotnými statky, neodradil pro změnu Šimona, ale přesto v
jeho tváři bylo vidět znepokojení, že se jen nechali strhnout Ježíšovými slovy, ale
nepříliš hluboko přemýšleli nad jejich obsahem. - Ano, to máte pravdu, souhlasil se
Šimonovým tvrzením Jakub, ale...
Nyní ho naopak přerušil Šimon: - Chudí duchem jsou ti, kdo si jsou bolestně vědomi
nedokonalosti vlastní duše, nejsou pyšní svým duchem jako bohatci, v tom je
duchovní chudoba, pokusil se přece vysvětlit si sám pro sebe Ježíšova slova.
Ježíšovi pomocníci se dívali na Jakuba, co řekne Šimonovým slovům. Jakub zaváhal
a teprve po chvíli pokračoval: - Opravdu ti, kdo pláčou, budou potěšeni? Tiší
obdarováni půdou? Hladoví nasyceni? Milosrdným se dostane milosrdenství? Ti s
čistým srdcem uzří Boha? Mírumilovní budou syny Božími?
- Kdybychom tomu nevěřili, nešli bychom za Ježíšem, řekl Ondřej. - A jste ochotní
se nechat pro spravedlnost obětovat? vrátil se Jakub k poslední větě Ježíšova kázání
na hoře. - Jinak by nám nebylo dostupné království nebeské, nebylo pochyb, že si to
Šimon opravdu myslí.
Jakub se otočil a beze slova opět zmizel v zástupu.
Jakub asi udělal chybu, že se po příchodu do Kafarnaum nepřihlásil k Ježíšovi, ale
zahalený v rouchu jenom šel v jeho stopách. Měl v tu chvíli strach nejen o Ježíše, ale
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v prvních dnech i o sebe, když tetrarcha, vladař nad čtvrtinou země, druhý manžel
Herodiady, nechal uvěznit Jana Křtitele v Macherontě.
A tak Ježíš svou investituru musel přijmout neodvratitelně. Jakub se tím vystavoval
podezření, proč nevynechává nejen ani jedno z Ježíšových kázání, ale ani rozhovory s
obyčejnými lidmi na nejrůznějších místech a čtení a výklad starozákonních textů
v synagógách, ale k bratrovi se nehlásí. Obvykle se vmísil mezi posluchače až poté,
kdy už Ježíš hovořil. Jakub stále víc trpěl výčitkami svědomí, že se vlastně za bratra
stydí, když ho viděl k smrti vychrtlého po čtyřicetidenním půstu.
Na druhé straně se Jakub nechtěl přiživovat na jeho věhlasu. Den ode dne však byl
přesvědčenější, že se Ježíšovi nemůže dál vyhýbat, stranit se ho, když jeho vystoupení
byla stále odbojnější. Třeba když Jakub zrovna vstupoval do Kafarnaumské synagógy,
kde snad Ježíš ani ne tak četl z Izajáše, jako spíš už rebelantsky horlil:

Vaše země je zpustošená,
vaše města vypálena ohněm,
vaši půdu vám před očima vyžírají cizáci,
je zpustošená, cizáky podvrácená.
Dcera sijónská zůstala
jako chatrč na vinici,
jako budka v okurkovém poli,
jako obležené město.
A kdyby Hospodin zástupů
nám ponechal hrstku těch, kdo přežili,
byli bychom jako Sodoma,
podobni Gomoře bychom byli.
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V místnosti bylo tíživé ticho. Jakub si prohlížel, koho jeho bratr dokáže tak zaujmout.
Viděl chudé, malé a ponížené. Sklíčené, nemocné a žebráky. Rolníky, vojáky i
nevěstky. Zahradníky, kováře a zedníky. Ale tady u moře v Kafarnaum hlavně rybáře.
Byli tu také bohatší řemeslníci a obchodníci, kterým nebyly poměry v zemi lhostejné.
Ježíš chtěl od svých posluchačů pokání i změnu duše. Proto i začínal vyčítavými
slovy nevděčnému lidu:

Ach, pronárode hříšný,
lide obtížený vinou,
potomstvo zlovolníků,
synové šířící zkázu!
Opustili Hospodina,
Svatého, Boha, Izraele, znevážili,
odcizili se mu.
Nač vás ještě bít?
Jste jen umíněnější.
Hlava je celá chorá
a celé srdce zemdlené.

Ježíš nechtěl jenom něčím posluchače potěšit, vlít jim do duše sílu, neváhal jim
zároveň vyčíst i jejich hříchy a hlavně nečinnost. Toužili nejen po míru, ale i po
pravdě, která je ale jen málokdy potěšující. V závěru Ježíš horlil proti Jeruzalému:

Jeruzalém klopýtl
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a Judsko padlo,
jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu
a do očí vzdorovali jeho slávě.
Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí
jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají.

- A proč tedy, Ježíši, nezačneš kázat v Jeruzalémě, ale tady v Kafarnaum mezi těmi
nejméně hříšnými? ozve se hlas z davu naslouchajících. - Tam vládnou opilci,
pokračoval rozhorlený hlas staršího muže, - tam jsou vrazi i věrolomníci, pokrytci,
pederasti a nevěstky, vládne tam cizoložství a prostopášnost, farizejové a drábové...
Cožpak už neplatí starý zákon, desatero a listy proroků? Neprobouzí tě v noci
zkrvavená hlava tvého Křtitele nesená na zlaté míse k poctě Herodiadiných
narozenin? Kdy dorazíš k branám Jeruzaléma? Dříve přece nikdy nebude království
nebeského! Proč o tom, Ježíši, nekážeš? pokračoval naléhavě hlas z davu.
Hozená rukavice byla ve vzduchu, sotva neznámý domluvil, oči přítomných se od
něho odvrátily k Ježíšovi. Ten se v první chvíli zarazí, jako by se ocitl v nové roli. Už
na něho nikdo nechce slovo Boží, ale svěřit se s rozhodnutím, jak postupovat. Ježíš už
ví, že ho neposlouchají chudí duchem, plačící, tiší, hladovějící a žíznící, opuštění a
ztracení, milosrdní a mírumilovní, čistého srdce a odhodlaní být pronásledováni pro
spravedlnost, ale i ti, kdo jsou ochotni donášet, napomohli tomu, aby Jan Křtitel přišel
o hlavu.
- Nežijí tam jen ti, které jsi jmenoval, začne nejdříve zcela tiše Ježíš a dívá se směrem
k neznámému muži, - ale i Římané s ozbrojeným vojskem, nejvyšší kněží, soudci,
obchodníci a bankéři, kteří nechtějí přijít o své bohatství. Naším spolubojovníkem je
nejen pravda, ale i čas, dává si jinak odvážný Ježíš pozor na každé slovo, - jen čas a
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lid vyzbrojený Božím slovem má sílu obklíčit i ta nejmocnější místa, města a země
božím královstvím... Zatím musíme činit pokání a šířit evangelium.
Jakub cítil, že již nemůže zůstat v anonymitě, musí z ní vystoupit. V duchu chválil
Ježíše za jeho obezřetnost, ale nebylo možné za ní nerozpoznat statečnost a zároveň
výzvu, jakkoli ještě prozřetelně oddalovanou.
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Ježíš v časném ránu pomáhal kafarnaumským rybářům vykládat jejich úlovek. Byli
přesvědčení, že je tak bohatý jeho zásluhou. Měli na moři štěstí od chvíle, kdy přišel
do jejich kraje a vypravil se s nimi na lov. Proto mu dávali odměnou několik ryb
nejen za pomoc při jejich přehazování do sádek, ale právě za tu jeho milost.
Nad mořem ležela lehká mlha, začalo svítat, ale nebyl ještě vidět odlesk slunce. Do
písčitého břehu pleskaly mírné vlny, když Ježíš podvědomě zvedl hlavu a viděl v
dálce povědomou postavu. Podle chůze okamžitě poznal svého bratra, silného,
ramenatého, jak byl zvyklý širočinou tesat kmeny na krovy a pracovat denně se
dřevem.
Ježíš se narovnal, nechal práce a šel Jakubovi naproti. Také ostatní rybáři pozdvihli
hlavy, dívali se, kam odchází, ale po chvíli se znovu pustili do práce. Byli zvyklí, že
se dává kdykoli a s kýmkoli, i se zcela neznámým člověkem, do řeči. Využívá k tomu
každou příležitost, která se naskytne.
- Už jsem měl strach, když jsi tak dlouho nešel, že se něco stalo! objal Ježíš Jakuba. Josef tě nechtěl pustit? vzpomněl si určitě, jak jejich otec trval na tom, aby dokončili
svou práci, než odejdou za Janem k Jordánu. - Jsem tu už v kraji dlouho, nechtěl
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Jakub lhát. Ježíš se na chvíli zarazil: Měl jsem pocit, že mě stále doprovází kdosi,
který je mi čímsi blízký... - Ne tedy nějaký špeh? přiznal se Jakub, čeho se obával. Ti tu určitě jsou! nepochyboval Ježíš. - A nemáš strach? - Kdo má strach, nemůže se
pustit do takové práce, nazval Ježíš zajímavě své poslání. - Nebylo ti lépe v otcově
dílně? ovlivnilo to Jakubovu otázku. - Jistě, bylo mi tam s vámi dobře, mohl jsem
pomáhat Nazaretským, ale už určitě víš, že nyní jde o víc. - Poslouchal jsem tvé
kázání na Hoře, i cos tu předčítal v synagógách... - A cos říkal? bylo na Ježíšovi
patrné, že je zvědavý na jeho názor.
Jakub se rozhlédl kolem, i když věděl, že široko daleko nikdo není. Spíš mu vadilo,
že se má s bratrem bavit o vážných věcech na mořském břehu a stát přitom proti sobě
jako nepřátelé. Ježíš jako by jeho rozpaky vycítil: - Pojď, máš jistě po ránu hlad,
upečeme si někde čerstvou rybu! obrátil se Ježíš zpátky k lodím, kde pomáhal
rybářům, z nichž mu jeden hned podal velkou tresku. – Spím tam, kde se jen dá, začal
Ježíš vyprávět a zároveň kuchal rybu, - vždycky se najde dost hodných a odvážných
lidí.
Jakub poslouchal vyprávění o bratrových strastech a zároveň radosti, jak ho jeho
poslání uspokojuje, a teprve, když pod rybou zaplápolal oheň a sedli si do písku vedle
něho, tak Jakub věděl, že neunikne tomu, aby na Ježíšovu přímou otázku
neodpověděl.
- Musím přiznat, Ježíši, že mě tvé vystoupení a kázání na Hoře zaujalo, a kdybys
nebyl můj bratr, tak bych možná řekl i uchvátilo, nechtěl Jakub bratrovi něco zastírat.
- A teď řekneš to ale! bylo zajímavé, že Ježíše ohlas na kázání zajímal věcně. Už
způsob, jak uznání jeho bratr uvedl, mu určitě musel signalizovat, že má
pravděpodobně dál známé výhrady. - Neřeknu ale... Jen jsem si v té souvislosti
vzpomněl, utekl Jakub zdánlivě od tématu, - jak se tě tehdy jakýsi muž v jedné
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synagóze zeptal, proč jsi nezačal kázat v Jeruzalémě? - Myslíš si, že má odpověď byla
tehdy nebezpečná, že přijde čas…? opět se Ježíš zeptal věcně, bylo zřejmé, že Jakuba
začíná vnímat jinak, ne jako jednoho ze stovek a tisíců svých posluchačů, které chtěl
získat pro svou podobu víry, ale člověka, který mu může sloužit jako sebereflexe nebo
poradit mu. - Ano, chápal jsem tě... Muž, který myslí něco vážně, nemůže kvůli
vlastní netrpělivosti skončit dřív, než začal, odpověděl Jakub raději obecně a tedy
zároveň opatrně.
- Vždycky je těžké najít ten správný okamžik, bylo zřejmé, že Ježíš nemyslí jen na
svou víru, ale i na taktiku, jak ji prosadit a rozšířit své učení mezi co nejvíc lidí. - A v
tomto kraji ti snad žádné nebezpečí nehrozí? raději se Jakub vyhnul mluvit s Ježíšem
o jeho budoucích záměrech. - Kde by nehrozilo... Ale určitě ne tolik jako tam... Přesto
do Jeruzalému jednou přijdu! rychle se Ježíš vrátil ke své myšlence. - Můj názor
znáš! nenechal Jakub svého bratra na pochybách. - Ale přiznal jsi přece, že tě moje
kázání na Hoře uchvátilo, bylo zřejmé, že mu Jakubova slova zalichotila a vrátil se ke
slovu, které Jakub řekl jen podmíněně. - Koho by nepotěšilo, když v dnešní době
někdo hovoří o spravedlnosti a milosrdenství?

- Také o království nebeském a

setkáním s Bohem! připomněl Ježíš, co Jakub zapomněl. - Dobře... bylo z Jakubova
hlasu patrné, že o tom nechce mluvit, dostal by se s Ježíšem do sporu. - Ty přestáváš
nebo dokonce jsi již přestal věřit? - Jak bych mohl? zaskočila Jakuba ta otázka, ačkoli
ji mohl očekávat. - Jsi ve své víře vlažný, ani Ježíš však nevyřkl svůj soud příliš
příkře. - Mám svou víru především ve svém srdci. - To je málo! byl nyní Ježíš
najednou útočnější. - Mám se snad k tobě připojit? předešel Jakub Ježíše svou
otázkou, kterou mohl očekávat od něho.
- Myslím si, že budu mít dost pomocníků, odpověděl k Jakubovu překvapení Ježíš
sebevědomě, zvedl se ze země a otočil rybu nad ohněm. - Mezi těmi rybáři? - Mezi
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kým jiným? Alespoň zpočátku, nezaskočila Ježíše ta otázka. - Brzo se najdou i jiní... Rybářům se nakonec odchází nejlíp... - Že jim ryby neutečou? znovu Ježíš vstal a
upravil rožeň. - Třeba jako rolníkovi setba? - Nesetkali jsme se zrovna v nejlepší
náladě, posteskl si Jakub. - Ty snad lituješ, že ses za mnou vypravil, jak jsi slíbil? Nelituju! řekl Jakub co nejrozhodněji. - Nemáš přece stejně jako já rád bohaté a
miluješ chudé! - Jistě, ale...
- Zase ale? podíval se Ježíš Jakubovi do očí, nyní přece jen laskavěji, nebo to dělalo
slunce, které právě vycházelo a odráželo se v Ježíšových očích. - Zkus si alespoň na
okamžik představit svou budoucnost, následující měsíce.. - Možná roky... připustil
Ježíš. - Ty zástupy za mnou zhoustnou... Bohatí ani nepřemýšlejí, jak se postarat o
chudé... Nedochází jim, že si pod sebou beznadějně uřezávají větev... Nechtějí-li mít
méně, jednou nebudou mít nic! dodal rozhodně. - Ano, většina z nich si takový osud
zaslouží, ale oni přece nejsou sami, vydržují si své lokaje, kněze, vojsko... - Bylo by
lepší, kdyby to, co na ně vynakládají, dali chudým, neustupoval Ježíš. - Bylo by
dobré, kdyby to udělali, ale těžko to lze od nich očekávat... - Tak vidíš! Jsi
radikálnější než já! řekl Ježíš zapáleně, že i jeho bratr mu dal za pravdu. - Jen ve
slovech, Ježíši! - Ale já přece také vládnu jen slovem, Jakube! - Ježíši, ty chceš přece
víc! Všichni tě už chápou jako rebela! - Ale jenom slovem! - Dobře víš, že brzo
nezůstane jen u slov... prohrábl Jakub popel. - To snad je přece dobře! - Kdybys ale
nebyl můj bratr! podíval se Jakub Ježíšovi do očí.
Ježíš chvíli ten pohled vydržel, ale po chvíli se mu oči zaleskly slzami, jak se náhle
otočil vítr a hnal mu kouř do tváře. Jakub se z rozpačitosti shýbl níž k ohni a přihodil
na něj několik kousků naplaveného dřeva.
- Někdo přece musí! řekl Ježíš, když si Jakub opět sedl vedle něho.
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Po těch slovech se Ježíš odmlčel, jako kdyby řekl vše, alespoň to ráno. Dal Jakubovi
najevo, že vždycky se musí najít někdo, kdo má odvahu a vnitřní sílu se obětovat.
Proto bez dalších slov sáhl do mošny a vytáhl z ní dvě skývy chleba, rozdělil rybu na
dvě části, odstranil opatrně rybí páteř s ostatními kůstkami a podal jídlo Jakubovi. Po
chvíli se zasmál nad svou zapomnětlivostí, sáhl opět do mošny a vytáhl z ní láhev: Číše sebou pohříchu nenosím, znovu se usmál a podal víno nejdříve Jakubovi, aby se
napil jako první.
- Přesto jsem rád, že jsem s tebou, Ježíši! dotkl se Jakub lehce Ježíšova ramene, sjel
mu dlaní po paži a hned poté se dlouze napil, jak byl po ránu žíznivý, ale ještě spíš
dojatý.
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V podvečer zpola ležíc a zpola sedě na pokraji broskvového sadu poblíž mořského
zálivu se Jakub díval do kraje. Na západě zapadalo slunce a obloha začala rudnout.
Nad břehem létal osamělý mořský orel. V nečekanou chvíli se bleskurychle vrhal k
hladině a téměř vždy se mu v zobáku stříbřitě nebo zlatavě zaleskla ryba. Poblíž byl
slyšet ostře krákoravý křik krkavců. Mezi blízkým sadem a mořem byla pastvina, na
které se pásly ovce. Hlídal je osamělý pes. Pastýře nebylo nikde vidět. Z povzdálí
pozorovala ovce liška. Pes na ni zuřivě štěkal, ale nedovolil si ji pronásledovat a
opustit stádo. K Jakubovi došlo jehňátko a olizovalo mu důvěřivě ruce. Zrovna v
okamžiku, kdy nad nimi prolétala holubice. V tu chvíli měl Jakub pocit, že se ocitl v
ráji. Jen scházelo vidět nahého Adama a Evu a nad nimi Hospodina, který je sleduje,
jestli se nedopouštějí hříchu.
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Jakmile se Jakubovi zjevil tento obraz, měl pocit archaičnosti a nahlas se zasmál,
jako by ze sebe potřeboval setřást dotírající se na něho mýtus. Málem by propadl té
idyle okamžiku, ačkoli nikdy nebyl tak k smrti unavený jako teď. Ani v dobách, kdy v
otcově dílně padali únavou pod tíhou zakázek, se necítil s fyzickými silami tak na
dně. I když zdánlivě a vlastně fakticky nic nedělal. Ale byl zvyklý na určitý rytmus
práce a odpočinku, pravidelné jídlo, teď se ale všechno změnilo. Toulal se z místa na
místo, kam hnala povinnost Ježíše, kterého doprovázel jako stín. Jedli, co jim kdo dal
a co si utrhli ze stromů ve volné přírodě, spali u toho, kdo měl odvahu jim ustlat, nebo
často i ve volné přírodě, pod třpytícími jižními hvězdami. Jakub si uvědomil, že brzy
bude vychrtlý jako Ježíš. Jen mu snad chyběl jeho horečnatý a zaujatý výraz.
V posledních dnech se vrátili do Kafarnaum a Ježíš šel navštívit rodiny svých
pomocníků. Jakub to odmítl, chtěl být alespoň pár hodin sám, zamyslet se nad tím, co
dělá. Musel si přiznat, že je v nejrozpornější situaci, v jaké se kdy v životě ocitl.
Nevzdával se svého předsevzetí odvrátit Ježíše od jeho konání, ale zároveň nemohl
nevidět jeho prospěšnost. Málokterá doba potřebovala proroky, kteří se nejen chtěli
obětovat, ale lidem i pomáhali, jako právě tato. Někteří posluchači přímo viseli na
Ježíšových rtech, když k nim mluvil, mnozí od něho očekávali dokonce spásu.
Pomáhal jim překonávat kritická období jejich života, dodával jim sílu žít a přežít.
Někteří propadali beznaději a zoufalství tak, že jeho působení byli ochotni přijímat
jako zázrak. Ježíš si většinou dokázal udržet kritický odstup od chvály, úcty a obdivu,
kterými byl stále obklopován, ale někdy se mu nedařilo skrýt v tváři výraz
výjimečnosti, který už pravděpodobně odrážel i jeho vnitřní přesvědčení.
- Vracíš jim víru a zároveň naději, řekl Jakub Ježíšovi, když se vraceli z jednoho jeho
kázání. - Hospodin jim ji vrací, opravil ho Ježíš. - Je snad jedno, kde je zdroj, který
lidem pomáhá se znovu postavit na nohy a zdvihnout hlavu, byl naopak přesvědčený
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Jakub. - Není! trval na svém Ježíš. - Dobře, byl při takových pro něho nedůležitých
střetnutích Jakub ochotný ustoupit, neprohlubovat neshody, které by mohly jednou a
možná dokonce brzy přerůst v otevřený konflikt mezi nimi.
Nyní, kdy byl Jakub pár hodin sám, znovu se k těm rozhovorům s Ježíšem vracel,
přemýšlel, jestli nedělá vážnou chybu, že bratrovi ustupuje, jako by ho zčásti
utvrzoval v jeho názorech a přesvědčeních, které se naopak Jakubovi nezdály. Bránilo
mu v tom poznání, že Ježíš stále častěji a výrazněji nedělil lidi na spravedlivé a
nespravedlivé, svaté a hříšné, dokonce ani na věřící a nevěřící. Rozhodující pro něho
bylo, jestli poctivě hledají svou víru, touží sloužit Hospodinovi i lidem, vnímají jejich
bolesti. To vyžadoval zvlášť od svých pomocníků, aby se neuzavírali před ostatními,
sebebědnějšími, na první pohled hříšnými a zatracenými, když se na ně někdo díval
jen povrchně. Tenhle přístup byl Jakubovi sympatický, a proto byl ochotný Ježíšovi
leccos i odpouštět. Kdyby tu nebyla stálá hrozba, že se jednou obětuje, bude
obětován, a Jakub ho jako mladšího bratra miloval víc, než bylo odhodlání oddat se
víře.
K nejvážnějšímu střetnutí mezi oběma bratry došlo, když se Ježíš Jakubovi jednoho
dne svěřil, že chce být dokonalým obrazem Božím. Jakub tomu v první chvíli nevěřil,
myslel si, že jeho bratr žertuje, jak stále ještě v těch nejuvolněnějších okamžicích
dokázal, když byli spolu sami.
- Nemůžeš přece být dokonalým univerzálním vzorem! už slova, která Jakub použil,
svědčila o tom, že Ježíšovo předsevzetí ironizuje. - Proč bych nemohl? nerozpoznal
Ježíš, že si jeho bratr tak trochu z něho dělá legraci. - Jak můžeš být třeba někomu
vzorem v lásce mezi pohlavími, když už se důvěrněji nestýkáš se ženami? schválně
dal Jakub navíc najevo, že dříve se Ježíš takovým kontaktům pravděpodobně
nevyhýbal.
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Jenže Ježíš ten záměr podobat se Hospodinovi myslel smrtelně vážně. Zprvu se
nadechl, jako kdyby chtěl okamžitě odrazit Jakubův útok, ale pak k jistému
překvapení dost dlouho váhal odpovědět. Jeho přemýšlení, co bratrovi odpovědět, se
Jakubovi zdálo tak dlouhé, dokonce v té chvíli začal Ježíše litovat, že ho tou otázkou
zahnal do kouta, že raději promluvil první:
- Láska mezi mužem a ženou zlidšťuje i vztahy mezi lidmi. - Ano, někdy, byl
ochotný připustit Ježíš, - jenže má i svou odvrácenou stranu, nejspíš teď asi myslel na
nevěstky a prostopášný život v Jeruzalémě, ale i v Nazaretu. - Cožpak se cokoli v
lidském životě nedá zneužít? oponoval mu Jakub. - Ale to přece neznamená se tomu
vyhýbat, dokonce cosi podobného hned považovat za hříšné! - Ano, máš pravdu,
Jakube, přisvědčil Ježíš, ale jeho slova nezněla příliš přesvědčivě, - mám v tom trochu
zmatek, dokonce vzápětí sám přiznal, já to také přece slušným lidem nevytýkám... - A
sobě? nemohl mu dát Jakub těžší otázku.
Ježíš již podruhé v tomto rozhovoru jako kdyby nedokázal odpovědět.
- Chceš být přece jako ostatní! připomněl mu Jakub. - Ano, samozřejmě, chci... Ale
bojím se ztrácet čas... bylo zřejmé, že se Ježíš vymlouvá nebo si opravdu neví s
otázkou rady. - Ty se snad, Ježíši, žen dokonce bojíš? nebyl si však už Jakub jistý,
jestli netrápí bratra zbytečně. - Měl jsem někdy pocit, jestli bych je tím dokonce nějak
neurazil, překvapil tím přiznáním Ježíš Jakuba, - nikdy jsem v sobě nedokázal
přemoci podezření, že to vzájemné přiblížení muže k ženě je spojeno se slastí, měl
tedy Ježíš určitě zkušenosti se ženami, jak se Jakub domníval, a jak nyní jeho bratr
bezděčně vlastně přiznal. - Možná to Hospodin tak dokonce chtěl, aby povinnost
uchovat rod byla spojena se šťastnými okamžiky, dovolil si Jakub jít až na hranici,
kterou byl Ježíš nejspíš ochotný snášet nebo přesněji strpět.
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K Jakubovu překvapení Ježíš klidně řekl, že Hospodin to tak opravdu mohl při
stvoření člověka chtít. Teď byl Jakub sám překvapený, že z desítek nejrůznějších
rozhovorů s Ježíšem se vrací v mysli právě k tomuto tématu. Příčina byla prostá. Po
dlouhé době opět toužil po ženě. Ale v Ježíšově přítomnosti a poblíž jeho průvodu se
mu to zdálo téměř nemyslitelné. Zároveň si okamžitě vyčetl, proč by něco takového
nemělo být možné a uskutečnitelné. Naopak, ničemu z toho, co patřilo k životu, by se
neměli vyhýbat. Pokud nepsanému a ani nevyslovenému zákazu podlehnou, brzy jej
budou vnímat jako opravdový hřích, i když není proti Desateru, jen si ho dobrovolně
rozšířili. Jako by se tím chtěli přeochotně zalíbit Hospodinovi. Ale pokud existuje,
zarazil se najednou Jakub, že ho vůbec to pochybování o Boží existenci napadá, tak
určitě nestojí a neměl by stát o ty, kteří se mu chtějí jen zalíbit a podbízet se mu.
Teď v té laskavé hodině, krátce před soumrakem, by si přál, aby se tu objevila Sára, i
když si zároveň uvědomil, že by za takových okolností proti Desateru nesporně hřešil.
Ale on se jí vzdal, ačkoli mu vlastně duší už patřila. Nemohl udělat nic horšího. K
nejstrašnějším okamžikům jeho života patřilo, když spatřil Sáru s útěžkem. A semeno
jejího těhotenství patřilo jinému.
Jakubovou vinou...
Nezcizoložíš... opakoval často při svých kázáních Ježíš, ačkoli místem, kam by jeho
slova patřila spíš, byl Jeruzalém než přímořský kraj na severu. Každý, kdo hledí se
žádostí na ženu, s ní již zcizoložil ve svém srdci. S tímhle zákazem Jakub od svého
jinošství nikdy nesouhlasil. Neodvážil by se to však před nikým říct, ani před Ježíšem.
Ale nevylučoval, že se to jednoho dne může stát.
Jakub už moc dobře věděl, že zdravý muž se tomu nikdy neubrání, ať by se snažil
jakkoli. Jeden z nazaretských mužů mu jednou dokonce řekl, že muž spatřivše ženu
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ihned s ní souloží v mysli své. Ta pravda Jakubem v první chvíli silně otřásla, ale čím
víc nad ní přemýšlel, tím přesvědčeněji uznával, že odráží skutečný život a bylo by
zbytečné předstírat si cokoli jiného. Slušnost mužů podle Jakuba spočívala v tom, že
se dokázali ovládnout, i když je vdaná žena sebevíc přitahovala, a nepokoušeli se o ni.
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Již byl téměř večer, na nebi se začaly objevovat první bledé a mihotající hvězdy, ale
Jakub se stále nedokázal zbavit tématu, o kterém nejčastěji právě v takových chvílích
přemýšlel – o Elíšebě... Možná právě ona, která se tak záhadně vytratila z Nazaretu,
mohla být na začátku Ježíšova prazvláštního vztahu k ženám. Pravděpodobně by tomu
pohledu a postoji propadl i Jakub, díval by se na druhé pohlaví kritičtěji, kdyby dříve i
později nepoznal jiné dívky a ženy.
Ani se vzdalujícím se časovým odstupem nedokázal Jakub vzpomínat na Elíšebu ve
zlém. Ježíšovi se mohla ale zdát až příliš živočišná. Vztahy s muži vždy prožívala s
náruživostí, kterou Ježíš mohl chápat jako nezvyklou a předstíranou. Elíšeba taková
ve skutečnosti mohla být, oddávala se druhému úplně. Něco v ní mohlo být z ďábla,
ale Jakub by ji za její vášnivost nedokázal odsoudit. Možná se nechovala úplně
přirozeně, ale zároveň by někomu těžko dokazoval, že se v jejím chování neprojevuje
její opravdová podstata.
Co by ovšem Jakub nepopřel, Elíšeba nikdy nikomu neublížila, ani snad toho nebyla
schopná. V tom smyslu měla Ježíšem požadované čisté srdce. Jediné, co se o ní dalo
říct, ale kvůli tomu ji nebylo možné zatratit - měla ráda muže, a to málem od dětství, s
tímto zájmem se narodila, byl jí vrozený.
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A co se na tom dá ženě i dívce spravedlivě vytknout? Je snad lépe se dostat do rukou
nepřítele než žádostivé ženy? Jakub si připouštěl, že je teď k ženám shovívavější už
jen proto, jak mu v té chvíli chybějí. Ježíš se mohl chytit do vlastní pasti, když chtěl
Elíšebu přivést na správnou cestu a ona jej možná svedla jinam. Ale co je vlastně
správná cesta mezi mužem a ženou? V letech, kdy Jakub s Ježíšem žili, bylo všechno
rozkolísané, málokdo se dokázal v životě vyznat. Jen proto asi se Ježíš, aby splnil do
písmene své poslání, potřeboval upnout k jednomu pevnému bodu, kterým nemohl
být nikdo jiný než Hospodin.
Jakub si ani neuvědomil, že pomalu usnul. Probudil se v okamžiku, kdy se mu zdálo
o Sáře. Dokonce cítil, jak se svou hedvábnou rukou dotýká jeho těla. Ale byla to jen
ovečka, které se k němu zatoulala již v podvečer a dotýkala se ho svou srstí. Teď
nebyla ještě podle hvězd ani půlnoc. Jakub se divil, že se mu vůbec zjevil nějaký sen,
obvykle ho navštěvovaly až k ránu. Jen to byl další důkaz, že žije jinak, než jak byl
desítky let zvyklý. V pusté noci a v osamělosti měl ještě větší strach o Ježíše. Teď je
jistě mezi svými a po dlouhé době může spát pokojným spánkem. Pokud se svými
pomocníky nehovoří dlouho do noci, neplánují další cestu, neprobírají, o čem s lidmi
mluvit.
Ježíš se ve svých kázáních a čteních z textů na nejrůznějších místech i v chování a
jednání pevně držel toho, co říkal na Hoře. Naposledy hovořil o křivé přísaze.
Podnítili ho k tomu jeho pomocníci. V kraji bylo nespravedlivě odsouzeno několik
lidí právě pro křivou přísahu. Ježíš několikrát opakoval myšlenku: Vaše řeč budiž
ano, ano, ne, ne - co nad to je, to je ze zlého.
Jakub zprvu pochopil, oč Ježíšovi jde tak, aby se lidé vyjadřovali přesně a mluvili
pravdu, která znemožňuje nějaký jiný výklad, který poctivým lidem může dokonce i
ublížit, když šlo o spravedlnost. Ale tak snad bylo nutné mluvit před soudem. V
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životě Jakub často nedokázal říct, jestli je něco správné, nebo naopak nesprávné,
vyslovit bez zakolísání ano, ano, nebo stejně tak rozhodně opačné ne, ne! V něčem
viděl kus pravdy, v jiném kus zla, ale často se nedokázal vyjádřit jednoznačně. Tahle
nejistota v něm byla možná už od dětství, jakési vrozené pochybovačství. Nevěřil
však, o čem jej přesvědčoval Ježíš, že skepse dokáže člověka i zničit. Jeho bratr
nedůvěřivost spojoval jen s vírou. Jakub naopak byl schopný, a často tak činil,
přemýšlet i o věcech, které ne ve všech případech spojoval právě s Hospodinem.
- Ty jsi tulačka! pohladil Jakub ovečku, která se od něho nechtěla hnout, spletla si ho
pravděpodobně s pastýřem nebo jí chyběla přítomnost lidí.
Ovečka jako by mu rozuměla a do tiché noci zabečela. Za několik vteřin přiběhl
ovčácký pes a odehnal ji ke stádu. Jakuba si však nevšiml, ani na něho nezaštěkal,
pravděpodobně ho tak pastýři vycvičili, aby je v noci nebudil.
Možná s Ježíšem způsobili rodičům svým odchodem mnohou těžkou chvilku.
Z domova odešla i Anna, ale ta bydlela se svým mužem nedaleko rodného domu.
Jakub vůbec na Annu vzpomínal málo, ačkoli spolu prožili nezapomenutelné dětství.
Možná by v jeho životě znamenala víc nebo alespoň něco jiného, kdyby se nenarodil
za tak hrozivé situace Ježíš a nepustil se do tak nebezpečného konání. Události
v Betlémě zasáhly na samém počátku společného života Mariinu a Josefovu rodinu
víc než sourozence v jiných nazaretských rodinách.
Ježíš určitě na rodiče nezapomínal, častokrát o rodině i kázal. Ale ani v tomto případě
mu Jakub ne vždy dobře rozuměl. Cti otce svého a matku svou, připomínal
Hospodina, kdo miluje otce a matku více než mne, není mne hoden!
Jakub si mnohokrát říkal, proč si zrovna tohle Ježíš myslí? Proč by si Hospodin měl a
musel klást takovou podmínku? Jakub na jednu stranu cítil, že se rouhá, ale ve své
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duši by nikdy nedokázal Marii, Josefa, Ježíše, Annu a zrovna tak sourozence, kteří se
narodili po nich, milovat méně než Hospodina. Konečně, toto jeho přesvědčení bylo i
jednou ze základních příčin Jakubova rozhodnutí odvrátit Ježíše od jeho počínání,
varovat ho, tušil, že může skončit sebeobětováním jako mnoho proroků před ním.
Vůbec si nepřipouštěl, že by mohl milovat někoho víc než své nejbližší ve vlastní
rodině. Jedině snad Sáru, ale tu opustil jen proto, aby chránil Ježíše. A Sára to sice
nedovedla pochopit, ale odpustila mu, ačkoli s ním mohla být šťastnější. Ale i v tomto
případě Jakub zaváhal: Co mohl vědět, jak by dopadlo jeho manželství, život se
Sárou, kdyby se rozhodl si ji vzít? Už jen proto, že by žil rozpolcený život, stále by si
vyčítal, že zanechal Ježíše napospas osudu.
Jakub by rád znovu usnul, ale spánek se stále nedostavoval. Ráno bude určitě jako
mátoha. A Ježíš s pomocníky se už možná rozhodli vyrazit na další cestu.
Nejspíš byla půlnoc, všude kolem bylo temno a o to víc zářily hvězdy. Jakub si
kolikrát přál vybrat si svou hvězdu, ale nikdy se pro žádnou nedokázal rozhodnout.
Nakonec by stejně skončil u Severky, ale tu si jistě vybírá každý druhý člověk na
zemi pro její blízkost k Velkému vozu. Pokud vůbec chce mít svou hvězdu. Jakou
vlastně si vybral Ježíš? Měl by se ho někdy zeptat, ale asi by se nedozvěděl nic. Jeho
hvězdou nejspíš byl jen samotný Hospodin.
Jakuba od dětství vždycky fascinovala temná obloha, z níž i v horké letní noci cítil
zvláštní cizotu a mrazivost. A hlavně nekonečno. Nedokázal si ho představit, ale
zároveň stejně tak, že by vesmír měl někde končit. Vždycky si okamžitě kladl otázku:
A co je za tím koncem? Přiznával, že ho mnohdy zaujaly nesmyslné věci. Věřil knize
Genesis, že Hospodin stvořil svět. Ale samotného ho zaskočilo, když ho najednou
napadlo - A kdo stvořil Hospodina? Měl Hospodin otce a matku? Je si ho vůbec
možno představit jako člověka?
139

Ačkoli staré knihy ho tak popisovaly, jako by se v dávných dobách potuloval po
Zemi volně mezi lidmi. Z těchto otázek na Jakuba doléhala úzkost. Stejně jako z
nekonečna. Ale někdy si dokonce zakázal na podobné věci myslet. Už stačilo, co se
dělo kolem. Jenom co se dozvěděl o historii a osudech Židů! Ale i Féničanů, Asyřanů,
Babyloňanů, Skythů, Peršanů, Řeků, Římanů a dalších národů.
Někde za ním se zablesklo. Možná přichází bouře. Země už by to potřebovala. Dávno
nepršelo. Slyšel vzdálený rachot hromu. Znovu cítil úzkost. Proč se tady na Zemi
vůbec člověk objevil? Mohl tu prožívat krásný život, kdyby si ho nekazil sám.
Opravdu je to jenom v tom, že Adam a Eva přes zákaz okusili ovoce ze stromu
poznání?
Jakubovi se ten Hospodinův trest nezdál spravedlivý.
Proč mají lidé trpět, proč je Hospodin tak zkouší?
Možná Ježíš také před bouří nespí a přemýšlí o podobných věcech jako Jakub. Ale
proč stále častěji docházejí k jiným závěrům než on? Jedině proto, že Jakubova víra
není ve srovnání s Ježíšovou tak silná? Nebo prostě jen proto, že Ježíš byl opravdu
předurčený pro poslání šířit novou víru?
Ačkoli se všechno vyvíjelo tak, jak se předpokládalo, Jakub tomu stále méně věřil.
Byl přesvědčený o náhodě, souhře až neuvěřitelných náhod. Co ho jedině drtilo, že
Ježíš o tom, co se dělo v Betlémě, od nikoho z rodiny nikdy nedozvěděl.
Najednou Jakub zaváhal - že by Marie?
Ale něco takového si Jakub nepřipouštěl. Marie Ježíše obdivovala, až zbožňovala, ale
Jakub nevěřil, že by mu o jeho předurčení řekla. Natolik ho milovala a určitě by ho
nevystavila nebezpečenství.
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Ale přesto v tu noc v Jakubovi pochybnost zůstala. Vyčítal si ji. Měl Marii rád
neméně jako Ježíš. Byla pro rodinu kotvou. Stejně jako Josef svou pracovitostí byl
pro ně jistotou. A co jiného rodina potřebuje než rodinný krb a najíst se, mít mezi
sebou hezké vzájemné vztahy a milovat se? K čemu takoví lidé potřebují krále, kněze,
vojáky? opět Jakub cítil, že se možná obecně rouhá, ale ve své mysli si nepřipustil
jiný názor. Měl se možná narodit v jiné době. Věřit, že něco nad ním existuje. Něco
víc, než jsou lidé na Zemi. Třeba zrovna Hospodin. Ačkoli již věděl, že v jiných
zemích jiné národy věří v jiné Bohy. Staří Římané dokonce měli láry a penáty. Jakuba
proto mrzelo, že o mnoha věcech nebylo možné otevřeně hovořit. Ani Ježíš si něco
takového nedovolil, ačkoli i to málo bylo podle Jakuba nebezpečné. Jakub se zase nad
sebou musel v duchu usmát. Děsí se nad počínáním Ježíše, nad jeho nebezpečnou
nebojácností a sám má myšlenky daleko radikálnější, je větším převracečem než
Ježíš. Ale jen ve svém duchu, ve svých myšlenkách, se kterými se však nikomu
nesvěřuje, nejde s nimi na rozbouřený lidský trh jako Ježíš.

28

Ježíš se svými pomocníky opravdu druhý den vyrazili na další dlouhou cestu. Nejspíš
usoudili, že si po předchozím strastiplném putování dostatečně odpočinuli. Podle
směru pochodu bylo patrné, že směřují k Chorazimu. Naposled byli v Káni Galilejské.
Jakub šel kousek za nimi, ale jen poslouchal, co si cestou vyprávějí, do jejich sporů se
pletl nepříliš často. Jejich hovor byl teď ale stále vzrušenější. Možná se přece jen před
cestou přesně nedohodli, o čem budou především mluvit, hlavně Ježíš. Ale jak byl
schopen Jakub ze střípků rozhovoru usoudit, nejspíš chtěli kázat o zlu. Ježíš důrazně
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prosazoval, že by se lidé neměli protivit zlu, neodpovídat na násilí násilím, zlu
neodporovat.
Jakub měl v tu chvíli nutkání do jejich diskuse zasáhnout, ale raději si to rozmyslel.
Někdy se choval zbrkle. Hádal se s nimi, ačkoli často neměl diskutované téma
promyšlené. Obvykle prohrával, oni už předem měli proti jeho názoru připravené
přesvědčivé argumenty. Raději trpělivě počká, co bude Ježíš kázat, a dobře sledovat,
co říkají jeho posluchači, kteří se dost často do Ježíšových slov vměšovali názory
svými, což Ježíš nejen trpěl, ale dokonce vítal. A o to víc svůj názor prosazoval,
podporoval ho dalšími důkazy, hlavně příklady ze života. Jako stále častěji se Ježíš
chystal přijít s něčím úplně novým, převratným. Zlomit v posluchačích převažující
mínění Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.
Ježíš tím na nevelkém shromáždění ještě před Chorazimem začal. K zaskočeným
posluchačům kázal: - Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a
déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo vás milují, jaká
vás čeká odměna? Což i pohané nečiní totéž?
Jakub pozoroval, jak ta Ježíšova slova na posluchače zapůsobila, v jejich řadách
zašumělo nejen překvapením, ale i zjevným nesouhlasem. Jakub sám, když ještě po
cestě o zlu přemýšlel, těžko se mohl s Ježíšovým názorem ztotožnit. Ani ne proto, že
by tvrdošíjně zastával ten starý. Natolik nebyl staromilský. V celém svém životě se
snažil s každým vyjít. Už jen proto, že nechtěl kazit dobré jméno otcovy dílny. Jeho
rozmíšky s lidmi nikdy nepřerostly v otevřený konflikt. Tu někdo hledal na jejich
odvedené práci vši, jiný se zdráhal vyplatit dohodnutou částku. Ale ty věci obvykle
zařizoval otec, on s Ježíšem jen sledovali, co se děje. Jakub proto těžko mohl
posoudit, jak by se choval v situaci, kdy by ho někdo zjevně pronásledoval. Ale těžko
142

by mu zlo odplácel dobrem. Pochopil, že Ježíš chce, aby lidé i vůči zlým ukazovali tu
svou lepší tvář. Jakub si ale myslel, že všechno má své meze, člověk může být dobrý
jen do okamžiku, kdy je naděje se dohodnout. Chápal, že někteří nespravedliví lidé se
mohou někdy i zastydět. Dosti značná část však nemá výčitky svědomí. Nevěřil, že
jedni jsou dobří, druzí naopak zlí. V každém bylo kus dobra a zároveň zla, šlo tedy o
to, která tato vlastnost v určitém člověku převažovala.
Jakub už dobře věděl, že někteří lidé těžko mohou trpět výčitkami svědomí, a to jen
proto, že žádné nemají. Ale o nich se dozvídal jen z doslechu, přímo se s nimi nikdy
nesetkal. Když se ale vrátil ke svému nejútlejšímu dětství, těžko ho někdo mohl
přesvědčit, že Héródés Veliký si nezasloužil ten nejtěžší trest, už jen pro vyvraždění
všech malých chlapců v Betlémě. Proto si myslel, že Ježíš prokazuje až příliš
dobrotivé srdce. Možná jen zkoušel, co budou posluchači jeho slovům říkat, nebo byl
zvědavý, jestli takové chování přináší v praxi nějaké ovoce. Jakub byl ale předem
přesvědčený, že Ježíš je naivní, jako by dokonce zůstal dětinsky prostý.
- Jak můžeme milovat ty, které nenávidíme? zeptal se Jakub Ježíše, když zůstali sami
tváří v tvář. - Překvapilo mě, jak většina se mnou nesouhlasila, odpovídal Ježíš na
něco téměř jiného, co se ho asi nejvíc při jeho kázání dotklo. Nikdy jsem se s takovým
nesouhlasem, dokonce i s odporem nesetkal! potvrdil Jakubovu domněnku. - A divíš
se? vyčetl mu Jakub, ačkoli podobným tónem s bratrem nechtěl mluvit. - Jak hluboko
je v srdcích lidí skryta nenávist! vedl si Ježíš svou. Jakub se odmlčel, protože by
Ježíšovi musel odpovědět stejnou otázkou, jakou už jednou vyslovil, a to bylo
zbytečné.
- Stále si většina myslí jen to své Oko za oko, zub za zub. Jako divá zvěř v poušti.
Přitom by neměli jednat s těmi zlými, jako jednají oni s nimi, opakoval slova ze svého
kázání. Jestliže je někdo uhodí do tváře, měli by nastavit druhou... - A jen dokázat, že
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jsou nakonec oni samotní vinní? nevydržel už Jakub mlčet. - Kdyby se kdokoli s
kýmkoli chtěl soudit o košili, ať mu ponechá navíc i svůj plášť, čím dál častěji Ježíš s
Jakubem hovořil, aniž by vnímal, co říká on. - Jdi s každým dál, než chce on, dej mu
nebo alespoň půjči, co si od tebe přeje, jen ve variacích říkal, co už od něho Jakub a
ostatní slyšeli při kázání.
A bude to prý opakovat mnohokrát, jinak si lidé jeho slova nezapamatují, nebudou o
nich přemýšlet. Ačkoli věděl, a jednou se s tím Jakubovi i svěřil, že některé věci nelze
říkat donekonečna, lidem zevšední, stejně jako jiná napomínání a ponaučení. Iterace
má své hranice, je lépe neomílat věci kolem dokola, lepší je se k nim po určité době
vracet, když jim život dá zapravdu, zrodí se příběh, silnější než sebepřesvědčivější
slova.
- Lépe přece dávat, než přijímat! pokračoval Ježíš, když Jakub zmlkl.
- Ano, máš pravdu! k Ježíšovu překvapení s ním Jakub v této věci souhlasil.
A nejen proto, aby ho alespoň něčím uspokojil, ale skutečně si to myslel. Měl
opravdu větší radost, když někomu dával dárek nebo ho za cokoli pochválil, než když
někdo obdarovával jeho či ho poctil uznáním, ačkoli zároveň nezastíral své potěšení,
zvlášť věděl-li, že se to děje z čistého srdce.
- Konečným soudcem musí být Hospodin, jen ten může rozhodnout o trestu!
zdůvodňoval Ježíš svůj názor. - Lidé by se měli vyhýbat soudu, smířit se mezi sebou
předem, dohodnout se na cestě k soudu. Jenom ten, kdo by zabil, má být vydán soudu.
I ten, kdo se hněvá na svého bratra, podíval se Ježíš na Jakuba. - Ale to snad ne?
nesouhlasil Jakub. - Vydat soudu toho, kdo se jen hněvá na svého bratra? - Kdo
snižuje v očích lidí svého bratra, musí být vydán radě, pokračoval Ježíš dál, jako by si
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uvědomil, že v prvém případě by hájil neobhajitelné. - A kdo bratra zatracuje,
propadne peklu! dokonce na pomoc přivolával cosi rozumově těžko dokazatelného.
- Ano, lidé by se měli navzájem milovat nebo alespoň ctít, souhlasil zčásti Jakub. Ale ty, Ježíši, na jedné straně ctíš staré tradice, na druhé straně je se stejnou úporností
ničíš! - Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit! reagoval na Jakubovu námitku ostře
Ježíš a díval se kamsi do dálky, jako kdyby Jakuba vedle sebe ani nevnímal. Možná
ho ta vyřčená myšlenka napadla poprvé, právě jen v rozhovoru až v hádce se svým
bratrem. A samotného Ježíše zaujala tak, že o ní určitě bude dříve nebo později kázat.
- Ale to je dost v rozporu s tím, co všechno chceš změnit, Ježíši! uvědomil si to Jakub,
ale Ježíš ho již neposlouchal.
Pokračovali dál v cestě až do půlnoci, teprve poté usnuli u jakési opuštěné studny
těsně před Chorazimem. Jakub přemýšlel o rozhovoru s Ježíšem, ale nedošel ke
kloudnému závěru. Než usnul, měl pocit nezvratitelné marnosti, ačkoli k tomu nebyl
vážnější důvod. Vždyť s lecčím s Ježíšem souhlasil. Příčiny Jakubovy málem už
beznadějnosti byly složitější a hlubší. Spojovala se mu s nicotností, zbytečností až
pomíjejícností. Příčinou mohla být únava, jejich neustálé putování z místa na místo,
ale hlavně skutečnost, že se nedokázal s Ježíšem ani ztotožnit, ani splnit svůj původní
cíl, odvrátit ho od jeho sebevražedného poslání.
Od Jakubova pocitu pomíjejícnosti nebylo v jeho vědomí a přemýšlení nikdy daleko
od konečnosti života a představy smrti. Jakub si podobné myšlenky dlouho
nepřipouštěl. Ale jak stárnul a spolu s Ježíšem se ocitali v nebezpečných situacích,
nemohl se jim vyhnout. Jen litoval, že se k nim dostával jen právě ve stavu marnosti,
ne při plných smyslech, kdy o nich mohl přemýšlet s převahou rozumu, ne citu, kdy
zároveň nemohl uniknout úzkosti, která ho přepadala i jindy, když si nevěděl rady,
nedokázal si něco vysvětlit, přibližoval se na hranice nepoznatelného. Úzkost však
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byla nejsilnější právě při představě konečnosti života. A to nejen jeho, ale daleko víc
těch nejbližších.
Právě obavy o Ježíše přivedly Jakuba na tuto cestu. Nedovedl si představit, kdyby ho
najednou nebylo, stejně jako Marie, Josefa, Anny a nejmladších sourozenců, co by
dělal. Ačkoli věděl a sám se přesvědčil, jak lidé umírají, ale přesto život jde dál, i ten
nejhlubší zármutek přebolí. A možná právě proto víra lidí je mnohdy tak silná, že
věří, jak se kdesi v nebi nebo kdekoli jinde se svými milovanými setkají, zejména
matky, když jim zemřou děti ještě v útlém věku.
Jakub věděl, že se nikdy v životě nikam v přemýšlení o smrti nedostane, jen
nedokáže usnout.
A ráno vyrazil unavenější než večer.
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Jakub by těžko mohl říci, kolikáté už to bylo Ježíšovo kázání v místech kolem
Chorazimu a v městě samém, když nejvážněji ve svém usilování uchránit Ježíše před
nebezpečným koncem zakolísal. Ačkoli by musel přiznat, co věděl, že jediné, co by
ho mohlo v jeho usilování zviklat - byla žena.
Šla náhodně kolem nevelkého shromáždění, před nímž stál na nepatrné vyvýšenině
Ježíš, který v té chvíli nehovořil, spíš poslouchal někoho ze zástupu lidí. Jakub by si ji
býval ani nevšiml, přehlédl ji, kdyby se po ní nepodíval nejdříve Ježíš a potom i
několik dalších mužů. Byla trochu zahalená, takže jí nebylo moc vidět do tváře, ale
Jakubovi stačilo, aby se jen podíval, jak kolem přechází, na její chůzi, v níž ani ne
snad tušil vznešenost, ale spíš důstojnost, čehož si nikdy u žádné ženy dosud nevšiml,
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dokonce ani u žen nazaretských boháčů a vysokých úředníků. Byl si později sice
ochotný přiznat, jestli jeho okamžitý obdiv k této ženě nepramení z pouhé skutečnosti,
že se dlouho k žádné ženě nepřiblížil, ale jen pouhý fakt, jak se i několik ostatních
mužů nedokázalo odvrátit od pohledu na ni včetně Ježíše, který se dokonce trochu
zarděl, ačkoli v jeho snědé tváři to málokdy bylo možno postřehnout, všechno to
dohromady se v Jakubově mysli slilo ve vědomí, že spatřil mimořádnou ženu.
I dlouho poté, kdy všechno skončilo, Jakubovi stále nešlo z mysli, jak existují lidé,
tím myslel nejen ženy, ale i muže, z jejichž již jen chůze lze vyčíst celý charakter. Po
zkušenosti s Ráchel, tak se ta žena jmenovala, si více všímal pohybů lidí, a stále více
se přesvědčoval, že je v nich ukryto mnohé tajemství, které se snaží skrývat ve své
duši.
- Kdo to je? nevydržel se Jakub nezeptat jednoho z místních mužů ještě předtím, než
neznámá žena zmizela daleko v poušti. - Jedna místní vdova, hospodaří sama
nedaleko Chorazimu, ukázal muž na sever, kam žena směřovala. - Vrací se nejspíš z
chorazimského trhu, asi o jejím osudu dobře věděl nebo šlo o známou ženu.
Jakub se už málem zeptal, jak daleko od nich má ta zajímavá žena dům, dokonce byl
zvědavý i na její jméno, ale raději rychle zmlkl, aby v očích toho muže nevypadal
jako dotěra, který se navíc zajímá o cizí vdovu.
Ale jako už mnohokrát v životě, kdy se ve hře ocitlo druhé pohlaví, Jakub nemohl
dlouhé hodiny usnout. Nejraději by se za tou neznámou vypravil ještě tu noc, i když
věděl, že k tomu nenajde odvahu, ačkoli měl stále dotěrnější pocit, jak se přece jen ze
zvědavosti podívala na skupinu shromážděných mužů, určitě pak na Ježíše, který nad
nimi čněl. Ale podívala se také na něho, Jakuba, vyčlenila ho tak svým pohledem z
davu ostatních. Jakub si nechtěl přiznat, že si to jen možná namlouvá, byl o tom
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přesvědčený, věřil v intuici žen, které se dokážou podívat přesně na toho, kdo se jim
zdá něčím zajímavý. Muselo to tak být, jinak by ženy nedokázaly zachovat rody,
celou lidskou pospolitost, o tom byl Jakub přesvědčený jako o máločem jiném.
- Co jsi tak přepadlý, špatně jsi spal? zeptal se Jakuba ráno Ježíš. - Asi mám výčitky
svědomí pro svou hříšnost, pokusil se Jakub žertovat. - Viděl jsem, jak ses podíval!
okamžitě Ježíš odhadl příčinu Jakubova únavy. - Ty snad ne? zaútočil na Ježíše
Jakub, protože si všiml jeho pohledu. Ale netušil, že poté, kdy se díval po té ženě
sám, jeho bratr ho pozoroval. - Udělá ti dobře, když se ti přiznám? usmál se Ježíš. Stoupneš v mých očích! pokračoval Jakub vážněji. - Nestoupnu... Jen vnějšně... Už je
to dávno za mnou... mluvil Ježíš přerývaně, jako by v jeho odmítnutí bylo zároveň
jisté přiznání. - Tobě ovšem nic nebrání... zjevně Jakuba pokoušel. - Ty ne a já ano?
nedokázal Jakub nepoložit zlomyslnou otázku. - Zase náš rozhovor bude pokračovat
jako v začarovaném kruhu jako už v poslední době tak často! měl Jakub pocit, že tu
myšlenku již od Ježíše slyšel, možná dokonce několikrát. A zároveň věděl, že od
Ježíše o podobném tématu neuslyší už ani slovo. Teď se dokonce Ježíš jen krátce
usmál a odešel.
Jakuba tím i urazil, proto si v duchu říkal, že tím spíš udělá, co si usmyslel. Od
předsevzetí k činu však bylo u něho v tomto smyslu daleko, ještě několik dní, kdy
touha po té ženě byla silnější než v jiných případech. Možná Ježíš Jakuba
vyprovokoval záměrně, aby se zbavil jeho dohledu nad sebou, který mu již třeba
vadil, komplikoval mu vztah s pomocníky, kteří ho respektovali, někteří ho zjevně i
zbožňovali, kdežto Jakub mu nejčastěji protiřečil.
- Tušila jsem, že přijdeš, řekla Ráchel, - ale rozhodování ti trvalo déle, než jsem si
myslela, zaskočila ho jistou výčitkou, když stanul u jejích dveří.
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Jakub se nejen dlouho rozhodoval, ale i obcházel Ráchelin dům velkým obloukem,
stále však s menším poloměrem, takže pokud si jeho přibližování všimla, nemohla se
nad jeho chováním nepozastavit. I k osamělému místu se od Chorazimu spíše
rozpačitě vlekl, než by k němu cílevědomě putoval.
Teď stáli oba před jejím domem proti sobě, Jakub se na ni díval a viděl, že je
krásnější, než si zprvu vůbec myslel. A že její chůze prozrazovala nejen důstojnost,
ale i tu krásu.
- Je snad Ježíšovo kázání přitažlivější? zeptala se, když mlčel.
Jen tím naznačila, ve srovnání s čím jsou Ježíšova slova silnější.
- Jsi sebevědomá! uvědomil si Jakub těch charakteristická znak nejen z jejích slov,
ale už to odhadl před několika dny z její chůze, která byla na ženu v Judeji dost
energická a rázná.
- Kdybych taková nebyla, ztratila sebevědomí, nikdy bych tu nepřežila! říkala už
zpočátku víc, než očekával. - Ani bych neochránila své děti, dávala mu zároveň
najevo, že není sama.
Vůbec ho překvapilo, že ho přijala tak samozřejmě, jako by ho vlastně dokonce
očekávala a zajímalo ji jen to, kdy ve skutečnosti přijde. Měl pocit, že ho tím zároveň
podrobuje jakési zkoušce odvahy, vlastní hodnoty a kdo ví čeho ještě.
- Věci jsou složitější, než si kdo kdy myslí, mluvil mlhavěji, aniž chtěl. - Do cesty
každého přání se staví plno překážek. - Snad nejsi posedlý Ježíšem jako všichni muži
od Kafarnaum po Chorazim? bylo zřejmé, že o Ježíšově putování po kraji dost ví. Spíš naopak! řekl Jakub.
Ráchel zjevně ta odpověď zaskočila: - A proč s ním tedy chodíš? nemohla se zeptat
jinak. - Snad až jindy... - Až se blíž poznáme? bleskla jí v očích jiskra, možná už
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plamínek. - Proč jsi mě tedy přijala tak samozřejmě, jako bys mě dávno znala? byl
zvědavý na její odpověď. - Všimla jsem si, jak ses na mě podíval! - To ti stačí? - Proč
by nemělo? - Není to málo? - Neviděla jsem v tvém pohledu jen zájem o mě!
překvapovala ho stále víc, nebyl proto schopen se dál na něco ptát.
Ale z jeho pohledu bylo zřejmé, že kdyby se zeptal, určitě by ho zajímalo. - A co
ještě? - Cosi tě ale táhlo k zemi, aby ses za mnou rozběhl okamžitě! pokračovala v
něčem jiném. - Jsi nejen sebevědomá, ale i domýšlivá, vědomě Jakub přestřelil. Pokud tou domýšlivostí máš na mysli, že si vážím sama sebe, znám svou cenu, tak
ano, byla nejen chytrá, ale i obratná, že opět Jakubovi na ženu až trochu vyrazila
dech, znovu nebyl schopný reagovat rychleji.
- Jmenuji se Ráchel, pomáhala mu svým představením z rozpaků. - Já jsem Jakub. Jsem vdova. - Slyšel jsem... Já jsem svobodný... - V domě a na polích už je dlouho
třeba mužských rukou... - Pochopil jsem! - Nemyslím si, že zůstaneš dlouho, tak
alespoň to nejnutnější, podívala se bezděky na střechu, která se na několika místech
propadla a určitě do domu pršelo. - Jsem tesař, rozesmál se. - To jsem z tvého pohledu
opravdu nevytušila, zasmála se také, o to větší mám radost. - Představíš mě dětem
jako tesaře? - Když si to budeš přát! - Jako ostatní předchozí řemeslníky?
Tohle neměl ale Jakub říkat. - Jsi první, kterého jsem o něco požádala! blesklo jí v
očích něco nepříjemného, silnějšího než je pouhá výčitka. - Střecha už je nad mé síly!
- Promiň, musel se omluvit.
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Ráchel po té omluvě pozvala Jakuba do domu a on si po chvíli uvědomil, že udělala
dobře, měl chuť se totiž dost nevybíravě zeptat, jestli si tedy všechno bude muset
nějak zasloužit. Možná by se s ním okamžitě rozloučila a Jakub by musel opět přiznat,
že by nic jiného nemohl očekávat. Pravděpodobně od něho snesla víc, než byla
ochotná snášet od ostatních, kteří se po ztrátě jejího muže vzhledem k její kráse i
jiným přednostem o ni určitě zajímali. Ale pod tíhou situace, do které se stále
beznadějněji dostávala, musela už mnohé přetrpět, co by dříve někomu jinému
nedovolila.
Jakub seděl u stolu, nejedl jako obvykle už jen pečenou rybu nebo čerstvé ovoce, ale
opravdu uvařené jídlo, rožněné skopové s právě upečeným chlebem, ještě teplým,
připadal si po několika týdnech putování pomalu jako v ráji, nebo ještě lépe za
rodinným stolem doma u Marie, V Ráchelině domě vládnul klid, děti byly s domácími
zvířaty kdesi daleko na pastvě. Ráchel se na něho dívala zpytavě, nejen jak mu chutná
její jídlo, když vytíral kůrkou chleba i zbytky stydnoucího loje na talíři, ale
odhadovala, jak se po dost pozdním obědě zachová. Jakub si uvědomil, že nyní může
zkazit všechno, když se neovládne, a proto si jen utřel hřbetem ruky mastnou bradu a
zvedl se od stolu.
- Pokud neprší, měl bych se pustit do práce, svlékl se Jakub do půli těla, aby snad
viděla jeho prací zmohutnělé svaly. - Nechceš se trochu opláchnout? Je stále horko...
zeptala se již uvolněně, že nebude muset čelit něčemu pro ni nepříjemnému. - Ano,
myslím, že by se to hodilo, souhlasil Jakub s trochu zastřeným hlasem, jako by teď
litoval, že se chová k Ráchel jako beránek.
Při práci na střeše Jakubovi docházelo, že Ráchel je opravdu jiná, dokonce i jak si ji
on sám představoval, když ji poprvé viděl, jak kráčí kolem skupiny mužů
poslouchajících Ježíše. Nebude si moci k ní dovolit nic, s čím by sama nesouhlasila,
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co by zároveň nebylo jejím přáním. Nepatří nejspíš k ženám, které touží po tom, aby
se muž před nimi předváděl, dokazoval svou sílu, mužnost, ačkoli stejně tak by
pravděpodobně nesnesla, kdyby se k ní choval lhostejně, svrchovaně, což nejspíš při
její kráse nepřicházelo ani v úvahu.
Jakub by rád nyní věděl, proč její muž už není mezi živými, ale nejenže nikdy nebude
mít odvahu se ji na to zeptat, považoval by to za nevhodné až nezdvořilé, hlavně
necitlivé, dokud o tom nezačne sama, pokud o tom bude chtít vůbec hovořit.
Jakub slezl z opravené střechy, až když se šeřilo a děti zahnaly dobytek zpátky do
ohrady a stáje.
Chlapci mohlo být tak deset, dívce osm.
- Střechu nad chlévem a na jiných přístřešcích budu muset udělat až jindy, řekl
nejistě. - Udělal jsi velký kus práce, jsi šikovný! pochválila ho Ráchel, ale zároveň si
všimla jeho nejistého slibu, kdy bude v práci pokračovat.
Povečeřel s nimi, děti se na něho dívaly se zájmem, ale ani jedno z nich si nedovolilo
ho oslovit i vůbec něco říct, chovaly se jinak než Mariiny a Josefovy mladší děti.
- Půjdu, poděkoval Jakub za večeři, vstal a poohlédl se po houni, v níž měl několik
nezbytných věcí, které stále vláčel sebou. - Někdy práci dokončím, snad do té doby
nebude moc pršet, šel ke dveřím.
Ráchel ho šla doprovodit před dům: - Ty ses kvůli něčemu rozzlobil? zeptala se ho. Teprve příchod dětí mě znejistěl... Dovolit si vpadnout tak nečekaně do vašeho
života... Někde tady v okolí se vyspím a zítra se vrátím... - Kousek u cesty k
Chorazimu máme malý seník, je tam právě čerstvě usušené seno, přijdu v noci za
tebou, postrčila ho jemně od prahu, aby ho snad povzbudila.
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Jakubovi to však přišlo zvláštní, snad už i majetnické, vypadla mu tím z obrazu, který
si zatím o ní vytvořil. Ale co on ví o duši a pocitech ovdovělé, osamělé ženy, co s ní
samota bez mužů a jejich bezprostřední přítomnosti a dotyků dokáže udělat? Ačkoli
po ní po celé ty dny po prvním spatření toužil, nyní ho tou svou rozhodností vyvedla z
míry. Ale proč by měla jednat jinak, když si sám uvědomil, že jejím charakteristickým
rysem je sebevědomí, které si bez samostatného rozhodování přece není možné vůbec
představit?
Teď mu jen Sára připravila rozporné chvilky, v níž znovu převládla touha po ní.
Rozbalil na seně houni, ale opět ji sbalil, aby si nemyslela, že se na ni připravoval. Po
chvíli si to znovu rozmyslel a přikrývku opět rozložil, aby po chvíli svůj nápad opět
zavrhl. Už se znovu shýbal k senu, když se znovu rozhodl nechat tu všechno tak, se
svými rozloženými věcmi, a vyšel před seník. Sedl si ke dveřím a čekal na ni tady.
Byl pozdní večer, s pomalu počínající nocí, hvězdy stály vysoko nad ním, už byl zas
blízko, že bude myslet na nekonečno vesmíru a konečnost člověka, k čemu ho tma v
přírodě vždycky vyprovokovala. Teď se zařekl, že o smrti přemýšlet nebude, byl však
unavený, a aniž si to přál, natáhl se na záda a rychle usnul.
Přiblížila se k němu jako kdysi přítulná ovečka poblíž Kafarnaum. Jenže tenkrát se
mu zdálo o Sáře, nyní opravdu přicházela - ale Ráchel. - Tys usnul! řekla mu
vyčítavě, ale s jistým pochopením, a sedla si vedle něho. - Měl jsem těžký den... - Já
vím, dost ses na té střeše nadřel, znovu ocenila jeho práci. - Ale o to ani snad nejde,
mávl do tmy rukou, kterou ani nemohla ani vidět. - Tak co? poprvé byla zvědavá. Těžko jsem se rozhodoval, jestli za tebou jít... - A lituješ snad toho? - Ne! řekl
rozhodně a trochu víc se posadil. - Měla jsem pocit, že jsem se tě něčím dotkla, čímsi
ti ublížila... - Ne, ničím, to je spíš ve mně... O některých věcech někdy uvažuju až
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zprvu příliš přímočaře. - Ale to bys přece nemohl být chlap! zasmála se, ale nepříliš
vyzývavě.
Znovu ho napadlo, co se stalo s jejím mužem, proč ovdověla, ale mluvil o něčem
jiném: - Všechno je jinak, když se najednou objeví děti... - Já ti rozumím, Jakube!
poprvé ho oslovila jménem. - Ale ony nikdy neměly důvod mi cokoli vyčítat. Ani
teď... A nejspíš ani nevyčítaly... Možná jsi neměl odcházet! byla teď určitě upřímná,
ale nepříliš si jistá tím, co říká, mluvila také zajíkavě, pravděpodobně říkala i trochu
něco jiného, než chtěla. - Já vím, že to máš těžké... - Těžší, než si myslíš! - Rád bych
ti pomohl... - Už jsi mi přece pomohl! - Málo... - Nechtěla bych si na tebe zvyknout!
opět mluvila překvapivě, že Jakub nebyl schopen ji odpovědět. - Mého muže zabili!
náhle přece jen naznačila něco o osudu jejího manžela. - Promiň, Jakub ani nevěděl,
proč se omlouvá. - Ty za to přece nemůžeš! okamžitě tím zároveň odmítla, aby jí dal
najevo nějakou lítost. - Ke svému osudu si pomohl především sám, byl hrdější než já!
jako by teď litovala vlastnosti, která ji v Jakubových očích naopak zdobila, i když
nebyla pro ženy typická, alespoň pro obyčejné ženy.
Ale v tom okamžiku se Jakub zarazil. Byla Ráchel vůbec obyčejná žena? Stejně jako
Sára? Dokonce i Elíšeba? Ale proč dokonce Elíšeba? styděl se za tu slovní částici
vyjadřující jisté stupňování a zároveň odlišnost, už jen z prostého důvodu, že mu s ní
bylo od samého počátku dobře, a co víc muž potřebuje, aby se ženou prožíval
příjemné okamžiky, nemluvě o tom, že Elíšeba byla zkušená a pomáhala mu
překonávat první kroky?
- Zamyslel ses nad něčím... neřekla to Ráchel ani snad jako otázku, spíš to
konstatovala z výrazu jeho tváře, když ho pozorovala. Ještě chtěla dodat, že podobně
si někdy počínal i její muž, ale raději si to rozmyslela, možná by ho tím srovnáním

154

dokonce nebo určitě urazila i odzbrojila. Asi by Jakuba neměla nikdy srovnávat se
svým mrtvým mužem ani ve vlastní mysli.
- Nikdy bych si byl nepomyslel, že tě tady potkám... řekl nepřesně, co chtěl vyjádřit.
Ani ona mu neporozuměla, ale raději teď mlčela. - Myslím takovou, jaká jsi a
vůbec… pokoušel se přece jen trochu upřesnit, co si o ní myslí. - I když tady žiješ na
samotě, vznášíš se mi tak trochu i v nebi, pokoušel se vyjádřit svůj pohled na ni i
trochu poeticky... - Jenže já jsem z masa a krve, Jakube! přerušila jeho vyznání,
zasmála se a zároveň dotkla jeho ruky.
Měl by nyní toho jejího bezděčného, ale možná i vědomého dotyku využít, ale cosi
neznámého jako by ho najednou ochromilo, že to nedokázal udělat, předem se styděl,
že toho hezkého okamžiku zneužívá.
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Pravděpodobně se to stává výjimečně a jen některým mužům, bojí se překročit práh,
jako by tím znesvěcovali cosi posvátného, nenapadlo ho jiné přirovnání, než bylo už
použito tisíckráte a tisíckráte, zarazili se před samým vstupem do chrámu, předem
zároveň s tím dostávali strach z vlastního selhání, že se zavazují k něčemu
nesplnitelnému, nejsou schopni vyhovět očekávání a stejně tak zarmoutit druhého, mít
pocit, že jen využili a snad zároveň zneužili příležitost, ačkoli měl nyní asi větší
zábrany, než by si měl připouštět.
- Nedovolím ti nic, kvůli čemu bys měl později výčitky svědomí, řekla mu náhle,
jako by četla v jeho myšlenkách.
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Bylo vůbec něco takového možné, dá se vycítit jen z mlčení, co si ten druhý myslí?
proběhlo Jakubovi hlavou. Poté co vyslovila své omezení, hranici pro něho, ozval se v
něm navzdory tomu pokušitel, chtěl se vrátit otázkou k jejímu přiznání, že je z masa a
krve. Může tak rychle změnit svůj názor, nebo jen zareagovala na jeho zaváhání? Oba
si nyní zjevně komplikovali život. Jakub si někdy v kritických okamžicích zbytečně
uvědomoval až příliš mnoho reálných i zdánlivých souvislostí a podmíněností toho,
co právě dělá nebo k čemu se chystá. Ráchel je dokázala vnímat. Možná pro tu svou
životní zkušenost, ze které neznal ani zlomky, jen to nejhorší, že jejího muže zabili.
Kdo? Proč? Možná i on, právě pro betlémskou zkušenost, příliš o všem přemýšlel
předem, nehnal se do událostí po hlavě. Na jiné to mohlo působit jako nerozhodnost,
ale převažovala tu v něm odpovědnost. Možná nyní i u Ráchel, že si sama stanovila
hranice. Ale vlastně jaké? Ani nevnímal, že svými prsty stále drží jeho paži.
- Je neuvěřitelná tma, řekl, ačkoli na nebi svítily hvězdy. - Nebojíš se tu tak sama? Nejsem tu sama! nebylo zřejmé, koho myslí. - Nebojí se tedy tvé děti? vztáhnul si ta
její slova k nim. - Zvykly si na nebezpečí! - Obdivuju tě! - Já tebe také, že jsi přišel! Copak sem nechodí i jiní? - Všichni ti muži jsou něčím zvláštní, poposedla k němu
blíž, jako by si tím dokazovala svou odvahu. - To ještě po smrti je tvůj muž tak
nebezpečný? - Nemyslím si to, ale oni nejspíš ano. - Není snad správné, když jsou
muži schopní dát něčím najevo svou statečnost? - Ale oni ji spíš vystavují navenek,
před světem, jsou odvážní jen kvůli sobě, ne kvůli něčemu určitému, nevím, jak bych
to jinak řekla... - Říkáš to, Ráchel, přesně, poprvé i on ji také oslovil jménem.
Na vteřinu dala hlavu na jeho hruď, ale stejně rychle ji zase zdvihla.
- Proto jsou neúspěšní jako já? opět se k němu vrátil pokušitel. - Ty jsi přece
úspěšný! - Že jsem měl příležitost spravit ti střechu? - Netušila jsem, že jsi tak
potměšilý! zasmála se. - Jsem rád, že pro ni máš pochopení. - Pro tu střechu? - Ne,
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potměšilost! zasmál se. - Někteří lidé mají štěstí, že se jim předem mnohé odpouští. Proč mě tak vyznamenáváš? - Nevím, Jakube, vlastně možná vím...

- Tys musela

být v mládí hráčka, Ráchel, a dost hazardní! - Také jsem na to doplatila! Tušila jsem,
že když si vezmu svého muže, vystavujeme se spolu s ním nebezpečí. - Jako Ježíš?
napadlo najednou Jakuba připomenout svého bratra. - Ježíš zatím šíří slovo, i když
odvážné, ačkoli nevím, jestli to jako žena mohu posuzovat.
Jakub měl chuť poznamenat, proč by neměla, ale byl si vědomý postavení ženy.
- A tvůj muž? - Můj muž nešířil žádné slovo, žádné myšlenky... Postavil se přímo za
ty, kterým hrozila nespravedlnost... Ale to je vše, co ti mohu a chci říct, nechtěj vědět
víc! - Proč si něco takového myslíš? - Navíc ho obvinili, že to učinil z mého popudu!
Jakub byl znovu v pokušení se zeptat: A chtělas to, Ráchel? Ale opět cítil, že by se
přiblížil k nějaké hranici, kterou sama nechtěla překročit. - Já nevím, Jakube, čím to
je, nikdy o tom nechci s nikým mluvit a také jsem o tom s nikým nehovořila, ale s
tebou mám pocit takové důvěry... jako bych tím sama byla zaskočená. - Pokud si tím
ulevíš, mluv, budu o tom mlčet do hrobu, ale svěřovat se mi nemusíš! - Kam s tím ale
jít? K Hospodinovi? řekla způsobem, že bylo patrné, jaké má pochybnosti. - Nikdy
jsem nebyl přesvědčený o tom, že je správné, aby nás zkoušel zrovna takovými činy,
jako je třeba právě smrt tvého muže! - On si myslel totéž... Myslím můj muž... I když
s výjimkou mě o tom nikdy s nikým nehovořil... Nebyl příliš přesvědčený o síle slov,
spoléhal se vždy na činy. - Někdy si nejsem úplně jistý, co je vlastně správné a co ne,
co je spravedlivé a nespravedlivé... Jen nanejvýš o těch věcech, které se týkají
obyčejných lidí. - Třeba to je právě nejtěžší... Ale po seznámení s tebou jsem netušila,
že se budeme bavit tak vážně! z neznámých důvodů se rozesmála. - Jaks na to přišla?
překvapila ho ta její změna. - Vybavila jsem si tě na té střeše... Budeme-li se

157

podobným způsobem bavit dál, mám obavy, že brzy z té střechy spadneš! - Byla bys
podruhé vdovou, hned jak to řekl, trochu se zastyděl, že je to nehorázné.
Ale Ráchel to tak nevzala: - Jednou mi to stačí! přesto řekla. - Jak je to dlouho?
najednou ho napadlo. - Tři roky. - A celou tu dobu držíš smutek? zeptal se, i když
myslel něco jiného. - Nepřišel ten, kterého bych si vážila! pochopila, nač se ve
skutečnosti ptá. - Byl bych rád, kdybych to byl já! nedokázal už to říct jinak než
uštěpačně. - Kdybych tě neznala, myslela bych si, že jsi hlupák. Jsi to ty! vracela mu
ještě jízlivěji. - Děkuju! Vracíš mě tím do dětství! přitáhl ji k sobě. - Ale ne tedy o nic
víc, než tenkrát! trochu se bránila a hned se vymanila. - Moc jsem si tehdy
nedovoloval, vzpomněl si na Sáru. - Trpěla nevinností? - Jsi opravdu kousavá! - Byla
jsem... Ale nyní poprvé po letech jen s tebou! - Proč se mě tedy bojíš? dostával znovu
odvahu, protože ho stále víc přitahovala. - Nejde o mě... Vím, jak ti asi je, toulat se
takhle s Ježíšem... V tvých letech... - Bojíš se? - Ale to ses mě už jednou ptal...
Nebojím se... Nejsem tak mladá, jak si myslíš... Už mě minul běh ženský... Pokud
máš na mysli to, bylo zřejmé, že se jí o těchto věcech nemluvilo lehce, mluvila
přerývaně, dokonce v řeči občas zadrhávala. - Málo mě tedy znáš, málo mi věříš? - O
to hůř bychom se potom loučili... - Já hned neodejdu, pokud nebudeš chtít... - Ale v
tom, co říkáš, je skryto, že odejdeš! Máš jiné záměry... - Nejraději bych tu s tebou
zůstal! - Já ti věřím, ale zároveň vím, že to neuděláš! - Ano, přiznal. - Už ani slovo!
zakryla mu rukou ústa.
Ráno se Jakub probudil na velbloudí houni a cítil se nejšťastnější v celém
dosavadním životě. Byl uvolněný, že by si troufl na cokoli nemožného. I lámat skály
v egyptských lomech. Napětí přešlo, ačkoli mu nedovolila, co se zařekla. Nyní vstane
a až odejdou děti, půjde k ní na snídani a pustí se do opravy dalších střech. Nevěděl,
co bude, ale přesto měl pocit, že nežije zbytečně. Cosi kolem něho vzácného přešlo a

158

ještě se nevzdálilo. Stále měl šanci, bylo na jeho rozhodnutí. Teď už věděl, že nejhůř
se odchází od ženy, která ho k ničemu nenutí. Jen mu dává tu příležitost být s ní.
Dokonce měl jiný pocit, než když byl se Sárou, Elíšebou a později i s jinými dívkami
a ženami.
S málokterou přicházela zároveň něžnost.
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Jakub by od Ráchel tak rychle neodešel, kdyby se nedozvěděl, že se Ježíš vrátil na
Kafarnaumské pobřeží a měl tu vážné potíže s místními farizeji. Jakub se ani nedivil,
Ježíš na ně útočil nejčastěji a těmi nejostřejšími slovy. Stejně tak napadal bohaté a
pyšné, násilníky a pronásledovatele víry. Ale s podobnou zarputilostí kázal proti
spokojeným, podle něho se tak těžko někdo mohl cítit, aby zároveň nepáchal zlo.
Nebyl ani shovívavý k těm, kdo se nechtěli zdokonalovat ve víře. Spravedlivým
člověkem byl u něho jen ten, kdo se rozhodl žít podle Boží vůle.
Tohle všechno se Jakub dozvěděl od poutníka, který se zastavil u Ráchelina domu a
sdělil mu, kde se Ježíš právě nachází. A zároveň mu dal najevo, jak pozorně Ježíše
poslouchal a dával mu téměř ve všem za pravdu.
Na Ráchel bylo patrné, že se s Jakubem loučí těžko, ale nebránila mu v odchodu
jediným slovem, jak si předsevzala a několikrát mu i řekla. O to hůř se rozhodoval.
Možná by i několik dní ještě zůstal, kdyby neznámý nelíčil Ježíšovo postavení těmi
nejčernějšími barvami. V Jakubovi oživl starý cit.
- Promiň! omlouval se Ráchel po několikáté. - Já se na tebe nezlobím, všechnu práci
jsi udělal, podívala se opět bezděčně na střechu, nyní již spravenou, stejně tak jako v
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den, kdy Jakub za ní přišel. - Hned jak budu moci, všechno se urovná, tak se vrátím!
sliboval. - Neslibuj nikdy nic, co nemůžeš splnit, není v tvé moci, je podmíněno
jinými ději, opět Ráchel Jakuba překvapila způsobem svého uvažování. Při té její
myšlence ho napadlo, že by se vlastně víc hodila k Ježíšovi, určitě příhodněji než k
němu.
- Nad čím ses tak zamyslel? zeptala se ho. - Řeknu ti to, až se vrátím, slíbil jí. Možná zruším i tu hranici, řekl zdánlivě mimo souvislost, protože to určitě chtěla říct
a bála se, aby na ten příslib v jistém citovém rozpoložení při loučení nezapomněla. Neměl bych se vrátit hned zítra? pokusil se žertovat. Nebo dokonce zůstat? - Jsem
ráda, že jsi neztratil smysl pro humor. - Co mi zbývá? dotkl se její paže a rychle raději
odešel a ani jednou se neohlédl, aby ji zbytečně netrápil. Možná se přeceňoval, ale
měl celou tu dobu pocit, že k němu přilnula, ačkoli přemýšlela složitěji než ostatní
ženy, které poznal, možná dokonce než on.
Ježíš byl v obličeji přepadlejší, než když ho Jakub naposled viděl. Ale nijak se to
neprojevilo v zanícenosti jeho kázání. Stál opřený o loď povytaženou z moře na břeh
a ve vzrušenějších okamžicích se vždy od trupu lodi odrazil zády a energicky při své
řeči gestikuloval. Místo toho, aby se před místními farizeji strachoval, ještě prudčeji
proti nim útočil, zřejmě mu pili krev.
Jakub si všiml, že Ježíš nejen útočil proti těm, které neměl rád, ale zároveň dokázal
chápat ty, kteří hřešili, aniž by mnohdy mohli jednat jinak, donuceni okolnostmi
svého života. Mluvil k nim tak domlouvavě do duše, že řadu z nich dokonce dojímal.
Vůbec bylo patrné, že daleko víc nyní působil na své posluchače citově. Ve srovnání
s minulostí Jakub viděl mezi naslouchajícími více žen. Možná právě pro ten jeho
citovější přístup. Nebo naopak, všiml si, že má před sebou den ode dne více žen, a
proto i zjemnil svůj jazyk.
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- Jsem rád, že ses vrátil, řekl Ježíš Jakubovi, když konečně mohli oba mluvit tváří v
tvář. - Doufám, že sis užil, neodpustil si poznámku.
Pravděpodobně se od někoho dozvěděl, kde jeho bratr načas zakotvil.
- Myslím, že jsem poznal ženu, kterou bych si dokázal představit přímo nedostižně
po tvém boku.
Ježíše nejen pravděpodobně překvapilo, co mu Jakub říká, ale i způsob jeho
vyjádření: - Cožpak tu snad nemám žen dost a některé přímo krásné? byl Ježíš ve své
mysli uvolněnější, než vypadal. - Všiml jsem si, dokonce jak jsem se na ně díval,
mám pocit, že je dokážeš i okouzlit.
Ježíš se trochu marnivě usmál, jak mu bratrova slova zalichotila, že byl schopen něco
říct až po pár vteřinách: - Právě proto s nimi už nikdy nemohu nic mít, jaks mě kdysi
vyčítal! - Proč bys neměl, když máš takový výběr? už jak to Jakub říkal, tak cítil, že
přestřeluje. - I kdybych na to někdy myslel, byl Ježíš upřímný, - tak bych si to musel
rychle rozmyslet. Začít si něco s kteroukoli z nich, ukázal rukou kamsi do vzdálené
krajiny, - už by mě ostatní přestaly poslouchat... - Zbožňovat? Přestal bys je
okouzlovat? - Copak nevíš, že většina žen je nejen žárlivá, ale i závistivá? - Proč jsi
k nim, Ježíši, najednou tak příkrý, i když v těch vlastnostech není rozdíl? - Přesto je
mám rád, i přes ty jejich chyby, možná trochu plynou i z přirozenosti, aby měly
dobrou rodinu... - Poznal jsem jednu, která by se ti nesmírně zamlouvala... - A proč jsi
tedy od ní odešel ty? - Jakýsi neznámý poutník mi řekl, že ses ocitl v nepříjemné
situaci. - To nejhorší je za mnou! - Viděl jsem a hlavně slyšel, že opět bouříš! - Přesto
budeme muset načas odtud pryč! překvapil Ježíš Jakuba. - Kam? zeptal se Jakub. Možná ti udělám radost... Rád bych alespoň na pár dní do Nazaretu. - Podívat se na
Marii a Josefa? - Jistě, také... Ale především zkusit to přiblížit se k Jeruzalému...
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- Pokoušíš osud? Co si můžeš dovolit? Když ani zde v poklidnějším kraji máš potíže?
byl Jakub schopný a ochotný vychrlit na Ježíše další otázky, kdyby ho nepřerušil. Ano, pokouším osud... A budu rád, když budeš při tom... - Hrozí ti ještě větší
nebezpečí! - Ale pokud máš strach, mohl jsi přece u té ženy ještě zůstat! - Tobě by to
vyhovovalo? - Ne! Abych řekl pravdu, jsem rád, když jsi někde poblíž! - I když s
tebou nesouhlasím, jsem proti tomu, co děláš? - To mě mrzí, Jakube, ale na věci to nic
ani v nejmenším případě nemění. - Jsi nenapravitelný! - A přesto napravuji jiné! - V
tom je i tvá síla i hrob! - Přeháníš! - Stačí mi, co jsem slyšel, jak se na tebe chystali! Lidé přehánějí! - Jsi o tom přesvědčený? - Strach má velké oči a zprávy o něm se šíří
opravdu zvláštním způsobem - čím dál od místa, tím všechno vypadá strašidelněji,
než ve skutečnosti, jak si lidé přidávají nejrůznější smyšlenky. - Naopak, Ježíši, já
mám naopak pocit, že víc jsem se blížil ke Kafarnaum, tím hrozivější podrobnosti
jsem slyšel. - Tak dobře... přestal se Ježíš bránit. - Také proto chci do Nazaretu.
- Odpočinout si? - Možná trochu... - Sám? - V žádném případě! S pomocníky. Jejich
řady rostou. Jsou mi oporou i ochranou. - Snad si z nich nebuduješ pretoriánskou
gardu? - Na to jsou přece jiní mistři! Ale nepopírám, že mě zároveň i chrání. - Těším
se domů také, už se Jakub nechtěl s Ježíšem přít. - Já stejně tak! souhlasil s ním Ježíš.
Oba si sedli na břeh a pozorovali, jak k jejich nohám tiše dorážejí pokojné mořské
vlny. Rybáři už vypluli na moře, budou možná lovit celou noc. Když se sem Ježíš
vždycky na pobřeží vrátí, mají větší úlovky, a proto logicky ten zázrak spojují s ním.
Ježíš se obvykle tváří, že ho to nepřekvapuje, považuje to za samozřejmost. Nechce,
aby mu někdo děkoval. Raději vyrazí s rybáři na moře, aby jim pomáhal. Ale většinou
je k smrti unavený a je rád, že může u někoho přespat. Už tady má mezi většinou
obyvatel tak dobrou pověst, že nestačí využít všechny nabídky. Dokonce se lidé
předhánějí, aby šel nejdřív k nim. Často ho ten zájem zarmucuje, že tím mezi lidmi
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zasívá řevnivost. A tak někdy raději přespí na písčitém břehu nebo někde poblíž
pastvin.
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Jakub si na Ježíšovi vymínil, že sice je pomocníci budou do Nazaretu provázet, ale
oba půjdou společně sami a Ježíš se nikde nebude zastavovat, aby kázal. Jakub chtěl
cesty domů využít k tomu, aby si mohl se svým mladším bratrem vážně promluvit.
Jenže něco je si myslet, chtít a dokonce dohodnout, druhou věcí dojednání dodržet.
Ježíšův věhlas byl už tak veliký, že jen tak lehce nemohli krajinou projít, lidé je
zastavovali a Ježíš nedokázal s nimi nepromluvit alespoň pár slov. Těžko se mohl
vymlouvat, že je unavený, jde si k Marii a Josefovi na pár dní odpočinout. Přesto měli
Jakub s Ježíšem na sebe víc času než jindy.
- Asi se na mě teď zlobíš, omlouval se Ježíš Jakubovi po každé vynucené zastávce. Jak se na tebe mohu zlobit? Chápu tě, Ježíši, že nemůžeš lidi lehce odmítnout, neměl
Jakub zas tak chladné srdce, aby bratra nemilosrdně hnal po cestě a znemožňoval mu
promlouvat s náhodnými pocestnými nebo s místními obyvateli. - Je to úděl všech,
kdo se stanou něčím známí, a já jsem navzdory tomu, že netoužím po slávě,
Hospodinovi vděčen, že díky jemu se těším takové oblibě a mohu šířit jeho slovo.
Ježíšova slova teď zazněla střízlivě uvažujícími a jednajícímu Jakubovi trochu
neskutečně, ale už si začal zvykat, že Ježíš žije v jiném světě než on.
- Proč mlčíš? všiml si Ježíš, že se Jakub náhle odmlčel. - Domníval jsem se, že nic z
toho, co se děje kolem tebe, vůbec nevnímáš, řekl Jakub, co si myslel. - Víc, než si
myslíš, Jakube! - A vyvozuješ z toho co? - Jediné, čeho se bojím, proto je, abych té
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úcty využil jen k tomu, co jsem si předsevzal. - Ale oni tě, Ježíši, nemilují všichni, jak
si bláhově myslíš, někteří tě dokonce nenávidí, zastavil se Jakub na cestě, aby si
vysypal z opánku kámen. Ježíš se zastavil také a počkal, než se Jakub znovu rozejde: Vždycky je nutné, aby se oddělilo zrno od plev.
- Ale vždyť ty přece, Ježíši, chceš, aby lidé milovali i ty, kteří je nenávidí! Tebe se to
snad netýká? využil Jakub té možnosti vrátit se znovu k tématu, ve kterém se s
bratrem rozcházel. - Nemohu se nikdy dost dobře vymanit z toho, co chci, aby činili
jiní! začal Ježíš pomalu přecházet v kazatelský tón. - Jestliže chci, aby lidé milovali i
ty, kteří jim působí zlo, ještě to neznamená, že bychom neměli vědět, kteří se tak
svým chováním protiví Hospodinovi. - A jak dlouho chcete jejich nespravedlivé
chování snášet? - Proč říkáš my? Ty se snad k nám nepočítáš, Jakube? všiml si již
dříve Ježíš, že se Jakub stále zjevněji z jejich komunity svými názory i mírou
ztotožnění vymyká. - Nechtěl bych, abychom se nyní bavili o mně, moc dobře víš, že
já se na všechny věci dívám s odstupem... - Nemáš rád změny? přerušil ho Ježíš. Podle toho jaké... Vedou-li k lepšímu... - Nejsou třeba tak náhlé? - Možná... Nerad se
hlásím k čemukoli, pro co není dobře připravená půda... Stejně jako když jsme se s
otcem pouštěli do nějaké práce, kterou jsme dosud nedělali, nebo s dosud neznámým
dřevem.
Jakub mnohé ze svých myšlenek odvozoval od pracovních zkušeností z otcovy dílny.
- V tom s tebou souhlasím, ani já nemohu popřít, jak mé myšlení ovlivňuje, že jsem
tělesně pracoval, ačkoli o připravené půdě by lépe mohl mluvit nějaký rolník, ale to
myslím jen obrazně. Jde-li o podmínky pro mé kázání a mé myšlenky, nikdy pro ně
nebylo vhodnější prostředí než teď! Což nechápeš, jak těžce lidé žijí? Strádají? Jsou
zotročováni? - Možná to chápu stejně tak jako ty, někdy dokonce i víc! Ale jde o to,
jestli zrovna tvá cesta vede k tomu, aby se nelidské podmínky lidí změnily... - Řekni

164

mi jinou cestu, která mě přesvědčí, a já ji nastoupím! zazněla nyní Ježíšova slova jako
výzva. - Jakou jinou mám možnost?
Jakuba ta ostrá slova poněkud zaskočila, že se také v rozpacích zastavil a za nimi
kráčející pomocníci je málem došli: - Jistě, vždycky je víc možností... Třeba si ničeho
nevšímat kolem, přehlížet ty, kdo plodí zlo, nebo naopak se vzbouřit...
- Já se tě neptám, útočil opět Ježíš, - co všechno je možné udělat! Má otázka zněla
jinak - co činit v této zcela konkrétní situaci! Vždyť přece nebylo nic běžného na tom,
když tolik lidí šlo za Janem k Jordánu! A stejně tak, že tolik lidí chce mým
prostřednictvím slyšet Hospodinovo slovo!
Ačkoli byli spolu sami, vzdáleni od pomocníků, Ježíš znovu horlil. - Jenže tebe ten
oheň spaluje tak, že tě jednou sežehne doslova! začal i Jakub používat slova, která se
v jeho slovníku tak často neobjevovala. - Nemůžeš přece něco vážného dělat, když
sám nehoříš, řekl Ježíš teď kupodivu klidněji, jako kdyby ho znovu přepadla únava. Ale nejsem si jistý, Jakube, jestli podobné rozmluvy mají smysl. Když už se o něčem
máme bavit, tak nejlépe k věci, ne? - Možná máš pravdu, připustil Jakub, - když se
nechceš nechat zviklat, pokud jde o tvé poslání, možná se můžeme bavit po jakýchsi
částech, o jednotlivých myšlenkách tvé víry... cítil Jakub, že se nevyjadřuje přesně, co všechno se může v budoucnosti stát, když to, oč usiluješ, se prosadí, konečně
dokázal vyslovit to, oč mu šlo. - Nevím, co máš na mysli... zvolnil Ježíš krok. Opravdu si myslíš, že stačí, aby se člověk z hříchu jen vyzpovídal? - Už to je přece
velký krok, když si někdo připustí, že hřešil, chybil... - A to je všechno? divil se
Jakub. – Tím přece dokazuje, že má svědomí! - Když je donucený se přiznat? - Ale
tak to přece nebylo myšleno! Nejde o to, aby se člověk páchající zlo přiznával, když
už je v pasti, neví kudy kam, ale svobodně, kdy mu ještě nic nehrozí, ne ze strachu... Ale i takovému člověku ty chceš odpouštět, Ježíši! - Mstít se tomu, kdo už je na
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kolenou, Jakube? - Aby se znovu narovnal a dál páchal zlo? - Vidím, že si zrovna moc
nerozumíme, zdálo se, že Ježíš z rozmluvy s bratrem zesmutněl. - Nevidím jinou
cestu, než tu, že se postupně rozšíří řady těch slušných... - Ale v tom se přece vůbec
nelišíme, Ježíši, já s tebou tvůj názor sdílím! - Tak oč potom jde? - Tak se přece
mohou postupně lidé chovat sami od sebe, usilovat o své zdokonalení, vycházet ze
své přirozenosti... - Co je to lidská přirozenost? zastavil se opět Ježíš. - Já si myslím,
že lidé jsou od přirozenosti dobří... - Tím mě trochu překvapuješ, Jakube! Jako kdyby
ses dobýval do otevřených dveří mého domu, kdybych se někdy na nějaký zmohl...
Ale přesto, pokud mluvíš o lidské přirozenosti, nevím, jestli si s ní lidé vědí dost rady,
zapochyboval Ježíš. - Proto nad nimi musí stát nějaká vyšší autorita? - Ale vždyť ty v
ní také věříš! Nebo sis jen zvykl věřit? - Mám svého Hospodina... nezřetelně řekl
Jakub. - Jen svého? - A cožpak ty máš, Ježíši, jiného?
- Připouštím, že člověk potřebuje víru, souhlasil Ježíš. - Nabízí se nám ta, která tu už
dávno je... Když tedy už chceš, na kterou jsme si zvykli... Je dobré, že nás vede k
pospolitosti, ale ta víra je každého z nás... mínil Jakub, - Možná však, že od tvé
představy není daleko od toho, abys nevěřil vůbec, podíval se Ježíš Jakubovi do očí. Ano, pak se ti musím přiznat, že o své víře dost často pochybuji, zvláště tehdy, když
pozoruju, co se kolem mě děje... - Ty nevěříš, že Hospodin má právo nás zkoušet? Cena té zkoušky, kdyby byla pravda, co říkáš, je ale moc vysoká, Ježíši! - Jen ovšem
tehdy, kdyby život nebyl věčný! - Jenže to je právě něco, v co bych rád věřil, ale
nejsem si o tom jistý, a proto na něco takového nespoléhám, Ježíši! - A proto také
zároveň zpochybňuješ svou víru, Jakube! - Nemám snad právo mluvit o svých
pochybnostech s vlastním bratrem? - Jistě máš... bylo opět na Ježíšovi vidět, že ho
zmáhá únava. - Ta bolest z těch všemožných zkoušek je však neomluvitelná, Ježíši!
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trval na svém Jakub a zároveň se rozhodl nechat už bratra raději na pokoji, aby se
nevrátil do Nazaretu ještě zbědovanější, než byl.

Jakub se po cestě i při mnohdy až bouřlivých rozhovorech s Ježíšem stále a spíše
podvědomě těšil, že uvidí nejen Marii, Josefa, Annu a mladší sourozence, ale také
svou dávnou první a jedinou opravdovou lásku Sáru. Ačkoli v noci obrazně usínal s
Ráchel. Ten rozdíl ve vzpomínkách na ně byl prostý. Sára mu utkvěla v paměti jako
dívka, Ráchel jako žena. I když mu Ráchel z neznámých důvodů dovolila ve
skutečnosti jen o málo víc než Sára. V posledních hodinách se ale i ona Jakubovi
vytratila z paměti a touhy ji vidět.
Ježíš se den před příchodem domů roznemohl, měl vysokou teplotu, že se sotva držel
na nohou. Poslední noc se při spánku pod širým nebem totiž silně nachladl. Marie při
pohledu na zchváceného Ježíše byla zděšená, myslela si, že trpí něčím vážnějším. I
Jakubovi dost dlouho trvalo, než Marii přesvědčil, že příčinou Ježíšových horeček je
opravdu jen ten noční chlad. Proto ihned začala vařit slepičí polévku, která se jim v
rodině při podobných případech osvědčila nejvíc. Ale nebylo to nic nového, síla této
polévky byla známa od věků. Stejně jako heřmánkový čaj, který Marie vždy podávala
Ježíšovi s medem, který měl rád v jakémkoli nápoji nebo dokonce i v jídle a nejraději
jen tak samotný.
Díky Mariině péči a domovu se Ježíš rychle uzdravoval, že za ním brzo mohli chodit
i jeho pomocníci, kteří se zatím usídlili vzadu za Josefovou dílnou, v níž se mu snažili
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i trochu pomáhat. Jako rybáři měli i k dřevu blízko, většina jich měla zkušenosti ze
stavby lodí, někteří se do menších člunů pouštěli dokonce i sami.
I Jakub nejen pod vlivem zájmu pomocníků o tesařinu a truhlařinu, ale vůbec po
dlouhodobém pracovním půstu se po krátkém odpočinku s chutí pustil do práce. Té
měl naštěstí jeho otec jako dobrý řemeslník stále dost a dost. Jakub si pošetile myslel,
že stejně jako posledně buď ihned, nebo po nějaké krátké době náhodně potká Sáru.
Ale vůbec se mu to nedařilo, ačkoli stále častěji po práci chodil poblíž jejího domu.
Navštívit si ji však neodvážil, její muž Chatúš věděl o jejich dávnější známosti, a tak
Jakub spoléhal na štěstí. To se mu však vyhýbalo, takže dokonce několikrát vyrazil na
stará místa za Nazaretem, kde se v mládí se Sárou scházeli.
Když Jakub chodil kolem rasovny, kde pořád ještě beznadějně štěkali opuštění a k
smrti odsouzení psi, procházel po starých cestách a stezkách mezi poli až na pokraj
lesa, den ode dne hlouběji na něho dopadal stesk, stejně tak zároveň jakási teskná
touha, aby se nejen zastavil čas, ale se i vrátil, všechno bylo možné napravit, začít
opět od začátku a počínat si jinak, než se kdysi před léty rozhodl. Navzdor vědomí, že
si stejně jako v mnoha jiných případech počíná bláhově, přesto se té náladě poddával,
aby se mu alespoň ve vzpomínce vracely ty dávné slastné chvíle, které mu rok od
roku byly dražší, protože byly nenavratitelné.
Čím častěji Jakub na tuto dobu vzpomínal, měnil se i význam jednotlivých událostí a
také slov, které Sára řekla. Mnohé z toho byl Jakub schopen pochopit až nyní, kdy mu
to porozumění už nebylo k ničemu. Už moc dobře věděl, že neprožívá nic
výjimečného, jen v tom byl zároveň skrytý obecný stesk po dětství, které se už nikdy
nemůže vrátit, a kdy ve vzpomínkách zůstává více toho dobrého než špatného.
Nevšednost jeho prožitku umocňovalo, že se pro takové řešení rozhodl svobodně sám,
nikdo ho k tomu nenutil, navíc Sáru zklamal kvůli něčemu, co se mu nedaří, stejně tak
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není schopný Ježíšovo počínání zastavit, ačkoli si stále myslel, že je to v jeho silách,
pokud bude důslednější a ve svém úsilí nepovolí.
Co by ovšem Jakub nikdy neočekával, že Sáru potká právě tady. Když se totiž jednou
vracel z procházky po známých místech nazpět, najednou proti sobě viděl přicházet
od rasovny ji. Zprvu tomu nechtěl ani uvěřit. V těch prvních vteřinách, kdy ji
nezaměnitelně poznal, měl pocit, že se nic od doby jejich známosti nestalo, všechno
se mu jen zdálo, málem dvě desítky byl jen sen, prožili jej v nějaké pohádce, staré
báji. Navíc ho zmátlo, že Sára měla stejné nebo podobné šaty jako tenkrát. Nechtěl té
šťastné náhodě věřit, ale nebyla to jen obyčejná nepředvídanost.
- Viděla jsem tě, jak často chodíš kolem našeho domu a směrem sem, tak jsem si
myslela, Jakube, že se mnou chceš mluvit, řekla Sára. - Ano, chtěl jsem tě vidět, tak
jsem alespoň sem chodil vzpomínat... přiznal Jakub. - Že bys byl tak rozcitlivělý?
kupodivu byla trochu jízlivá. Jakub v první chvíli nevěděl, co jí odpovědět. - Promiň,
uvědomila si, že ho asi urazila, - Chatúš umírá...
Tou zprávou Sára zmátla Jakuba ještě víc. Nejdříve je uštěpačná a najednou mu sdělí
tak hořkou věc, i když Jakub věděl, že její muž postonával: - To je smutné, nezmohl
se na nic jiného, jen se Sáře podíval přímo do očí. - Co si pomůžeme? Co můžeme
proti tomu tam nahoře? podívala se někam k nebi, ale nebylo patrné, že by k
Hospodinovi shlížela s prosbou. Jakub z toho usoudil, že Sára nevěří v Boží pomoc,
protože si nedokázal připustit, že by jí na životu jejího muže nezáleželo. Ale co mohl
vědět, jak se k ní Chatúš choval, jaké bylo jejich manželství? Jen málokdy je možné
nahlédnout za dveře i okna i těch nejbližších...
Stáli pořád proti sobě, rozpačití, hlavně Jakub, nevěděl, co dělat, co říkat, proč
vlastně za ním přišla, nenapadalo ho, co jí navrhnout, jestli se jen projít, což mu
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připadalo podivné, kdyby je někdo viděl. Ale ona přece musela vědět, že dává svou
pověst v sázku, když se za ním vypravila. Neodvážil by se však zeptat na její důvody,
zároveň by je těžko odhadoval, nemluvě o tom, aby je chápal. Její chování mu
připadalo neobvyklé. Jaká síla ji sem na stará místa jejich schůzek hnala? I přesto, co
se u ní doma dělo? Nebo právě proto? Ale jak on ji mohl pomoci?
Čím déle se Jakub na Sáru díval, a nehýbali se z místa, tím byl zmatenější. Zdála se
mu stále krásná, i když od minulého setkání zestárla, nebo spíš byla unavenější,
hubenější v obličeji, přesto bylo patrné její plné tělo, větší prsa než měla v mládí, jak
jí nejspíš odcházel běh ženský. Zatoužil si ji přitáhnout k sobě, obejmout ji, ale nebyl
si jistý, jestli by byl jako dospělý muž ještě schopný zastavit děj, který by mohl
následovat. Celý život vlastně po ní toužil a teď tu stála před ním. Připadala mu
odevzdaná, ale nechtěl si to vědomí v ten okamžik připouštět. Bylo jen pár dní poté,
kdy se s Ježíšem na cestě bavili o hříchu a Jakub jeho snahu o nápravu zlehčoval.
Jak by se nyní zpovídal?
A jak ona, když její muž má smrt na jazyku?
Styděl se i za tento výraz, ačkoli byl mezi lidmi běžný. Cítil v sobě napětí, ale
zároveň věděl, že se ovládne. Možná tím zároveň u ní ztratí pověst muže, ale
nedokázal se přenést nejen přes přikázání, ale obyčejnou lidskou ohleduplnost. Sám
sobě by si to nikdy neodpustil, jak hlubokým pokáním by musel projít, ačkoli si
zároveň vyčítal, proč by si měl sám v sobě vytvářet takové zábrany. Sára je tu, přišla,
musela s tím počítat nebo právě proto i za ním přišla. Neudržel se a přitáhl ji k sobě.
Položila hlavu na jeho rameno a po chvíli cítil, jak se chvěje, že se rozplakala.
- Chápu tvou bolest, pokoušel se jí ulehčit.
- Já pláču proto, že jsem tě ztratila, překvapila ho.
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Jako kdysi tolikrát v mladých letech, ani tu noc nemohl Jakub usnout. Sára ho
dostávala do situací, ze kterých těžko hledal východisko, a poznamenávaly ho vlastně
na celý život. Tu noc mu proběhlo hlavou mnoho lidských příběhů, které znal nebo o
kterých slyšel vyprávět. Jak lidé, často nezaviněně, svým rozhodováním, chováním a
jednáním podmiňují a vyvolávají řadu příčin, pro které se druzí dostávají do těžkých a
neřešitelných situací. Také Jakub tím, že Sáru kvůli Ježíšovi opustil, způsobil vlastně
něco, co nepředpokládal, co si určitě nikdy nepřál. Ale mohl vědět, že si Sára nakonec
bude muset vybrat jiného muže a že s ním nemusí být šťastná? Mohl tušit, že
předčasně zemře?
Jakubovi muselo být i zřejmé, že Sára s Chatúšem nebyla šťastná. A znovu se mu ze
vzpomínek vrátily jiné příběhy, kdy ženy byly v manželství nešťastné, a přesto smrt
svých manželů litovaly, prožívaly opravdový zármutek, mnohdy jen proto, že s nimi
řadu let žily. Po jednom pohřbu Jakub kdysi zaslechl rozhovor, kdy bratr říkal
ovdovělé sestře: Vždyť jsi s ním přece tolik trpěla! Ona mu přesto řekla: Ale já jsem s
ním prožila celý život!
Ale co by se stalo, co by následovalo, kdyby se Jakub ten den neovládl? Teď by ležel
na lůžku s ještě většími výčitkami. Pomiloval se s manželkou muže, který byl na
smrtelné posteli. Stalo se, co už dávno věděl, že jsou okolnosti, kdy se člověk
rozhoduje ne mezi dobrým a špatným, ale jen špatným a ještě horším, pokud má
vůbec na výběr jinou možnost.
Když ráno musel Jakub nevyspalý vstát opět k Josefovi do práce, aby si zasloužil
jeho pohostinství, odcházel na snídani s rozhodnutím, že nemá vlastně jinou možnost,
než se znovu pokusit Ježíše odvrátit od jeho konání.
Protože pokud hledal začátek svého strádání, byl právě tady.
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Jenže Ježíš se za těch pár dní zotavil a znovu se chystal na svou pouť. V Nazaretu se
mu příliš nedařilo, lidé byli u něho zvyklí na něco jiného, že jen pomáhal, ale nekázal
tak jako nyní. Jakub měl pocit, že jeho pomocníci ho k odchodu dokonce ponoukají a
pohánějí jej. Možná se jim spíš než v Nazaretu líbilo v jejich rodném kraji. Lidem je
vždycky nejlépe tam, kde se narodili, kde žili, mají svůj domov.
Ježíš však zamířil i do vzdálenějších krajů. Jakub si ani všechna ta místa
nezapamatoval, málem je ani nespočítal, žili stále jako v horečce. Ježíš byl vychrtlý a
znovu s tím zaujatým výrazem ve tváři. Začali ve Filipově tetrarchii, ale poté si Jakub
města a země pamatoval jen na přeskáčku, byli v Betsaidě, Gadeře, Caesarei, ale také
v Gerasu, Betánii, Jerichu, delší dobu pak ve Fenicii, Samarii, Týru a Sidonu,
nevynechali Emauzy a Perei Heroda Antipy, zatoulali se také do Sýrie.
Jakub byl zvědavý, jak se Ježíš na nové kolo kazatelské poutě připravil, o čem se s
pomocníky poradil a na jakém nejvážnějším tématu se domluvili. K jeho překvapení
se v prvém čtení textů v synagóze Ježíš vrátil ke druhé Knize Mojžíšově, k Exodu,
k Velikonocům, odchodu z Egypta. Možná proto, že také vyráželi znovu z Nazaretu.
Ježíš začal nařízením hodu Beránka, ale ne tím, co přímo řekl Hospodin Mojžíšovi a
Árónovi v egyptské zemi, ale co zprostředkovaně jeho jménem pravil izraelským
starším:
Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom
vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě
veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází za dveře svého domu. Až Hospodin bude
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procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích.
Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na
vás.
Jakub dlouho přemýšlel nad smyslem Ježíšova výběru, proč vybral ne podrobný
Hospodinův příkaz, ale Mojžíšovo zprostředkované zjednodušení. Měl pocit, že jeho
bratr po prvních zkušenostech směřuje k jednoduchosti výkladu své víry. Brzy však
tuto domněnku opustil, Ježíš chtěl spíš upozornit na trvající římskou okupaci, ze které
se Judey musí osvobodit. Možná měl zároveň na mysli cosi tajemnějšího, že jeho
návštěva kdekoli bude to místo chránit. On z pověření Hospodina značí každé místo,
každý dům, které Hospodin bezpečně ochrání. Teprve v dalších dnech, po dalších
kázáních Jakub pochopil, že obětí velikonočního beránka měl Ježíš na mysli oběť
všeobecně, že se musí pro své poslání obětovat. Možná to byla i Ježíšova odpověď na
Jakubovy námitky z jejich společných rozhovorů.
Ale Jakubovi byla oběť v tomto pojetí vzdálená jako máloco. Neuznával ani zvířecí
oběti, nenáviděl krev a litoval oči vražděného zvířete, bylo mu líto každé živé bytosti,
pokud nebyla obrazně řečeno obětována, aby člověk žil a vůbec přežil. K tomu i lovil
zvěř a choval domácí zvířata. Jen to bylo omluvitelné. Jakub uznával rituál, byl
přesvědčený o jeho místu v životě lidí jako něčeho svátečního, proto i rád vstupoval
do chrámu, v němž se v tichu mohl každý zamyslet nejen nad Hospodinem, ale
především sám nad sebou. Oběti považoval od dětství za něco dávného, archaického,
kdy se člověk jen sotva vymanil ze zvířecí říše.
Byl-li Jakub kdy ochotný pochopit a uznat smysl nějaké vážnější oběti, tak pouze v
přirozeném životě, kdy se matka stará o své nemocné dítě, otec se namáhá, aby uživil
početnou rodinu. A přitom se nestyděl, že se svými myšlenkami pohybuje jen v kruhu
rodiny a těch nejbližších. Nemyslel si, že je třeba překračovat rámce komunity, vlastní
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obce. Z toho vyplývaly jen nesnáze, protože všude už žili lidé, nebyli snad jen v
nehostinných krajích, takže pustit se za hranice zároveň znamenalo dát se do boje s
místními lidmi, jako kdyby na Zemi nebylo místo pro všechny.
Nakonec se však vždycky vracel k Sáře, Ráchel a k Elíšebě. Sára brzy ovdoví, Ráchel
muže z neznámých důvodů zabili a o Elíšebě se Jakub při návštěvě rodného města
dozvěděl, že se nikde neztratila, i její muž nedávno zemřel v Jeruzalémě a ona se
vrátila do Nazaretu.
Pro Jakuba to byla největší oběť, jakou ty tři ženy musely prožívat, ačkoli věděl, že
těžko by stejně jako on někdo podobně o jejich osudu uvažoval. Uznával, že je to
proti logice. Ale smrt jejich mužů znamenala pro ně oběť, závaží, které jim svazovalo
ruce a nohy, aby se svými potomky přežily. Ne ony se obětovaly, ne jejich muži
obětovali svůj život, ale Hospodin je obětoval, protože je násilně odtrhl od sebe.
Ale nakonec Jakub zapochyboval i o této své představě. Hospodin tak nemohl
rozhodovat, jinak by nebyl dobrý a lidský. Rozhodoval tak o osudu vlastně život sám
a samotní lidé, kteří ho měli zčásti ve svých rukou. Jakub si uvědomoval, že se
pohybuje na hranici své víry. Věřil a zároveň nevěřil. Nemohl věřit úplně, protože o
stále více podstatných věcech pochyboval, jak rok od roku hlouběji poznával život.
Když si Jakub kázání od kázání Ježíšovy náboženské zásady zobecňoval, co jeho
bratr vlastně chce, co si přeje, stále častěji měl pocit, že den ode dne neodbytněji
zachází se strachem. Jako by právě v něm viděl prostředek nápravy lidí. Možná si to
Ježíš ve své dobrotě ani nepřál, vyplývalo to někdy z jeho netrpělivosti, že jeho
usilovná činnost nepřináší hned ovoce, a jako se mu ku pomoci nabízeli pomocníci,
nyní se jako už tak často v dějinách nabízel jako pokorný sluha strach.
A od toho nikdy nebylo daleko k Apokalypse
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Mohl však strach pomáhat, aby lidé žili spravedlivěji? Jakub o tom upřímně
pochyboval, byl přesvědčený, že donucení mění lidi vnějšně, a tím i dočasně. Ježíšovi
ta slabost strachu jako prostředku zdokonalení někdy docházela, a proto se vracel k
potřebě jednání člověka podle jeho svobodného rozhodnutí, ale motiv strachu buď
přímo nebo nevyřčeně z jeho kázání a rozmluv nezmizel. Z lidského hlediska Jakub
Ježíšovi vyčítal, že své poslání spojil s osobní askezí. Jakub uznával, že v životě se
člověk nevyhne sebeovládání, zdrženlivosti a odříkání. On tak často také činil nebo k
tomu byl okolnostmi přinucen, aby druhému neublížil. Ale tyto vlastnosti by se podle
něho neměly stát náplní života, což se u Ježíše stávalo realitou, už se nedokázal
radovat. Jakub pochopil, že k tomu příliš příležitosti nebylo, ale Ježíš by se takové
možnosti stejně vyhnul.
Jakub si to uvědomil už v okamžiku, kdy se vrátil od Ráchel. Zjevně na něm bylo
vidět i určité uspokojení, jakkoli rozporné. Ale stejně tak rozporně se k jeho
odpoutání postavil Ježíš. Blahosklonně mu jeho odloučení přál, možná byl i rád, že se
tak načas zbavil i svého pochybovačného souputníka, ale s vysokou pravděpodobností
by se nad jeho chováním a vzdálením pozastavil, kdyby patřil skutečně k jeho stádu.
Přesto si Jakub nikdy nemyslel, že stejně jako on se Ježíš nemučí alespoň
myšlenkami na druhé pohlaví. Věděl, že by to bylo proti přírodě. Zároveň bratra
obdivoval, že se dokáže ovládnout. Ale jak mu přiznal tento obdiv, zároveň ho litoval,
že se zbavuje nejlidštějšího potěšení, jakým je i pohlavní láska k ženě. Musel přiznat,
že to je i jeden z důvodů, proč by nebyl ochotný obětovat se způsobem, jak se k tomu
rozhodl Ježíš. A Jakub v rozvernějších chvílích blahořečil Hospodinovi, že lásku k
ženě a rozmnožování potomstva spojil zároveň se slastí.
- Půjdeme znovu do Chorazimu, řekl druhého dne Jakubovi Ježíš, - nevzpomeneš si
na Ráchel? připomněl mu s přívětivým úsměvem. Jakub by v té chvíli uvěřil, že Ježíš
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vidí do duší a dokáže se i vkrádat do vědomí a myšlení lidí. - Nemáš radost? zeptal se
Ježíš, když se nedočkal Jakubovy odpovědi. - Mám, přiznal Jakub, - ale ještě
šťastnější bych byl, kdybys šel se mnou. - Jsou tam snad ty vdovy dvě? bylo ten den
zřejmé, že Ježíš neztratil smysl pro humor nebo alespoň ironii. - Určitě by se ještě
nějaká poblíž našla... - Asi jsem se dneska dobře vyspal, že ti až závidím, Jakube! - A
co ti brání v tom, abys mě následoval? využil Jakub příležitost, kterou mu Ježíš
nabídl, aby ho alespoň trochu vyprovokoval. - Ano, co mi brání... jako by nad tou
možností Ježíš opravdu uvažoval, ačkoli Jakub o tom nebyl přesvědčený. - Nic ti v
tom nebrání, jenom ty sám! - Stejně jako tobě nic nebrání v tom, aby ses vydal ještě
nyní tam, kam tě táhne tvé srdce, vracel mu Ježíš vyzývavě. - A neodrazoval tě od
tvého poslání? byli zase tam, kam se neustále v kruhu vraceli. - I tak si můžeš má
slova vysvětlovat, Jakube, ačkoli mi tvá přítomnost nevadí, naopak jsem rád, když se
podívám mezi posluchače a vidím tě mezi nimi. - Takže tě nesvedu, abys na pár dní
zmizel od svého stáda? - Dokážeš svádět skutečně dokonale! uznal Ježíš. - Ale s
pramizerným výsledkem, co? - Dokonce si dokážeš odpovědět i sám, což svědčí o tvé
bystrosti, byl Ježíš už zase uštěpačný.
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Když Jakub vyrazil z Chorazimu na sever, byl celou cestu nezvykle rozrušený. Než
uvidí, že Ráchelin dům skutečně stojí na svém místě, od ohniště stoupá kolmo k nebi
kouř a ona tu s dětmi stále žije. Napětí poté, co spatřil neporušené stavení nejen
nepokleslo, ale se zvýšilo. Nebude klidný dokud ji nespatří alespoň trochu šťastnou,
že se u ní znovu objevil. S každým přibližujícím se metrem cítil, že ho k ní váže ještě
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něco víc, než je náklonnost a touha neustále se potulujícího muže po ženě. A co když
je nyní u ní někdo jiný? Co by jí ale mohl vyčítat? Jaké má na ni právo? Proč by měla
mít sílu a hlavně důvod zůstávat sama?
- Ty ses přece jen vrátil? řekla mu Ráchel mezi dveřmi, když na ně zabušil. Na její
tváři viděl radost, ale zároveň rozrušení a nepokoj. - Pojď dál, nestůj u dveří! zároveň
mu tím dala najevo, že zatím u ní není nikdo jiný. Šla k ohništi a hned mu
připravovala jídlo: - Jsi určitě unavený a vyhládlý.
Chtěl se jí zeptat, jestli někdy ženy myslí v první chvíli na něco jiného než muži
nabídnout něco k jídlu, ale nechal si tu otázku pro sebe, aby ji neurazil.
- Jak jste tu žili? zeptal se, když se posadili ke stolu. - Jak Bůh dal... řekla jen spíš ze
zvyku. - A co tě sem zase přivedlo? zeptala se, ačkoli to mohla předem uhodnout. Co jiného... - Já vím, přiznala se, - dozvěděla jsem se, že Ježíš je tvůj bratr... Takže
leccos už chápu... - Jak rychle se šíří zprávy... - Tady se nedělo nic... mluvila
přerývaně, jen jsme přišli o kus stáda a syn postonával. - Už je v pořádku? přestal na
chvíli jíst. - Děkuju, díky Bohu... - A práce tu pro mne nějaká bude? - Něcos tenkrát
nedodělal, něco jiného za tu podlehlo zubu času... Jsem ráda, že se ptáš na děti a na
práci...
Když dojedl, zvedl se od stolu: - Tak já se do té práce pustím! - Děkuju ti, že mi tím
pomáháš z rozpaků. Její slova ho zarazila, ale rozhodl se, že si jejího rozpoložení
raději nevšimne. Jen ji pohladil po rameni a vyšel z domu rozhlédnout se, co je tu
potřeba udělat.
- Zmínila jsem se dětem, že jsi tady, řekla mu, když za ním večer přišla na seník, kam
se opět uchýlil, - už jsou velké, dlouho jsi tu nebyl, za tu dobu dospěly, sedla si vedle
něho. - Vrátili jsme se načas do Nazaretu, Ježíš byl unaven. - Ale znovu jste se tady
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kolem objevili, jak jsem se doslechla... Jinak bys přece za mnou nepřišel,
zapochybovala. - Ano, znovu jsme na cestách, nedokázal zastřít tíhu Ježíšova
rozhodnutí. - Neumím posoudit, postřehla tíseň a úzkost v jeho hlasu, - jestli tvůj bratr
činí správně. Na jednu stranu mu dávám za pravdu, ale nejsem schopná předvídat
důsledky, k čemu jeho kázání povede... Jakub se na chvíli zarazil, jak Ráchel myslí
pomalu podobně jako on: - Nevím, co ti na to říct, jsme na tom se svými obavami
stejně, přiznal se.
- Nechtěla bych tě ovlivňovat, neznám svět mužů... - A svět žen? přerušil ji, aby
odpoutal její pozornost od Ježíše, která mu byla v její přítomnosti něčím nepříjemná. Když odmyslím ty, které dokonce v některé zemi vládnou, mluvila velmi pomalu, tak ostatní nechtějí nic jiného, než mít zdravé děti, klid a hodného a pracovitého
muže. - Nejsou jen takové, o kterých mluvíš, a které vládnou ostatním... - Neznám
ženy tak, jako třeba ty, řekla, ale rychle se opravila, aby si její poznámku
nevysvětloval špatně, - neznám tak svět... sama se zapletla do soudů, ze kterých
nenacházela východisko. - Ale o to přece teď nejde, chtěl jí pomoci z rozpaků, ani já
nejsem přesvědčený, jestli Ježíš, nyní se pro změnu odmlčel on.
- Nejstrašnější je, když se dozvíš, že tvého nejbližšího zabili, a když se mu potom
díváš do nehybné tváře, vnesla do rozhovoru tragický tón. - Promiň! omluvil se Jakub.
- Nerad jsem ti tu bolest znovu obnovil. - Ty přece, Jakube, za nic nemůžeš... Ale tvůj
bratr... opět nedokončila větu. - Mohl by skončit jako on? podíval se na ni. - Ne, to
bych mu nepřála... Ani kdybych věděla, že je takové počínání k něčemu dobré. Děkuju ti, jsem rád, že jsi mě tím utvrdila v mém rozhodnutí. Kdyby ho zabili, myslel
teď na Ježíše, - možná bych snad pokračoval v jeho cestě... řekl dost nepřesvědčivě. Ale ne, ne! rychle se popřel. - Sám cítíš, jak to není jednoduché, ale já jsem spíš na
tvé straně... Ale na tvém místě bych asi také svého bratra neopustila. - Když tě
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poslouchám, musel bych ti stále děkovat. Jsem šťastný, že jsem se na té naší pouti
seznámil s tebou... - Možná to Hospodin tak chtěl... - Osud. - Možná osud, souhlasila
klidně, ačkoli si uvědomovala, význam toho rozdílu. - Nezávidím ti tvůj úděl, řekl
pod dojmem slova, které vyřkl, a ona mu k němu přitakala. - Někdy jsme si ochotni
připustit, že jsme si ho vybrali, ale já si myslím, že nám byl určen. - Když se nám
daří, myslíme si, že jsme pány svého osudu, ale v opačném případě za svůj osud a
úděl žehráme. - Co můžeme, co můžeme? přitáhla si kolena k bradě. - Milovat se, jak
všude šíří Ježíš. - Místo toho, abys ho chválil, tak jeho počínání zlehčuješ, přesto se
najednou zasmála. - Nemůžeme se přece připomínáním si horších stránek života
připravovat se o ty hezčí. - Už budu mlčet, vzala vinu na sebe. - Jsi nevinná, Ráchel! Ano, svým způsobem ano, souhlasila, - jsi vlastně kromě mého mrtvého manžela
druhým mužem, ke kterému jsem se tak přiblížila...
Po těch jejích slovech si Jakub znovu uvědomil, že je v něčem nepolepšitelný. Opět
jako by jejím přiznáním až vyznáním na něho padla tíha odpovědnosti. On odejde, ale
ona tu zůstane. A on by jí to měl říct. - Nad čím ses tak zamyslel, Jakube? - Naše
cesty se zase rozejdou... - Já to vím, počítám s tím, nic ti nebudu vyčítat, zvedla se a
podala mu ruku.
Když se ráno probudili, ta tíha z něho nespadla, hrozil se, jestli bude mít sílu od ní
odejít, ale určitě už věděl, že na tu první noc s ní nikdy nezapomene, jako kdyby se v
ní nastřádaly všechny ty roky od smrti jejího manžela.
- Omlouvám se, Jakube! ráno se sama přiznala. - Nebyla jsem schopná se včera
v noci ovládat... - Ale proč by ses omlouvala? Za sebe? Proč? Myslíš si, že bych jinak
byl šťastnější, než jsem byl? znovu ji objal. - Nevím, proč jsem si myslela, že muži
jsou nejraději se ženami, které se zdráhají... - Netušil jsem, že i ty můžeš mít
předsudky. - Proč se mi vysmíváš? - Já se ti přece nevysmívám... Člověk se má
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chovat podle své přirozenosti... Ale to už jsem ti přece dal dříve několikrát najevo i v
jiných případech a souvislostech. - Ztratila jsem málem vědomí...
Jakub se usmál: - Nemohla jsi mi připravit krásnější ráno! Bouřlivou noc a veselé
ráno! - Jsem ráda, že máš dobrou náladu! - A proč bych ji neměl mít? - Připravím ti tu
nejlepší snídani, jakou dokážu! - Jsi opravdu tak ještě prostá jako malé děti, nebo
někdy i už nepatrně lstivá? - Jsem především šťastná! - A proč bych se já měl cítit
jinak? - Takže ještě chvíli lež, než se děti vzbudí a vyženou na pastvu a já ti
připravím... - ... tu nejskvělejší snídani! nechtěl, aby se znovu opakovala.
Nedokázal od Ráchel odejít sedm dní. A ani poté neodcházel lehce, kdyby sama
netrvala na tom, aby odešel. Ne, že by to tak sama chtěla, ale věděla, že by si nikdy
neodpustil a ani ona, kdyby Jakub neplnil to, co si ke svému bratrovi Ježíšovi
předsevzal.
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- Jsem rád, Jakube, že ses vrátil, přivítal ho Ježíš, - ale zároveň bych ti přál, jak tě
vidím spokojeného a šťastného, abys tam mohl zůstat. - I kvůli sobě? - Přece jsem ti
řekl, že mám radost z tvého návratu! zvýšil Ježíš hlas. - Promiň! omluvil se Jakub. Bylo ti u ní dobře? přijal Ježíš mlčky omluvu a v jeho hlase nebyl ani nepatrný
náznak, že by se na svého bratra zlobil. - Bylo... Ale zároveň mám pocit, že
zneužívám vdovy... - Proč mluvíš v množném čísle? - Sára už je málem vdova, i
Elíšeba ovdověla. - Ty ses setkal s Elíšebou? projevil Ježíš nebývalý zájem. - Ne, jen
jsem se o jejím osudu dozvěděl... Často na ni vzpomínám... - Já taky... A jsem proto
rád, že se znovu objevila. - Že se ti nepodařilo ji svést z nesprávné cesty?
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- Stále dobře nevím, Jakube, co je v tomhle ohledu správná cesta. Jen jsem si myslel,
že rozhodující je vždy rodina, jako byla ta naše. - V tom se, Ježíši, nelišíme, ale život
je vždycky trochu složitější a lidé navíc rozdílnější. - Já vím, souhlasil Ježíš. - Prožil
jsem v těch sedmi dnech něco jako zázrak. Ačkoli si Ráchel asi představuju v té
nejšlechetnější a nejušlechtilejší podobě. - Jsem šťastný s tebou, překvapil Ježíš
Jakuba svou odezvou, spíš čekal, že mu vyčte, jak se rouhá. - Ačkoli nyní se to tu
všude kolem zázraky jen hemží, přešel Ježíš rychle k jinému tématu. - Myslíš ty
Šimonovy v Samariích? - Ani snad ne... Ale ty, co stále častěji očekávají lidé ode
mne.
Jakub se na chvíli zarazil: - Slyšel jsem od tvých pomocníků, že se zdráháš
uskutečňovat další, dával si Jakub pozor, aby jeho poznámka nevyzněla posměšně a
Ježíš se neurazil. - Možná je to i tím, že častěji hovoříš v podobenstvích, odkud k
potřebě zázraků není daleko... pokusil se Jakub být věcnější. - Podmínky v téhle zemi
jenom zvyšují náklonnost k zázrakům... To tvrzení Jakuba zaskočilo stejně tak jako
předchozí: - Ale také k pověstem, nezaručeným zprávám... - Ale já bych se vrátil ještě
k těm podobenstvím... Myslím si, že o to víc si lidé zapamatují poselství, které je v
nich skryto, bylo vidět, že je nyní Ježíš tak často používá vědomě. - Zatím jsem
neslyšel, že by kterýkoli ze zázraků nebyl rozumově vysvětlitelný, pokusil se Jakub
mluvit naprosto otevřeně, když tomu byl nakloněn i Ježíš.
- I ten tvůj zázrak s Ráchel? chytil se toho hned Ježíš, ale jen proto, aby bratra
přátelsky pozlobil. - To je ovšem jiný druh zázraků! - A také rozumem vysvětlitelný?
dotíral Ježíš dál. - Abych se přiznal, Ježíši, někdy o tom sám pochybuju... - Stejně
jako o jiných zázracích? - Ale o těch jsem ti přece, Ježíši, už řekl, že v ně nevěřím
jako v zázraky, ale velmi často jako shluk náhod... Nebo jako výsledek toho, že lidem
vnukneš novou víru... - A o to přece jde, přerušil ho Ježíš, - i podobenství hrají roli v
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rozšiřování víry, jak já ji chápu... - Už si zase posunuješ náš rozhovor, Ježíši, kam si
přeješ! - Ale to přece dělá každý! začal být Ježíš útočnější. - Jistě, v tom ti dávám za
pravdu. Ale abych byl přesný - v tom prvém, vnukat lidem víru, aby nabyli
sebevědomí, důvěru, naději, probudit v nich sílu, aby zvítězili i nad svými nemocemi,
v tom bych tě, Ježíši, podporoval stejně jako v Nazaretu až do roztrhání těla. Ale nyní
jde v tvé činnosti o něco jiného, uvádíš do pohybu lidi a můžeš je dostat do ještě
většího nebezpečenství, než ze kterého je tou drobnou činností vymaňuješ. Buď budeš
zničen a nic z toho, co se tak přesvědčivě snažíš hlásat, se neuskuteční. Nebo nakonec
zvítězíš, ale stejně jako v jiných případech tvé vítězství zneužijí ti méně dobří. A
možná dokonce se stanou obě věci: Ty se obětuješ, jiní na tvých bedrech a zádech
tvých pomocníků se budou povznášet k jinému nebi, odlišnému království
nebeskému, než jsi měl na mysli.
- Proč si stále, Jakube, libuješ v těch nejčernějších barvách? - Řekni mi upřímně:
Která víra nebyla zneužita? - Ale právě proto chci budovat takovou, která by se už
nedala nikým a ničím zvrátit! - A já ti říkám, že bereš na sebe velkou odpovědnost. Sotva se odněkud vrátíš, hned jsme zase v sobě, postěžoval si Ježíš. - Jako kdyby ti
lidé, se kterými se Jakub stýkal, strojili proti němu nějaké úklady. - Nevím, z čeho mě
podezříváš, ale řeknu ti jen jedno, Ježíši, lidem, se kterými se potkávám, nejde o nic
jiného, než aby měli něco sytého do úst, byli zdraví a dívali se do budoucnosti své a
svých dětí s nadějí. Na první pohled to není mnoho, ale ve skutečnosti moc, a to nejen
nyní, ale v jakékoli době. Jinak by v dějinách bylo víc zlatých věků. Možná
existovaly, ale vždycky jen jako kratičký záblesk jako když z nebe padá hvězda. - Ty
bys mi dokonce mohl některá podobenství sám vymýšlet, poslouchal Ježíš svého
staršího bratra s jistým zadostiučiněním. - Děkuju ti za tu pochvalu, ale abych ti řekl
pravdu, nejraději bych se s tebou o těchto věcech nebavil, jsou mi vzdálené, jen jsem
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byl donucený k tomu o nich uvažovat, že ses dal na tuto cestu... Abych se ti přiznal,
raději bych u našeho otce vymýšlel, jak co nejlépe vyzdobit nějakou truhlu pro
nějakou mladou nevěstu... - To ti upřímně, Jakube, věřím, ale právě proto, aby něco
takového bylo někdy možné... - ... je třeba se obětovat, co? přerušil ho a doplnil
Jakub. - Nevím, proč opět mluvíš o oběti! - Cožpak k ní nespěješ? - O tom je
přesvědčená i Ráchel? vzpomněl si Ježíš na tu, od které se Jakub vrátil. - Nezapřu ti,
že jsme se o tobě bavili, ale k mému překvapení, a přiznám se radostnému, má stejné
názory a hlavně obavy, jaké mám já... I ona se bojí důsledků, které by mohly nastat...
Pro tebe a pro jiné, i nakonec pro víru, kterou hlásáš. - Ano, dávám ti za pravdu, je
třeba poslouchat, co lidé říkají, i ženy... Ale ty jsi zahleděný jen do té jedné, od které
ses vrátil, že sis ani nevšiml, jak se tady rozrostly naše řady nejen o další muže, ale i
ženy... Třeba o Marii, matku mých dvou pomocníků, která je přinejmenším tolik
potřebná, jako je jejich pomoc. - Mýlíš se, Ježíši, pokud si myslíš, že ona mě popouzí
proti tobě. Naopak, ona mi po sedmi dnech řekla, abych odešel za tebou a plnil to, co
jsem si předsevzal. - S jejím posvěcením? - Nemluvíš dobře, Ježíši, ona není z těch,
které by ti nepřály, ale jen sdílíme stejné obavy, nic jiného za tím nehledej, protože
bys nám oběma zbytečně ublížil. - Promiň, Jakube, pokud je tomu tak, omlouvám se
ti! Ale nyní už musím jít!
Jakub zůstal sám a v nepříliš dobrém rozpoložení. Raději by byl u Ráchel, rozběhl se
za ní, kdyby nežila dva dny cesty odtud. Nedovedl si představit, jak by se chovala,
kdyby se vrátil. Už by to bylo potřetí a především v tak krátké době, že by to pro
Jakuba bylo zavazující, už by od ní nemohl jen tak lehce odejít. Znamenalo by to, že
se vzdal svého předsevzetí starat se o Ježíše. A s konečnou platností zapomenout na
Sáru, ačkoli její muž byl ještě živý, že se Jakub v tom okamžiku zastyděl, o čem
uvažuje.
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Jakub si vážil Ráchel, ale pokud mu některá ze žen skutečně patřila, byla to právě jen
ona, i když mezi nimi se neodehrálo nic víc než pár dotyků. Zasvěcovala ho Elíšeba.
Když si teď na ni vzpomněl, vyčítal si, že si nenašel chvilku času ji navštívit, jak
prožívá smrt svého muže. V následujícím okamžiku si však říkal, že nejspíš udělal
dobře, že za ní nešel, jen by zbytečně rozdíral její rány. Vlastně celá jeho zkušenost se
ženami byly Sára, Elíšeba a Ráchel. Těžko by se mezi nimi rozhodoval. Ostatní sice
nezmizely z jeho paměti, ale jen jako by se mihly v jeho životě, pamatoval si jen
útržky z jejich vztahu, neviděl je nikdy před sebou tak tvárně jako ty tři, ačkoli každá
byla jiná a s každou prožil něco úplně jiného.
Ježíš nelhal. Když se Jakub opět s plným vědomím zařadil do jeho hloučku, nemohl
přehlédnout, že se tu skutečně stále častěji objevují ženy. Některé se dokonce o Ježíše
staraly. Na několika z nich bylo zjevné, že je nepřitahuje ani tak víra, ale samotný
Ježíš. Jakub s napětím čekal, co z toho všeho vzejde. Zvláště když o některých
večerech s nimi a se svými pomocníky pokojně jedl opékané skopové a popíjel víno.
Zatím ale o Ježíšovi nemohl říct ani jedno zlé slovo.
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Snad to bylo pod bezprostředním dojmem rozmluvy Ježíše a Jakuba o Ráchel, Sáře a
Elíšebě či o ženách vůbec, možná pravděpodobně i pod vlivem změny Ježíšova
postoje k druhému pohlaví i částečně k životu, trochu volnějšímu, když Ježíš
najednou jednoho dne řekl Jakubovi: - Pojďme a řekněme zítra ostatním, že chceme
být jako bratři alespoň jeden den spolu sami!
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Jakub mu zprvu neporozuměl, Ježíš se tvářil tajemně, ale zároveň měl v očích kus
ještě někdejšího chlapeckého šibalství, které ho opouštělo teprve v posledních
měsících, a tak byl Jakub šťastný, že je přece jen i nyní schopen myslet na něco
jiného, a proto by pouze z tohoto prostého důvodu souhlasil se vším, co jeho bratr
navrhne. Strpěl mu proto, že do poslední chvíle tají důvod a cíl jejich společné cesty.
Zamířili spolu k osamělému a polozborcenému hradišti, pod nímž se rozkládalo
poměrně bohaté sídlo. Jenže jak už to bývá, té noci, kdy se rozhodli společně někam
vyrazit, zuřila letní bouře, a tak říčka, kterou měli oba přebrodit, se změnila v dravý
proud. Ježíš odmítl jít dost značný kus cesty po proudu, kde byl můstek přes říční
koryto, a přemlouval proto Jakuba, aby valící se vodu přebrodili. Jakub po dlouhém
váhání souhlasil, ale pro jistotu se svlékl úplně do naha a držel si své svršky pod paží.
Ježíš následoval jeho příkladu a uvázal si svůj oděv pro změnu na hlavu.
Jakub, který byl silnější než Ježíš, brzy zpozoroval, jak bratrovi podemílají nohy
vodní víry, a tak k němu přistoupil a držel ho za oběma rukama za paži. Přecházeli
brod zrovna v místě, kde se koryto řeky zatáčelo prudčeji, říčka zprvu proto byla
mělká, ale čím víc se blížili k druhému břehu, voda jim pomalu sahala až prsům. Už
byli na tři čtyři kroky od břehu, když Ježíšovi podklouzly nohy a padl do
rozběsněného proudu. Jakub z pudu sebezáchovy hodil všechny své věci na břeh,
ponořil se a postrčil bratra k vyčnívajícímu křovisku. Ježíš se jej chytil a vylezl na
břeh. Jeho oděv byl však úplně mokrý. Přesto se Ježíš rozesmál. Možná proto, že tak
šťastně vyvázl z rozvodněné řeky nebo vůbec z prosté lidské radosti.
Jakuba ta Ježíšova reakce potěšila, že si dovolil ho popíchnout: - To jsem zvědavý,
jakým zázrakem si ty své háby usušíš? Ježíš se rozhlédl kolem, šel k blízkému
vykotlanému stromu, připravil si tu hromádku starého listí a uschlé větvičky, které
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skryty odolaly dešti, vytáhl odtud ještě dva kusy plochého dřeva, která dřel tak rychle
a neúnavně, že za chvíli z nich začalo dýmit, vyšlehla jiskra a od ní vzplanul oheň.
- Ano, díval se na něj udiveně Jakub, už věřím na zázraky! ohříval si nad plameny
zkřehlé ruce. - Vždyť přece pro tebe není takové zapalování ohně ničím neznámým,
řekl Ježíš, kolikrát jsme se o to pokoušeli se zdarem v dětství? - Jenže ten zázrak
spočívá v tom, vzpomenout si v ten pravý okamžik na tu jedinečnou spásnou
možnost, kterou člověk zná! - A kdo ti v tom, Jakube, brání?
Jakub se raději odmlčel, už se zase dostávali na okraj obrazné propasti, kdy by se
zapletli do rozhovoru, který by je s největší pravděpodobností opět rozdělil, a to si
Jakub v té chvíli přál co nejméně, byl šťastný, že jim Hospodin dopřál být alespoň pár
hodin v pohodě.
Ani Ježíš nechtěl tu otázku opakovat, také on dal přednost smířlivosti, jakkoli mu
někdy byla odporná, ale ne teď v bratrově přítomnosti. - Takže, co nás nyní, Ježíši,
vlastně čeká? osmělil se Jakub využít té vzácné chvíle zeptat se Ježíše, co zamýšlí. Chtěl jsem tě nechat ještě chvíli v napětí, ale když jinak nedáš... dával si Ježíš přesto
pomalostí řeči načas. - Byl jsem pozván na svatbu syna místního bohatce, ale
takového zvláštního, který si snad dokonce své bohatství zasloužil, ačkoli jsem nikdy
nebyl ochotný něčemu podobnému uvěřit, ale přinejmenším se chová ke svým
bližním slušně, všechny na tu svatbu pozval, i bědné a chudé, takže jsem se rozhodl
tam jít, ale ne se všemi, abychom nebudili pozornost, ale zpočátku tam být jen na
zapřenou... zrychlil Ježíš svou řeč, takže chvíli zněla jako litanie, než se zase v závěru
jeho slova uklidnila. - Nemáš někdy špatné nápady, Ježíši, i ta tvá skvostná
potměšilost mě těší, liboval si Jakub, ačkoli zdaleka nevěděl všechno, co jeho bratr
zamýšlí. - Tady vidíš ten zázrak, podal Ježíš Jakubovi svůj oděv, aby se přesvědčil, že
látka je suchá. - Už nemusím být, jak mě Pánbůh stvořil! dokonce se zasmál. - Snad
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se nebudeš i rouhat! kroutil hlavou Jakub. - Myslím, že Hospodin má smysl pro
potměšilosti, které nejsou zlým úmyslem... - Možná spíš taškařice, opravil ho Jakub. Asi máš pravdu, nebo šibalství, hledal Ježíš přesnější slovo.
Ježíš se oblékl a přičichl k oděvu: Budou si myslet, jak ze mne táhne ten dým, že
mezi ně přišel kovář nebo uhlíř. - Zatím jsme zplihlí jako dva vodníci, prohrábl si
Jakub ještě mokré vlasy a vousy. - S pomocí Boží vyrazíme! zadupal Ježíš oheň, aby
od něho vykotlaný strom nechytil.
Svatba už byla v plném proudu, kvůli té rozvodněné řece zameškali vlastní svatební
obřad. O to však se snadněji vmísili mezi pozvané hosty, z nichž většina byla již
notně opilá vínem, které tu na svatbě teklo proudem. Kolem bylo i plno hudebníků,
tanečníků a zpěváků. Jakub s Ježíšem požádali o kus jehněčího s čerstvým chlebem a
zapíjeli je mladým dobrým vínem. - Pij, než po tomhle vzácném víně přijde na pořad
zkyslý patok! naklonil se Ježíš důvěrně k Jakubovi a zasvěceně mu pošeptal. Jakub
šestým smyslem pochopil, že Ježíš sem zřejmě přišel s předem uváženým záměrem.
Naštěstí mnozí po dobrém víně bujaře upadali do alkoholického opojení, než přišlo na
pořad to nevalné, který brzy nutí ke zvracení. - Pojď! stále ještě tajemně chytil Ježíš
Jakuba za rukáv, když dojedli a dopili.
Oba bratři proklouzli podnapilým davem do vinného sklepa, kde v neosvětlené
hloubi labyrintu Ježíš ukázal na šest sudů: - Ty musíme vyměnit za těch šest ležících
na začátku sklepení, ukázal Ježíš nazpět na loučemi osvětlenou část sklepa. Jakub
jeho záměr pochopil okamžitě. Jen přičichl k jednomu ze sudů a pro jistotu olízl i
tekutinu, která z něho odkapávala, aby po chuti poznal, že je v nich jen voda, kdežto
oni valili na jejich místo sudy s tím nejlepším vínem, které bylo schováno až pro ty,
kteří odmítnou pít to zkyslé a ti nezřízení odpadnou. Ježíšovi a Jakubovi se podařila
zaměnit sudy zrovna v okamžiku, kdy se začaly nalévat slivky.
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- Přece tohle nebudeme pít, tuhle hroznou matolinu! prozradil Ježíš svou totožnost.
Všichni přítomní zmlkli. - Vylijte tu břečku! řekl Ježíš. Ve stejné chvíli se zvedl otec
ženicha, aby dal najevo, kdo je tu pánem: - Já tady o všem rozhoduju! - A já vám
říkám, vylijte tu bryndu! neztratil rozhodnost Ježíš. - A co budeme potom pít? podivil
se bohatec, ve kterém se asi Ježíš zmýlil, nebo o něm nedostal ty nejpravdivější
zprávy. Možná však chtěl potrestat ty, kdo jsou ochotní pít všechno, co je zadarmo. Tam! ukázal Ježíš na sudy, které s Jakubem přivalili a zaměnili. - Chcete pít vodu?
rozesmál se pobaveně bohatec.
Ježíš svou nataženou paží a vztyčenou dlaní ukázal vznešeně k sudům: - Znovu vám
říkám, pijte tu vodu, která se změnila ve víno!
Bohatec i jeho syn se zasmáli, ale už ne tak sebevědomě jako poprvé, a zjihle se
dívali na Ježíše. Protože se k ničemu neměli, Ježíš šel k prvnímu sudu, natočil z něho
plný džbán a rozléval víno do číší kolemstojících: - Počkejte, až všem naliju! přál si
Ježíš. A teprve poté, kdy všichni měli plné poháry, nalil Ježíš i sobě: - Teď pijte!
Zástupem zašumělo a ze zástupu se ozval i výkřik: - Zázrak!
- Žádný zázrak! opravil neznámého Ježíš. - Jenom se vám dostalo toho, nač jste měli
jako hosté svatosvaté právo! dopil Ježíš svou číši a v nastalém zmatku zmizel s
Jakubem v temné noci.
- Doufám, že nepůjdeme znovu přes tu rozběsněnou řeku! děsil se předem Jakub. Možná už voda opadla, pokoušel se odhadnout Ježíš. - Nerad bych, abychom se ještě
v noci sušili! Těžko bych totiž v jednom dni přežil hned najednou tři zázraky,
rozesmál se nejen kvůli tomu, co za těch pár hodin prožili, ale i díky tomu, co vypili.
Oba bratři se jako dva všude známí pijáci objali kolem ramen a za zpěvu se vraceli
zpátky ke své komunitě.

188

39

Jakub měl chvíli dojem, že se Ježíš v posledních dnech dost podstatně změnil,
především pookřál, dokonce na několika místech vyprávěl vtip, který zaslechli na
svatbě syna známého bohatce:
Čtyři býčci nejrůznějšího stáří stáli na vysokém svahu a dívali se do údolí, kde se
páslo stádo krav. - Vezmeme to teď tryskem dolů a všechny krávy obšťastníme, řekl
první z nich. - Sejdeme pomalu a vstoupíme jen do některých, doporučoval jen o něco
starší býček. - Co bychom lezli dolů, ať přijdou sem za námi, když chtějí obskočit,
mínil býk už v letech. - Bacha, zařval najednou nejstarší býk, - ty krávy se ženou za
námi!
Ježíš měl s tím vtipem slušný úspěch, kdyby se proti jeho vyprávění nepostavily
právě ženy v jeho doprovodu. A tak musel přece jen trochu zabrzdit. Ale ta návštěva
svatby jako by mu vlila do myšlení i těla nové síly, byl k nepřekonání, přicházel s
novými myšlenkami, se kterými převážně souhlasil i jinak kritický Jakub.
Nikdo nemůže sloužit najednou dvěma pánům. Neboť jednoho bude poté nenávidět a
druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i
majetku.
V Jakubovi se po prvních slovech tohoto kázání probouzel odpor, nezdálo se mu
případné, dokud Ježíš nevyslovil poslední větu. Ačkoli i k ní měl určité výhrady. Ale
možná Ježíšovi křivdil, nechtěl pravděpodobně hlásat nezpochybnitelné pravdy, ale
takové, které nutily posluchače přemýšlet. Ježíš však v následujícím kázání někdy i
rozverného Jakuba potěšil, když velmi obrazně řekl: Nedávejte psům, co je svaté.
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Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. V
dalších slovech se Ježíš opět vrátil nejen k víře, ale i k obecnějším lidským otázkám:
Proste, a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno... Jak
byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi...
Hloubka Ježíšova uvažování ohromila Jakuba i v závěru jeho kázání: Vejděte těsnou
branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo
tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.
Sotva Ježíš domluvil, Jakub se k němu hrnul, aby mu za jeho slova poděkoval, což
nikdy dosud neudělal, ale tak silně na něho Ježíšova podobenství zapůsobila. Jak se k
němu však jeho bratr blížil, planula z očí nejen vášeň pro víru, ale i horečka. Než se
však Jakub k Ježíšovi dostal, oslovil ho jeden z pomocníků a prosil ho, aby se mohl
před jejich dalším putováním na několik dnů vzdálit: Pane, dovol mi odejít a pochovat
svého otce. Již zjevně nemocný Ježíš mu však odpověděl velmi příkře: Následuj mě a
nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.
Jakuba v té chvíli napadlo, že Ježíšova slova jsou omluvitelná pouze jeho únavou a
počínající vážnější nemocí. Jejich společné brodění přes rozbouřenou říčku nezůstalo
u jeho bratra bez následků. Když se Jakub dotkl Ježíšovi ruky, cítil, jak jím lomcuje
zimnice.
- Okamžitě musíš na lůžko, Ježíši! převzal okamžitě iniciativu Jakub. - A ty, otočil se
Jakub k prosícímu pomocníkovi a pošeptal mu: - Jdi pochovat svého otce, Hospodin
tě pochopí! byl i Jakub vzrušený.
Následující dny byly pro Jakuba hrozivé. Ježíšovi nepomáhaly žádné byliny ani
zábaly. Všichni kolem něho byli bezradní. Jakub si vyčítal, že bratra neuchránil,
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dokonce s ním byl, když Ježíš v řece nachladl. Omluvou mu bylo jen to, že Ježíš tu
návštěvu svatby vymyslel a trval na cestě přes řeku, odmítl Jakubovu radu jít raději k
mostu přes řeku.
Je to hrozné, říkal si v duchu Jakub, chtěl jsem Ježíšovi zabránit, aby se obětoval, a
on nyní může zemřít jen kvůli prachobyčejnému nachlazení. U vyčerpaného a
oslabeného Ježíše nejspíš vedlo k zápalu plic. A navíc jako následek, kdy si chtěli
společně jen povyrazit, ačkoli by Jakub, kdyby Ježíš opravdu svou nemoc nepřežil,
nikdy nebyl přesvědčený o ničem jiném, než o skutečnosti, že se Ježíš obětoval.
- Učiň teď alespoň jeden zázrak pro sebe, Ježíši! opakoval několikrát Jakub bratrovi,
který v horečkách blouznil.
Kolem lůžka se lidé modlili a v prvních chvílích by je Jakub nejraději vyhnal, měl
pocit, že při léčení bratra překážejí. Brzy se přesvědčil, že i jemu již nezbývalo nic
jiného než modlitba.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jakož my i odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
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Jakub věděl, že modlitba těžko může někomu skutečně pomoci. Přesto při jejím
několikerém přeříkání cítil úlevu. Tak pomáhala i ostatním. A nejspíš bylo jedno,
kterou modlitbou se kdo modlil a jaké byl víry. V tu chvíli byl Jakub ochotný
pochopit třeba i pohany, kteří se klaněli svým modlám a bůžkům. Byl vždy snášenlivý
i k jiným vírám a náboženstvím, protože se vytvářely ze stejné lidské potřeby. Šlo jen
mnohdy o to, jestli modlitba byla zdánlivě vyslyšena a o to víc modlícího se
utvrzovala v jeho konkrétní víře.
Při pečování o nemocného Ježíše prošlo Jakubovi v ty hrůzné dny, kdy se stále
strachoval o jeho život, mnoho otázek, proč je vlastně člověk na této zemi za tak
svízelných podmínek, proč se musí upínat k něčemu nadpřirozenému, jestli vůbec
potřebuje mít nad sebou nadpřirozenou autoritu, která o něm zdánlivě i rozhoduje,
ačkoli v případě Hospodina to bylo určitě sporné i v Ježíšově výkladu i v kázáních
mnoha jiných proroků. Nakonec Jakub dospíval k pochybnostem, jestli jinak osobně
prospěšná víra se nestává při jejím záměrném přerodu v náboženství nebezpečím,
vytváří-li se nad nimi církev se složitou hierarchií kněží a stává se zároveň vyznáním
vládců. Všechno to se může zrodit i z Ježíšova učení, přinese dobro i zlo, které
nebude jen tak lehce možné vážit na sebespravedlivějších váhách, už bude spojeno
nejen s náboženskou, ale i se světskou mocí.
Jakub mnohokrát litoval, že se kvůli úsilí o Ježíšovu záchranu musel postupně
prokousávat i k těmto obecnějším otázkám, které čněly kdesi neskutečně vysoko nad
jeho uvažováním obyčejného tesaře a truhláře, ale zároveň mu docházelo, že ho k
tomu dohnal život a podmínky, ve kterých žili. Takže bylo pravděpodobně nesmyslné,
když si cokoli vyčítal, litoval svého osudu, protože byl právě pro všechno to, co se
dělo, nevyhnutelný. Stejně jako to jablko, které se stálou pravidelností padalo k zemi.
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A tak Jakub vyměňoval Ježíšovi obklady na čele i na celém těle a modlil se, ačkoli
nevěřil, že jeho modlitba může být někým vyslyšena, chvílemi pochyboval, jestli to
není právě proto, že její síle a účinku nevěří, těkal od popření k popření, sám už
nevěděl, zda má věřit, nebo nevěřit, při plnějším vědomí ho posilovala jen solidarita a
soucítění ostatních, kteří si přáli Ježíšovo uzdravení, aby dále mohl mezi nimi šířit své
slovo.
A možná by všechno dopadlo špatně, mohli se dočkat toho nejsmutnějšího konce,
kdyby se tu pomalu jako zjevení neobjevila Ráchel, která se o Ježíšově nemoci od
kohosi přespolního dozvěděla a hned spěchala za nimi, odvážila se nechat své děti
s jejím velkým dobytčím stádem samotné, a tady hned připravovala Ježíšovi z vody té
nejhlubší artézské studny v okolí zábaly, jak s nimi měla dobré zkušenosti z nemoci
vlastního muže i syna a dcery.
Ježíš se po mnoha dnech začal uzdravovat. Zotavení sice postupovalo pomalu, ale ten
základní zlom zjevně nastal, oba si ani nevšimli, že Ráchel stejně tak jak se záhadně
objevila, tak i beze slova zmizela, nečekala ani na poděkování.
Ježíš, aniž by mu to kdo řekl, Ráchel i po tak dlouhé době poznal, i když za tu dobu
prošlo kolem něho a mluvil s tisíci jinými lidmi, ale tu ženu, ve které se shlédl jeho
starší bratr, si zapamatoval, utkvěla mu v paměti, když kdysi kázal, a ona neslyšně
prošla kolem, podobně i jako se nyní tiše starala, aby od něho odehnala čekající smrt.
Aniž by se vzájemně domluvili, čekali teď všichni po Ježíšově uzdravení na jeho
první slova. Ta patřila právě Ráchel:
- Pravím vám, že kolem mě a kolem vás prošel anděl, a ten anděl byl živý! Věděl
jsem, že ho jednou potkám!
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Jakub byl nejen unavený zápasem o Ježíšovo zdraví, ale rozrušený prvními slovy,
které jeho bratr po vysokých horečkách a nabytí plného vědomí vyslovil. Mohl sice
jeho soud přičíst teprve počínajícímu zotavování, ale přesto ho spojení čehosi
naprosto reálného s křesťanskými nadpřirozenými bytostmi vykonávajícími nejen
příkazy boží, ale zosobňujícími i krásu, dobrotu a nevinnost, u Ježíše překvapilo až
zaskočilo. Ačkoli náznaky podobných přístupů byly již v mnoha podobenstvích u
Ježíše patrné.
Možná byl Jakub udiven především proto, že se Ježíšův výrok týkal právě Ráchel,
která se stala jeho bratrovi vlastně strážným andělem, symbolem ušlechtilosti a lásky.
Ale stejně tak se mohla stát zlým, zavrženíhodným a padlým andělem, kdyby kdokoli
posuzoval, že nebyla svému mrtvému manželovi věrná až za hrob.
Kdo ale tu mohl být věrohodným soudcem? Nad lidskou přírodou, přírodou v nás, a
tužbami, které nás poutají k jiným lidem i k druhému pohlaví?
Nikdo by asi nebyl dost dobře schopný na Jakubovi rozpoznat, co se děje v jeho duši
a vědomí, určitě by to vnější pozorovatel přičítal vypětí, které Jakub musel vynaložit a
prožít při Ježíšově nemoci. Celá ta událost mu neznemožňovala se pohybovat mezi
ostatními, svobodně se rozhodovat. Ale musel se k tomu prazvláštnímu Ježíšovu
podobenství neustále vracet, posuzovat jej ze všech možných stran, očišťovat od
možných podružných vlivů. Přese vše však musel uznat, že do Ježíšova obrazu víry
velmi složitým způsobem vnikal až dokonce se vlamoval život ve svých
nejrozmanitějších podobách.
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Možná ten jistý zmatek v Jakubově duši způsobilo vědomí, že věděl o všech
okolnostech této události víc než všichni ostatní. A jen on a ona znali, co se mezi nimi
událo. Ježíš si mohl leccos domýšlet a jistě domyslel, ale přesto nakonec řekl, co řekl.
Nejsložitější pro Jakuba bylo, že se s Ráchel po druhém setkání již s konečnou
platností rozloučili. A to rozloučení by s vysokou pravděpodobností také trvalo,
kdyby se tu mezi nimi neobjevila. Ale v těch zoufalých dnech z bezprostřední
blízkosti vnímal její krásu, jemu tak důvěrně známé tělo sklánějící se nad nemocným
Ježíšem, vůni krůpějemi potu zbrocené kůže, bezděčné dotyky, kdy vyměňovali
Ježíšovi zábaly, i její vlídně vemlouvavý hlas, kdy mluvila k Ježíšovi, ačkoli ji v
prvních hodinách nemohl vnímat.
Její přítomnost Jakuba s postupným zlepšováním Ježíšova zdraví stále víc
vzrušovala, před občasným krátkým spánkem se mu zjevovala v podobách, kdy byli
naposled spolu, vyčítal si, že bojují o Ježíšův život a on na ni stále myslí jako na ženu,
dokonce vášnivou milou, jak ji poznal naposled. V duchu si kladl otázku, jestli
podobně na něho nemyslí i ona. Snažila se ovládat, jen občas ji zradil lesk jejích očí,
když se na něho kradmo podívala. Měl chuť ji alespoň na pár vteřin obejmout, když
byli náhodou sami jen s nevnímajícím Ježíšem, ale za celou tu dobu v sobě tu odvahu,
možná spíš zneužívající drzost, nikdy nenašel. Přesto by býval rád věděl, jestli přišla
jen kvůli Ježíšovi, nebo i kvůli němu. Nanejvýš by však byl ochoten připustit, že
nejspíš by se tak nerozhodla, kdyby neznala jeho.
Ale co víme, co vůbec můžeme vědět o tom, co si myslí jiní, dokud nám to nedají
najevo svými vlastními slovy, nebo činy? I poté můžeme váhat, zda slova byla
upřímná a skutky bez postranních úmyslů nebo i pokrytecké.
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Jakub tušil, že překvapující se zjevení Ráchel a Ježíšova slova o ní ho ve vědomí a v
představách nebudou dlouho opouštět, možná nikdy, dokud se k nim nějakým
rozhodnějším způsobem nepostaví. Mluvit o tom s bratrem nemělo pražádný smysl, k
ničemu by nevedlo. Chtít znát jeho motivy, ale nač? Řekl, co řekl. Podobně jako kdysi
podle dochovaných pověstí Hospodin jen stručně lidem sdělil, že je tím, kdo je. Ale
byla tu možná ještě jedna věc, jestli to, co vyslovil Ježíš, by se Ráchel neměla
dozvědět.
Možná se to k ní nejrůznějšími klikatými cestami dostane, ale neměla by to přímo
slyšet právě od něho, od Jakuba? Zároveň by však mohla mít pocit, že je to pro něho
jen výmluva, možnost, záminka, jak ji znovu navštívit. A on by byl rozhodně nerad,
kdyby si právě po té události myslela, že ji zneužívá ve svůj prospěch.
Bylo tu ale přece jenom něco, zač stálo se znovu s Ráchel setkat, a to prosté lidské
poděkování, co udělala pro Ježíše. I když se dalo předem předpokládat, že své pomoci
nebude přikládat velký význam, dokonce mohl předvídat, jak mu přesvědčivě odpoví,
že by to udělala pro kohokoli jiného. A on současně věděl, že mluví pravdu. Kdo ví,
kolik takových dobrých skutků má za sebou?
A tak bylo na první pohled zřejmé, že ať Jakub o Ježíšově uzdravení bude přemýšlet
ze všech možných i nemožných stran, nepohne se ani o krok z místa, dokud se k
něčemu nerozhodne, nerozetne tu pro něho málem už tajemnou záhadu jako ten
pověstný gordický uzel, ačkoli všechno to jeho jakkoli čestné rozjímání nakonec
stejně nebude směřovat nikam jinam, než kam ho táhne jeho silnější podvědomí, a to
znovu navštívit Ráchel.
- Čekala jsem, že ještě jednou přijdeš, přivítala ho znovu na zápraží. - Zlobíš se? Jak bych se mohla zlobit? Vždycky jsem s tebou byla ráda... - Ale tvůj hlas je smutný.
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- Jaký by měl být jiný, když už předem vím, že mě znovu a tenkrát už nadobro
opustíš? - A kdybych zůstal? řekl Jakub neprozřetelně. - Nezkoušej nic, co nikdy
nemůžeš splnit, a pojď raději dál! otevřela mu dveře dokořán.
Zatímco při prvním setkání Ráchel byla zdrženlivá, při druhém vášnivá, tak při třetím
měl Jakub pocit, že se střídavě ocitá na mírných mořských vlnách a hned poté v
matčině měkkém náručí.
- Změnila ses, Ráchel, nedokázal ji neříct, co prožíval. - Někdy se v ženě zadrží touha
tak, že se změní až v náruživost, řekla opatrně, - jindy v něhu, pokračovala neurčitě
dál, ačkoli bylo zřejmé, co myslí, kdyby se nestyděla říct úplnou pravdu. - Nemyslím
si, že jde jen o náhodu, neodpustil si. - Ano, máš pravdu, přiznala, začínám být asi
opravdu jiná. - Tím hůř se s tebou budu loučit... - Já také... Ale jak člověk může žít
bez druhého? řekla opět neurčitě, co Jakubovi došlo, až když byl na cestě od ní.
- Nevím, jak bych ti poděkoval za Ježíše, raději začal o něčem jiném, o tom, proč
především přišel. - I přes tu úzkost, kterou jsme všichni prožívali, bylo mi mezi vámi
moc dobře, odpověděla jinak, než od ní Jakub předpokládal. - Nám s tebou také. Bylo mi Ježíše líto... Měla jsem pocit, že na ochotného velblouda každý rád nakládá,
připomněla staré přísloví. - Ježíš především ochotně nakládá sám na sebe, opravil ji. Měl jsem proto o něj opravdu strach. - Ne vše, co rámusí v křoví cesty, se na cestě
opravdu objeví, odpověděla znovu starým příslovím, jako kdyby v nich v ten okamžik
našla zalíbení. - Myslíš si, že nebyl tak ohrožený? - To nechci tvrdit, ale muže jsem z
podobných zchvácení a nastuzení vysvobozovala několikrát. - Nemůžeš být bez
samaritánské péče? riskoval, že se jí dotkne. - Tak bych to neřekla, nevím ale, jestli
dokážu zůstat sama, až se děti rozběhnou do světa, naznačovala, co už mohlo být i
skutečností.

197

Jakub se neodvážil ptát se Ráchel dál. Čím víc jí položí otázek, tím víc dostane
odpovědí, které ho utvrdí o opravdovém konci vztahu mezi nimi, ani kdyby se
rozhodl u ní zůstat, protože by to nedovolila kvůli Ježíšovi ani ona, ať měla jiný
důvod než on. Teď poprvé neležel na seníku, ale na jejím širokém loži, které kdysi
bylo manželským. Ráchel byla pro něho záhadou, proč se rozhodla, aby i přes noc
zůstal v domě. O to větší trýzeň mu tím ale i způsobila, nebo přinejmenším
nepříjemný pocit, být na místě, které před málo lety sdílela s jiným, kterého určitě
milovala, kdežto jeho tak nanejvýš respektovala pro jeho zručnost a možná oddanost
Ježíšovi. A také i proto, že toužila být po tak dlouhé době s mužem. Co by jí kdo
mohl vyčítat?
I jí možná trápilo, že tu byla poprvé s jiným než vlastním mužem. Třeba tím jen
chtěla překonat vlastní trauma. Nebo naopak jistým způsobem tím Jakuba uctít.
Pociťoval výčitky, i když jí měl být za to spíš vděčný. Dokázal by s ní tak uléhat
každý večer, kdyby tu zůstal, nebo by raději staré lože z rozpaků spálil a zhotovil
nové? Ale to už sám cítil, že se jeho vědomí pohybuje někde za hranicí skutečného
světa a života. - Mrzí mě, že mám za sebou běh ženský, řekla mu ráno po probuzení
po poslední společné noci, - ráda bych s tebou ještě měla dítě. Jen mu tak přidala na
bedra další tíži, když se s ní naposled rozloučil. Jeho život s největší
pravděpodobností skončí bez toho, aby po sobě zanechal potomky.
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Když se Jakub vrátil od Ráchel, častokrát se zamýšlel nad jejími proměnami, jakkoli
byly logicky vysvětlitelné. Co mohlo být na tom tak překvapivého, když poprvé byla
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obezřetná, toužila jen po laskání a nedovolila mu do ní vstoupit, podruhé nechala
propuknout své vášni a možná i pravé podstatě těch nejlepších ženských let, a potřetí
jako kdyby žensky dozrála? Byly to vlastně tři podoby jejího vztahu k druhému
pohlaví, které by se s vysokou pravděpodobností vyvíjely podobným způsobem,
kdyby s ní žil od počátku a hlavně stále, jen by ty hranice byly pozvolné, těžko by
možná ty změny dokonce postřehl.
Ta období, ta proměnlivost a novost činily život krásným. A kdyby si mohl Jakub
znovu vybrat, nejraději by začal od samého počátku. A pokud by mu osud nabídl jen
jednu z těch možností, zůstal by nejraději opět u té první. Jako se každý vrací ke
dnům první zamilovanosti. Přesto první noc po návratu Jakub protismyslně pociťoval
nejbolestněji, že se ráno neprobudil s dlaní v jejím horkém klíně, jak si zvykl v ty dny
s ní usínat a vydržel tak až do rána.
Když otevřela oči ona, vždycky se zastyděla, že mu to dovolila, ale nikdy k němu
nebyla tak krutá, aby mu tu nejzazší důvěrnost zakázala, jako by podvědomě sama
cítila, že právě to je důkazem toho nejbližšího a zároveň nejpřirozenějšího vztahu
mezi mužem a ženou. Jakub věděl, že pojem přirozenost zneužívá, ačkoli byl
pravděpodobně v jeho uvažování rozhodující a klíčový. A týkalo se celého jeho života
a existence lidí vůbec. Nemohlo se proto také netýkat měřítek, podle kterých
posuzoval ženy. I když Sára, Elíšeba a Ráchel se neuvěřitelně svými charaktery a
jednáním lišily, právě přirozenost jejich chování je spojovala. Jinak by se s nimi snad
ani nesblížil, nezůstávaly mu v srdci a nevracel se k nim alespoň v myšlenkách.
Ale v citovém rozpoložení po definitivním návratu od Ráchel neměl Jakub příležitost
zůstat dlouho. Ježíš už měl dvanáct učedníků, což se mu zdálo nejen dostatek, ale
snad příliš, zvlášť když byl spokojený, jak jsou učenliví, a proto se rozhodl je vyslat
do okolního světa, aby samostatně hlásali Hospodinovo a jeho slovo. Možná tomu
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předcházely mnohé úvahy, jichž se Jakub nezúčastnil. Zčásti proto, že byl u Ráchel a
po návratu od ní se několik dní nedokázal rychleji vzpamatovat, ale také proto, že ne
všech Ježíšových aktivit se zúčastňoval, zvláště ne těch, které byly určeny jen pro
dvanáct vyvolených, ačkoli by se nikdo z nich nepohoršoval, kdyby byl přítomen.
Jako Ježíšův starší bratr měl Jakub přece jen určitá privilegia, i když nebyly žádným
tajemstvím podstatné rozdíly mezi oběma bratry, a to nejen pokud šlo o Ježíšovu misi,
ale i pojetí víry vůbec.
Když se Jakub o té změně dozvěděl, zprvu byl rád, že Ježíš přece jen bude mít víc
volnějšího času, když nebude muset zároveň připravovat své učedníky a dlouhé
hodiny s nimi projednávat každý jejich vážnější krok. Zároveň se nemohl ubránit
úzkosti, že se Ježíšovo poslání dostává do dalšího a daleko nebezpečnějšího období,
stává se hnutím, složitějším seskupením, které se o to víc stane ohniskem pozornosti
vládců. Už nyní je znepokojovalo. Protože však se veškerá činnost soustřeďovala
kolem Ježíše, mohla být přece jen pod jistou kontrolou. Nyní hrozilo, že těch ohnisek
bude o dalších dvanáct víc.
Jakub si v duchu vybavoval ten tucet Ježíšových učedníků: Šimona, který byl spíš
znám pod jménem Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba Zebedeových a jeho bratra Jana,
což byla čtveřice, kterou Ježíš vždycky začínal, protože byli první, a Jakub si také
nejdříve vzpomněl vždycky na ně. Dále pak Filipa, Bartoloměje, Tomáše, celníka
Matouše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Jidáše Iškariotského,
kterého Ježíš z neznámých důvodů jmenoval vždy jako posledního.
Ačkoli Jakub nebyl přítomný přípravě Ježíšova zcela zásadního rozhodnutí, zúčastnil
se jejich rozloučení s Ježíšem, kdy jim kladl na srdce vážná slova. Možná by se Jakub
ani nevzrušil, kdyby krátce před koncem odešel. Zaskočila ho právě ta poslední slova,
jimiž se jeho mladší bratr rozloučil s těmi pro něho v tom okamžiku nejbližšími:
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Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj, nepřišel jsem na zem uvést pokoj, ale
meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti
tchyni, a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku
více než mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne
hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Jakub se zhrozil, když ta Ježíšova slova slyšel, byl rozrušený, protože byla proti
dosud převažujícímu bratrovu uvažování. Jakub chtěl vystoupit a vykřičet se před
všemi Ježíšovými učedníky, že je to nesmysl, co jim říká na cestu. Ale znovu jako
obvykle nedostal odvahu, byl jako ostatní fascinován Ježíšovým zaujetím, když šlo o
všechno, věřil, že najde příležitost přesvědčit bratra, aby se choval ke svým nejbližším
uvážlivěji, nepřipoutával je tak silně a neodvolatelně k vlastnímu učení a rodícímu se
odkazu, protože to nemůže přinést požadované dobro, když jako první a poslední
bude rozhodující meč.
- Jak jsi mohl, jak jsi vůbec mohl, Ježíši, místo míru vytáhnout meč? vmetl bratrovi
do tváře Jakub, když měli možnost poprvé mluvit o samotě. - Postavit nejbližší
příbuzné proti sobě? Vztah a lásku učedníků k tobě povýšit nad lásku rodičů a dětí? Protože oni stejně jako já se dobrovolně rozhodli plnit poslání, které je také vyšší, než
jsou oni a jejich rodinné vztahy! byl Ježíš neúprosný. - Ale proč by nemohli lidé ctít
Hospodina a být oddáni tobě, stejně jako stát i ve svých rodinách při sobě? Jakub
zároveň i trochu slevoval, uznával hodnoty v opačném pořadí. - Musel bych ti jen
opakovat, že oni nemohou být jako ostatní, musí se mnohého vzdát, jako jsem se řady
věcí vzdal i já ve jménu něčeho vyššího, Hospodina...
- To je nesmysl! nenechal se přesvědčit Jakub. - Člověku nemůže být nic bližšího
než právě ti nejbližší. Ti, blízcí nám krví, i ti, kterými nás jako ty nejlepší obdařil
společný život. - Důležitější je víra, Jakube! trval na svém přesvědčení Ježíš. - Bude-li
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silná víra, věř mi, budou i lepší vztahy mezi lidmi. A proto je nutné právě jich se
zpočátku vzdát, zvláště pak v případě, kdy lidé si sebevíce bližší jsou vlažní ve své
víře. - To jsou na první pohled slova vznešená a zdánlivě promyšlená, ale zároveň
prázdná! rozhodl se Jakub zaútočit. - Jsou jen odrazem tvého velikášství, i když ses
choval doposud vždycky skromně! Jenom jako bys tím dával pokyn k vzájemné
nenávisti! Cožpak si nedokážeš představit budoucí obraz, který bude zároveň
pokračováním protivenství, které zažíváme a které jsi chtěl zastavit? Ty nevíš, že
tímto okamžikem stavíš proti sobě lidi, kteří nevěří právě jako ty? Myslíš si, že jen ty
máš pravdu? Opravdu netušíš, jak stoupenci nejen nejrůznějších věr, ale i jejich
blízkých podob budou proti sobě krvavě bojovat?
Jakub pokračoval ve své pomalu litanii dál, že si po pár minutách pravděpodobně už
nepamatoval, co řekl, a to nejen proto, že byl na nejvyšší míru vzrušený, ale zároveň
toho řekl i vyčetl Ježíšovi kvůli jeho slovům tolik, že by to ještě někdy tak přesně
neuměl opakovat, ale rozhodně mu zůstal v paměti smysl a obsah jeho slov jako
reakci na ta Ježíšova, která se mu zdála nejnepochopitelnější od začátku jeho
působení.
- Ale jak si pak jinak představuješ, Jakube, že lidé budou ochotní a především
schopní šířit mé a Hospodinovo slovo v takových podmínkách, jaké jsou nyní?
Cožpak mohou udělat úspěšný krok, aby mi nebyli naprosto oddáni? byl Ježíš
přesvědčený o správnosti svých slov nebo si teprve mnohé dodatečně ospravedlňoval.
- Činíš z nich jen vojáky své soukromé armády! vyřkl Jakub nejtvrdší soud. - Ano,
přiznal Ježíš, ale jen z volby Hospodina! byl stále přesvědčený o svém poslání. Přestaň, Ježíši, konečně věřit, že jsi přišel spasit svět, že tě tím někdo dokonce
pověřil, snad sám Hospodin! vyrazil Jakub proti svému bratrovi zatím nejagresivněji.
- Ano, tak tomu skutečně je, Jakube! věřil tomu Ježíš. - A ty to stejně tak dobře víš

202

jako já! vyčetl mu. - Jinak bys mě nepronásledoval na každém kroku! nešetřil i Ježíš
svého bratra. - Pokud si neodběhneš za nějakou pěknou vdovou! dokonce si dovolil
říct. - Vdovou, která ti zachránila život, Ježíši, a proto bys o ní nikdy neměl tak
mluvit! nezadržel v sobě Jakub hněv. - Jako bys nevěděl, že Židé chápou nemoc jako
trest! - Promiň! omluvil se Ježíš, když si uvědomil, že přestřelil, jinak by na něho
Jakub nezačal chrlit ty nejtěžší výčitky. - Také mi promiň... omluvil se Jakub, že se
sám neovládl. - Možná máš v něčem pravdu, Jakube! odcházel Ježíš jako snad poprvé
od bratra poražený.
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Ostrý střet s Jakubem měl na Ježíše nesporně viditelný vliv. Ježíš zamýšlel působit v
okolí Betsaidy stejně usilovně, pokud ne ještě přesvědčivěji, než to požadoval na
svých učednících působících v jiných krajích a městech. Nyní po konfliktu s bratrem
jako by na pár dnů ve své aktivitě ustrnul. Jakubovy výtky ho dokonce ochromily.
Stranil se ostatních a často vysedával o samotě s hlavou svěšenou v dlaních.
Možná Ježíš opravdu v duchu probíral, jestli nevyslal své učedníky mezi lidi se
zbytečně zavazujícími příkazy, nesvazoval jim předem ruce vysokou mírou oddanosti
k sobě. Ale vzápětí se ve svých rozhodnutích utvrzoval, že jinak by společně
nedokázali nic. Bez silného vztahu k tomu, kdo je první, nejde přece nic pořádného
dosáhnout! Možná měl být přísnější! Cožpak měl důvod bezmezně věřit, že někdo
nebude hlásat něco zcela jiného, než si přeje, dokonce ho někdo i nezradí?
Ježíšova stísněnost zapůsobila zpětně i na Jakuba, vyčítal si, jestli nebyl na bratra
moc příkrý. Možná ta jeho slova nebyla myšlena tak, jak na Jakuba nakonec působila,
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a třeba i Ježíšovi učedníci ji pochopili jinak, přesněji. Jako závazek, že jejich poslání
je nade vším, ale jen obrazně, nijak se fakticky nedotýká jejich bližních. Šlo pouze o
Ježíšův způsob mluvy, která byla někdy ostřejší, než ji ve skutečnosti zamýšlel,
sledovala mnohdy jen účelovost, upřednostňovala zamýšlenou užitečnost, přístup ke
konkrétní činnosti. Jakub přemýšlel, zda se Ježíšovi ještě jednou a pokorněji
neomluvit, ale rychle tu myšlenku zavrhl, ničemu by to nepomohlo, kdyby k němu byl
shovívavější, ustupoval, jako by teď zapomněl, že nejde jen o to, jak své pomocníky
připravil na samostatnou činnost, ale o jeho misi vůbec.
- Co se děje s Ježíšem? vyrušila Jakuba z rozjímání Ada, která je už delší dobu
doprovázela, ale neodešla ani s jedním z pomocníků, zůstala s Ježíšem. - Co by se s
ním mělo dít? překvapila Jakuba nejen svou přítomností, ale i otázkou. - Že je tak
stále zadumaný... jen tiše hlesla. - A má snad nějaký důvod k veselosti? byl Jakub bez
důvodu znovu příkrý. - Ano, ne, jistě, zaskočila ta slova Adu, že zrozpačitěla, málem
začala mluvit nelogicky. - Promiň! omluvil se za svou neotesanost Jakub. - A co mu
vůbec chceš? vrátil se málem ke stejně nezdvořilému tónu.
Místo odpovědi se Ada začervenala. Jakub si teprve nyní všiml, že Ada je hezká
dívka nebo už mladá žena. Přehlédl ji možná jen proto, že měl v poslední době oči jen
pro Ráchel, nevnímal ostatní příslušnice něžného pohlaví kolem Ježíše. Ada měla sice
horní část těla až cudně zahalenou, přesto látka nedokázala zastřít její bujné poprsí,
jak může dorůstat do výše jen zrající dívce či ženě než poprvé porodí. Při Jakubově
pohledu Ada znachověla ještě víc, její tvář byla už málem purpurová. Jakub se
rozhlédl kolem, jestli je někdo poblíž či zdáli nepozoruje. Ada si jeho pohled
vysvětlila úplně jinak a ohlédla se také, ale s jistou bázní.
- Ty se mě, Ado, bojíš? rozesmál se Jakub.
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Pozoroval přesto Adu dál s neskrývanou závistí. Nedíval se ani tak do její znachovělé
tváře, proto pár vteřin váhal, jestli k ní nepřistoupit blíž a nestisknout ji až málem se
nabízející dráždivá prsa nebo dokonce k nim drze neproniknout rukama pod lněnou
látku. S výjimkou až žádoucně vyvinutých prsou byla Ada postavou křehká, nyní
navíc i úplně bezbranná.
- Já mám Ježíše ráda! řekla najednou Ada, jako by se tím chtěla zaštítit, bránit.
Jakub se nejdříve chtěl zeptat A co má být? ale rychle si to rozmyslel, protože Ada tu
větu řekla zvláštně, takže se jí podíval přímo do očí: - Jak ráda? zaskočila ho. Ada
jenom pokrčila rameny. - Já tě přece nechci vyslýchat, Ado... Trápit... uvědomil si
Jakub na jedné straně tak trochu směšnost, ale i tíživost okamžiku.
Ada už možná, vlastně určitě, litovala, že Jakuba vůbec oslovila. Jakub v těch
vteřinách v sobě objevil rys, o kterém si myslel, že mu není vzdálenější. Nezatoužil už
jen po jejích ňadrech, ale sjet jí po stehnech do klína, svést ji Ježíšovi, pokud s ní něco
má nebo kdy měl, vymluvit se drze, že nemohl předpokládat, že by se o ni Ježíš
zajímal při zdrženlivosti, kterou tak dával najevo.
- Tak proč za ním nejdeš sama, když se ti vyhýbá? zeptal se po dlouhé odmlce Jakub.
- On se mi nevyhýbá... On je jen stále sám... nepřestala být Ada zmatená, že nemohla
Jakuba nepopudit. - Už po něm tak toužíš? To jste se nemilovali tak dlouho? sám
Jakub byl zmatený, jestli se na to ptá skutečně on, nemluví za něho někdo druhý nebo
jeho nějaké druhé já.
Místo odpovědi se Ada otočila a rozběhla se pryč.
Jakub v té chvíli nevěděl, jestli skutečně cosi tajemného v jejím vztahu k Ježíšovi
uhodl, nebo ji jen urazil, že s ním dále nevydržela mluvit. V každém případě byl její
vztah k Ježíšovi přinejmenším zvláštní. Ale přesto nebyl žádný důvod, aby se Jakub
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divil, nejen on, ale i většina ostatních věděla, že většina žen Ježíše přímo zbožňuje, a
to nejen jako kazatele.
Tak jsem asi nemohl provést nic horšího, vyčítal si téměř okamžitě Jakub. Šel na
druhou stranu než odběhla Ada a dlouho hledal nějaké osamělé místo, aby se po
roztržce s ní uklidnil. Nedokázal v té chvíli myslet na nic jiného než právě na ni.
Nejdříve v souvislosti s Ježíšem, jestli skutečně je mezi nimi něco víc než to, že Ada
jde jen příliš blízko s průvodem a má i proto k Ježíšovi pro jeho charismatické
vlastnosti hlubší vztah. Nedovedl si představit, že právě Ada by snad mohla být
silnější než jedno z Ježíšových předsevzetí. Ale brzy na ni Jakub myslel tak usilovně a
s vášnivou představivostí, že by se svému bratrovi ani nedivil, kdyby právě s ní selhal.
Z mnoha důvodů, i těch zcela lidských, by mu to upřímně přál. Na Adě byla
nejpozoruhodnější cudnost. Než se k nim připojila, byla určitě nevinná, ale zároveň ve
vztahu k Ježíšovi a možná i jiným učedníkům bezbranná, jak je bezmezně obdivovala.
A to nejspíš i proto, že je uznávali až zbožňovali, na prvém místě Ježíše, i jiní včetně
žen. Možná právě tyto její rysy, určitě se projevující neobvyklou zdráhavostí a stejně
tak v případě Ježíše pokornou ochotou, mohlo zmást i jeho mladšího bratra. Měl
šanci, kdyby chtěl, aby celý život zůstala jeho. Ale mohl si jeho bratr vůbec něco
takového zcela pozemského přát?
- Hledala tě Ada! řekl Jakub Ježíšovi, když se potkali. - Ada, opakoval Ježíš
nepřítomně její jméno, jako by mu v tu chvíli nic neříkalo, ale zároveň cosi až příliš
neodbytného připomínalo. – Přiznala se mi, že tě má ráda, říkal si Jakub, proč by měl
Ježíše šetřit. - Ano, vím... přiznal Ježíš, ale v ten okamžik nic jiného. - Rděla se
přitom... - Ona se červená při každé příležitosti, odvážil se Ježíš podívat Jakubovi do
očí. - Nezdálo se mi, že v jiných případech než v souvislosti s tebou... - Moc mě
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zajímá, řekl Ježíš neurčitě, - moc mě zajímala, opravil se, ale ani to nic
neobjasňovalo.
Jakub se rozhodl, že bude raději mlčet.
- Kdybych se jednou rozhodl žít jako ostatní pozemšťané, určitě bych si nevybral
jinou než Adu, otočil se Ježíš a odcházel pryč, podobně jako krátce předtím Ada.
Jakub se díval na Ježíšovu odcházející postavu, nepřehlédnutelně shrbenou, jako
kdyby na něm spočívala veškerá tíha světa, s neviditelným, ale patrným břemenem na
zádech, s jakým zápolil kdysi Atlas. K Jakubovu překvapení se Ježíš náhle zastavil,
chvíli jako by nad něčím přemýšlel, poté se otočil a vrátil ke svému bratrovi: - Nikdy
jsem nepoznal tak dospělou dívku a počínající ženu, jako je právě Ada, podíval se
Ježíš znovu a ještě pronikavěji Jakubovi do očí.
- Ale to už jsi mi jednou řekl, Ježíši! svraštil Jakub čelo a při pohledu na Ježíše
neuhnul očima. - Chceš mi tím snad naznačit, že je pro mne a všechny ostatní
nedotknutelná? - Kdybych mohl... Kdybych jenom trochu mohl... byl po těch slovech
Ježíš najednou jako vosk, nezvykle měkký, něžný, laskavý, jak na ni nejspíš v tu
chvíli myslel, možná si ji i v duchu představoval, určitě ho vztah k ní vnitřně rozdíral,
ať už s ní něco měl, nebo neměl, to bylo podružné, ale určitě hrála v jeho životě
možná vážnější roli než všechny ostatní ženy, se kterými se kdy setkal. - Ale to přece
moc dobře víš, Ježíši, že v tom ti já ani nikdo jiný nepomůže, všechno závisí jen na
tobě! těžko mu Jakub mohl poradit. - Možná máš pravdu... Ale co když se Ada ke
mně chová přístupně jen proto, že jsem Ježíšem Kristem, a když jím přestanu být,
všechno se rozplyne jako v mlze?
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Jak bylo i v následujících dnech zřejmé, Ježíš se nedokázal v poslední době dostat ze
svých nesnází jinak než další horečnatou kazatelskou a charitativní činností. Putovali
od města k městu, ale dlouho v žádném z nich nezůstávali, vlastně se v každém jen
mihli, aby bylo jasné, že tam byli, avšak na první pohled z nějaké vyšší nutnosti, jako
by potřebovali se tím někomu nad nimi pravidelně vykázat, že nepolevují. Možná to
bylo podmíněno i skutečností, že Jakub neustále znepokojoval Ježíše tím, že se
věnoval Adě, která po odchodu učedníků s nikým jiným nedokázala sblížit, a Ježíš
den ode dne nevěděl, jak se k ní chovat, když věnuje pozornost jeho bratrovi.
Jediné, co Ježíše neustále zajímalo, byly zprávy, jak si vedou v jednotlivých krajích a
zemích jeho učedníci. Teprve v posledních rozhovorech se Jakub od bratra dozvěděl,
že je posuzoval velmi kriticky, ačkoli si je sám s jasným záměrem vybral a nemohl
čekat, že si mezi prostými a nevzdělanými rybáři vybere lepší. Někdy docházelo i k
takovým rozporům a konfliktům, že někteří chtěli Ježíše i opustit. K nejvážnějšímu
střetu došlo, když učedníci povzbuzovali Ježíše, aby se stal izraelským králem a již
předem si zajišťovali, jaká místa v jeho království zaujmou, což Ježíš z hloubi duše
nesnášel.
Nejblíže Ježíšovi byli bratři Jan a Jakub Zebedeovi. Tvořili s ním ještě uzavřenější
kruh než všech dvanáct, jakýsi triumvirát, se kterým projednával ty nejchoulostivější
a nejnebezpečnější záležitosti, ale přesto i je vyslal se všemi ostatními, aby získali
stejně jako oni ostruhy, i když se jejich přítomnosti nerad vzdával. Ježíš si vážil i
setníka Matouše, který dokázal obětovat svůj majetek i úřad zajišťující mu spokojený
život. Matouš byl také jediný, který uměl nejen číst, ale také psát, a Ježíš spoléhal, že
jednou může sepsat, co mu z kázání a společného života zůstalo v paměti. Ostatně, na
to spoléhal i u ostatních, že alespoň svěří své zkušenosti těm, kdo dokážou vládnout
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perem. V peněžních záležitostech dal Ježíš zvláště na Filipa, který uměl velmi rychle
spočítat, jaké náklady si Ježíšovy jednotlivé kroky vyžádají. Nemluvě o tom, že Ježíš
se nikdy nechtěl peněz ani dotknout.
Zprávy, které Ježíš o počínání svých učedníků dostával, byly stejně jako oni samotní
rozdílné. Nedalo se však říct, že ti, kdo si počínali velmi dobře po boku Ježíše, byli
úspěšní i bez jeho přítomnosti. Spíše rozhodovalo, jak se dokážou samostatně
rozhodovat a především přemýšlet nad tím, co říci lidem, což bylo nejtěžší. Mnozí
často jen zjednodušeně opakovali, co slyšeli od Krista, ačkoli bylo daleko důležitější
reagovat v jednotlivých místech na mnohotvárnou skutečnost.
- Myslíš si, Jakube, že můžeš stejně tak pokoušet Adu, jako jsi kdysi sváděl Sáru a
později Ráchel? nevydržel Ježíš napětí, které se v něm pravděpodobně nashromáždilo
z neúspěchů některých učedníků, když se po několika dnech potkal tváří v tvář a
hlavně o samotě s Jakubem. - Nerozumím ti, Ježíši, těžko se jinak mohl Jakub bránit,
ačkoli musel tušit, že nejde jenom o Adu, i když určitě i o ni, ale o vážnější věci. - Ale
rozumíš! nenechal se Ježíš zmást. - Takže co se stalo? tušil Jakub, že takovou otázkou
nejspíš uvede bratra do rozpaků. - Nerad bych, aby byla nešťastná... obrátil Ježíš. Aby ale byla šťastná, závisí na tobě! nečekal určitě ani Ježíš takovou odpověď. Promiň, Jakube, nevím si s ní rady... - Jak nevím rady, Ježíši? kroutil Jakub nad tím
postýsknutím hlavou. - Ty, který sis dokázal poradit i s padlými ženami? - Ať udělám,
co udělám... byl Ježíš dál rozpačitý. - Ale vždyť ty sám jsi přece tvrdil: Ano, ano! Ne,
ne! připomněl mu Jakub. - Mohl jsem předpokládat, že mě při každé příležitosti budeš
chtít chytit za slovo, za má předcházející slova, neopustila Ježíše podrážděnost.
- Tak co se stalo? zeptal se Jakub naléhavě. - Nic, co by s tím, co čem hovoříme,
souviselo! vymlouval se Ježíš. - Tak dobře... Pokud jde tedy o Adu... podíval se Jakub
Ježíšovi do očí. - Chtěl bych, ale nemohu... působil Ježíš dál zmateně. - Co nemůžeš?
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Vždyť ty si, Ježíši, sám kladeš překážky! Sám sis některé i ty nejpřirozenější věci
zaměnil za hříchy. Jednou se nakonec dočkáme toho, že ti, kdo se nejupřímněji oddají
víře, budou ji chtít jako ti nejoddanější služebníci sloužit, budou se bát dotknout ženy,
aby se v tvých očích nedopustili smrtelného hříchu!
- I vztahy se ženami jsou přece spojeny s odpovědností! - Jistě, jak jinak, Ježíši! Jsou
spojeny dokonce s povinností založit rodinu a pokud Hospodin něco chtěl, tak na
prvém místě, aby lidský rod nevyhynul. - Někdo ale musí přece dělat něco víc! - Čeho
víc, Ježíši? Je snad něco v životě vážnějšího, než založit rodinu, starat se o ni, milovat
svou ženu a vychovávat děti? Doufám, že mi tu zase nebudeš vyprávět něco o tvém
poslání! podíval se Jakub na Ježíše nesmlouvavým pohledem. – A jestli je skutečně
pravda, že jsi tím vyvoleným právě ty, který své poslání i přijal, stejně jak je zvědavý
Jan Křtitel ve vězení! A jestli skutečně chceš usilovat o to být izraelským králem, co
posedlo i tvé učedníky? chrlil ze sebe Jakub. - Já jsem je přece přivedl k rozumu! Jistě, Ježíši, pokud jde o tohle, nic ti nevyčítám, ale pamatuj si jedno - Zapomeň, že
jsi vyvolený a pomazaný, to jen tahle neklidná a rozvrácená doba potřebovala někoho,
kdo by lidem vnukl alespoň nějakou naději, třeba prostřednictvím víry, ať už jakékoli,
věděl Jakub dobře, že už tím se před Ježíšem rouhá. - Ale nezapomeň zároveň, že
všechno je zneužitelné. Nejen lidmi vlastního národa, ale budeš-li takhle pokračovat,
můžeš překročit hranice naší stále ještě přesněji neohraničené země, a už jsi je vlastně
překročil, když vysíláš své lidi i do jiných zemí!
- Snad si nemyslíš, Jakube, že mě netrápí podobné obavy jako tebe. Proč mám asi
stále tak bídnou náladu? jako by v tom okamžiku Ježíš zvláštně zjihl. - Ale začal jsi o
Adě, Ježíši! - Nevěděl jsem čím začít... přiznal se Ježíš. - Já ti, Ježíši, řeknu, čím začít
- Neohlížej se vpravo ani vlevo a pomiluj se s ní, vezmi si, co ti patří! Je krásná... Až
moc krásná, aby jí dostal poprvé někdo jiný! - Jako kdyby tys někdy takhle přímočaře
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jednal! nejdříve mu Ježíš vyčetl něco opačného než na začátku jejich rozhovoru. - Já
se ale stejně jako ty obávám, že je ještě nevinná... - Ty se obáváš, Ježíši? rozesmál se
Jakub. - A můžeš si přát něco vzácnějšího? - Ale co ona? - Bude celý život šťastná, že
ji o panenství připravil Ježíš Kristus! myslel tu větu Jakub skutečně vážně, ačkoli
věděl, že si ji jeho bratr může vysvětlit úplně jinak, dokonce, že je míněna výsměšně.
- Já tě poslouchám, Jakube, možná bych měl teď řvát tak, až to bude slyšet do nebe,
zabít tě, ale já nevím, jak se k tobě mám zachovat... upřel Ježíš na Jakuba své modré
oči, nejspíš se tedy Jakubovi podařilo zasáhnout bratra na nejcitlivějším místě.
- Ke mně se zachovej, Ježíši, jak chceš! Ale večer si sežeň beránka, upečte si ho
někde o samotě, já ti daruji poslední džbán nejlepšího vína, které jsem dostal ještě od
Ráchel, a pak se s Adou na té beránčí kůži pomiluj, ať se rouno zbarví nejen jeho, ale
zároveň i její krví, kašli na to, co se děje v tobě, kolem tebe i nad tebou, jinak by ses
připravil o něco, co ti život, osud, příroda, nebo chceš-li i Hospodin, podruhé
nenabídnou! Já už dobře vím, a i ty sis to mnohokrát, Ježíši, musel uvědomit, že
některé věci jsou jen jednou. A jestli se nám od Hospodina skutečně něčeho
milostivého dostává, jsou to krásné ženy. Stejně jako se někdo narodí do rodiny, jako
jsme my! Že naší matkou je Marie, sestrou Anna a mladší sourozenci, otcem Josef, i
když ty ses nestyděl jej kvůli pošetilému mýtu o tvé vyvolenosti a předurčenosti
nazvat jen tvým pěstounem, neodpustil si Jakub Ježíšovi říct, co ho trápilo, vážil si
nejen Marie, ale také Josefa, byl šťastný, že mohl prožít dětství a mládí s nimi, kteří
ho nemuseli vychovávat, stačilo jen, jak žili.
Ježíš byl zaskočený už tím, jak dlouho Jakub mluvil, takovou jeho málem nekončící
promluvu nepamatoval, pokud vůbec někdy tak nepřetržitou řeč vedl, což znamenalo,
že svého staršího bratra vyprovokoval, že mu řekl i pravdy, které před ním celý život
tajil.
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Jakub se díval na Ježíše a bylo mu ho v tu chvíli líto, jak stál před ním jako by čekal
nejen na světský, ale i boží soud, třásl se před trestem za hřích, který si sám na sebe
svou zvláštní pošetilou zarputilostí přivolával.
- To víno, Ježíši, leží pod mými věcmi. A pokud bys měl výčitky svědomí, jsem
připravený si myslet, že mi ho někdo ukradl!
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Nejen v první chvíli, ale i později, vlastně po celý svůj život se Jakub nedozvěděl,
jestli šlo o náhodu či to bylo z Ježíšovy vůle, chtěl se mu odměnit za to, že nechal na
pokoji Adu, ze strachu o ni, protože se mezi nimi po nějaké době od tohoto rozhovoru
o Adě objevila - Elíšeba.
I když Jakub věděl, že ta otázka bude zbytečná, přesto se zeptal: - Co tě sem přivedlo,
Elíšebo?
Elíšeba v první chvíli jen pokrčila rameny, jak se jí nechtělo do vyprávění, ale
nakonec přece jen promluvila: - Prostě jsem tam v Nazaretu po návratu z Jeruzaléma
nemohla dál žít... Cítila jsem, jako kdyby tam najednou bylo pro mě málo vzduchu,
dusila jsem se... A zpátky do Jeruzaléma se mi už nechtělo vůbec, chvíli přemýšlela,
zda říct, že by se mohla ocitnout i na ulici, ale nakonec si tu pochybnost odpustila.
Celá pravda byla ale složitější, Jakub se ji od Elíšeby dozvídal po částech a stejně tak
i od jiných lidí, než si tu mozaiku byl schopen představit v celistvější podobě. Co totiž
nevěděl, Elíšeba před svým prvním manželem měla vážnou známost, která z nepříliš
vážných důvodů, spíš kvůli pomluvám, a jak se později ukázalo zcela nepravdivým,
neskončila manželstvím. Ačkoli vlastně už spolu jako manželé žili. A tak Elíšeba
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skončila, zrovna v okamžiku, kdy pravda vyšla najevo, v zákonném svazku s jiným.
Ten však po několika letech zemřel. A tak se Elíšebě nabízelo vrátit se ke své první
lásce. Sotva se však k sobě začali přibližovat, ten muž zemřel také. Elíšeba si v tu
tragickou chvíli byla dokonce ochotná připustit, že je to trest boží. A proto jí příchod
k Ježíšovu doprovodu připadal přirozený.
- Je to nesmysl, řekl Elíšebě později Jakub, když si o celé věci udělal jasno. - Je to
prostě osud, Elíšebo, a ty jsi přece poslední, aby sis něco namlouvala! ačkoli na ni
viděl, že je těmi událostmi stále otřesena.
Ale přes to všechno, co se stalo, Elíšeba měla neustále ráda život, byla v ní vnitřní
síla, která ji nedokázala zlomit, a pomáhala překonat nesnáze, a to ne snad, že by byla
povrchní, apatická nebo dokonce cynická, ale udržela si stále ten přirozený vztah ke
všemu, co se dělo kolem ní, i zájem o muže. Trochu se sice sama i nabízela, byla z té
většiny žen, které se nezdráhají, a proto vztahy s nimi nevedou k vážnějším střetům
končícím i nenávistí.
Elíšeba přece jen ale na konci jejich prvního milování po tolika letech Jakuba
překvapila, když poprosila, vlastně zcela samozřejmě požádala o nějaký dar. A on
musel uznat, že si ho zaslouží. Jeho vztah s Ráchel byl jiný. S Elíšebou poprvé poznal
zralou ženu, která má milování ráda, ví navíc co udělat, aby byl spokojený nejen muž,
ale zároveň se nestyděla od něho požadovat, aby jím byla podobně uspokojena i ona.
Jakub se nad některými věcmi pozastavoval snad jen proto, že byl přece jen pod
vlivem Ježíše, jeho zvláštního vztahu k ženám, ačkoli se kolem něho stále
pohybovaly, sloužily mu a dokonce se v tom předháněly, zvláště Marie, které všichni
říkali Magdalena. Nejdéle s nimi pobývala Marie Kleofášova, matka mladšího
Jakuba. Když poté žili v Lazarově domě, byly tu i Marta, Salomé, Johana a Zuzana.

213

Ale Ježíš dával stále přednost Adě, ačkoli si to na veřejnosti nikdy nedovolil dát
najevo, a ani ona nebyla z těch, kdo o vztahu k Ježíšovi hovořily, naopak si k němu
dovolila jen se zbožnou úctou shlížet, což Jakub nemohl jinak než respektovat, i pro
něho bylo vše, co se mezi nimi událo, zahaleno tajemstvím, o kterém by si nikdy
nejen k vážnosti vztahu k Ježíšovi, ale hlavně k Adě nedovolil pátrat.
Jakuba překvapovalo, že si vážil nejen Elíšeby, ale i Ady, nebo přesněji spíš naopak,
Ady a zároveň také Elíšeby, ačkoli mezi nimi byl přímo nebetyčný rozdíl. I když si
kvůli Ježíšovi nikdy nedokázal a ani neodvažoval Adu představit vedle sebe na lůžku,
milostně roztouženou, rozhodně musela být ve srovnání s Elíšebou něco jako hluboká
voda a Elíšeba šlehající oheň, pokora a na druhé straně vášeň, oddanost a Elíšebina
nespoutanost, poddajnost a náruživost, ale Jakuba přesto oba ty dva protilehlé ženské
typy přitahovaly jako jakási nepatrná část obecné a stejně zároveň mnohotvárné ženy,
jejíž konkrétní obraz si vytvářel nejen podle svých zkušeností, jak je v životě
poznával, ale mu byl něčím těžko vyjádřitelným podvědomě blízký, k čemu možná
přispívaly i jeho sny.
Jakub si přesto nakonec přiznával, že by asi neměl odvahu se k Adě skutečně
přiblížit, měl by výčitky svědomí, že by ji nikdy nemohl splnit to, co by si jako
většina žen přála, jen by ji zradil jako Sáru. Ale bylo v tom možná něco víc, Ada byla
pro něho svým a zvláštním způsobem tabu, dotknout se jí by pro něho znamenalo
dopustit se hříchu, což v jiném případě považoval za nesmysl, šel ve svém uvažování
dokonce dál, že Adu v některých okamžicích považoval za naprosto ojedinělý typ
ženy, který by měl být jen zbožňován, jakkoli Ježíšovi radil a dokonce se ho k tomu
chtěl přimět, aby se jí nevzdával. Jakubovo dost vybočující uvažování bylo nejspíš
scestné, pravděpodobně Adu podceňoval, její nevinná podoba a chování ještě
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nemusely znamenat, že by netoužila po tom se milovat s tím, koho si vyvolila, ke
komu se upnula.
Ve srovnání s Elíšebou se Ada nikdy nebyla ochotná nikomu příliš svěřovat, ostatně
k ní Jakub neměl tak blízko jako k té, se kterou ji právě srovnával, ačkoli také z
Elíšeby bylo někdy nutné některé věci přímo páčit, v žádném případě ne doslovně,
spíš jen trpělivě, pravdu po pravdě, přiznání po přiznání, a to s jedinou výjimkou Elíšeba nikdy nemluvila o Ježíšovi, a to z prostého důvodu, že nerada mluvila o
živých lidech a svých milostných zkušenostech s nimi vůbec, či z bezmezné úcty k
němu, nebo dokonce možná i proto, že nebylo o čem mluvit, leda o tom, jak se jí
snažil ještě v Nazaretu odvrátit od zdánlivě hříšného života, který ve skutečnosti
nebyl ničím jiným než neskrývaným zájmem o muže. Rozhodně o ní nebylo možné
hovořit jako o nevěstce bez pocitu křivdy, ačkoli nikoho z jejího nejbližšího okolí by
pravděpodobně nepřekvapilo, kdyby se tak jednou stalo. V očích mnoha lidí se
pohybovala na jakýchsi povětrných hranicích, čímž je odpuzovala, ale zároveň
přitahovalo jako všechno s chutí zakázaného ovoce, ale ještě ne padlé někde v trávě
nebo na ulici.
Když Jakub o Elíšebě v těchto souvislostech přemýšlel, vlastně si nedokázal ani dost
dobře představit, že by se stala skutečně nevěstkou, ale pro svou přitažlivost spíš
milenkou nějakého bohatého a mocného jeruzalémského nebo římského muže, a o to
bylo překvapivější, že skončila v Ježíšově průvodu a znovu po tolika letech v náručí
Jakubově. A co bylo v této souvislosti ještě zajímavější, ačkoli Jakubovi někdy v
hloubi duše vadilo, když věděl nebo se od někoho dozvěděl, kdo měl ženy, se kterými
se miloval před ním v milostném objetí také. Elíšebě je předem odpouštěl, nechtěl o
nich vědět, aby o nich vyprávěla, přestože některé muže dobře znal.
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- Mám je všechny v sobě jako strom má své letokruhy, přiznala jednou málem jako
podobenství Elíšeba.
Jakub se chtěl zeptat, kolik těch kruhů se v ní navršilo, nepřipomínají-li už posvátný
tisíciletý dub, ale nikdy si tu otázku neodvážil položit. Elíšeba byla až příliš dobrá na
to, aby jí podobným způsobem urážel.
I Ježíš bral nyní Elíšebu takovou, jakou se stala, jakou byla. Ta mladická představa
hříchu, pro kterou se o Elíšebu vlastně už v dětství zajímal, ho nejspíš už dávno
opustila, ačkoli byl ve vztazích mezi dvěma pohlavími stále zastáncem těch
nejpřísnějších mravů. A nebylo jen dílem Jakubovy představivosti, že přitažlivost
Elíšeby mohla být silnější než Ježíšovy zásady. A on by za to nikdy svého mladšího
bratra nekáral.
Toto ničím nedoložené podezření bylo vedlejší. Rozhodující pro Jakuba bylo něco
úplně jiného, a sice, že Elíšeba mohla mít podstatný a možná rozhodující vliv na
utváření Ježíšova postoje k ženám, zvláště k těm, které upadly nejníže. Kdyby někdo
chtěl charakterizovat Ježíšovo chování k nim, jako nejpříznačnější znak by nejspíš
shledal, že se jich Ježíš neštítil, bral je jako sobě rovné, a co bylo nejvíc překvapující,
vinu nedával jim, ale těm, kdo je do takového postavení dostali a jejich služby hříšně
zneužívali. Konečně, v Ježíšově konání to nebylo nic, co by nějak zvlášť vybočovalo.
Stejně tak nevinil zloděje a jiné provinilce, ale ty, kteří jim znemožňovali se řádně
živit.
Jakub měl na podobné věci ve srovnání s Ježíšem přece jen odlišnější, především
reálnější pohled, jak si alespoň sám myslel, někteří zločinci podle něho nekradli a
nevraždili jen z hladu, ale bylo to pro ně mnohem pohodlnější, než poctivě pracovat.
Totéž a z téhož důvodu si to myslel i o části nevěstek, a nemohl v sobě překonat jistý
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odpor k nim, někdy dokonce i štítivost, jak se zdobily, jakým oplzlým jazykem
mluvily a byly pro ně rozhodující peníze a dary.
Zároveň nemohl nevědět a přehlédnout, že některé ženy často neměly jinou možnost,
jak se uživit nebo dokonce se postarat o svoje děti, když ovdověly nebo je muži
opustili. Ale přesto se ani u nich nemohl zbavit tíživého pocitu, že obchodují s čímsi
jako se zbožím, co bylo pro něho posvátné, aniž to v nejmenším spojoval s
náboženskou vírou, ale se životem, přírodou, která tak člověka do tohoto žití vybavila
a zároveň mu tím dala i ničím nenahraditelnou příležitost prožívat radost.
A tak se znovu utvrzoval, že nikdy nelze říci jen ano, ano, ne, ne...
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Den po dni, týden po týdnu, měsíc za měsícem a nyní již i rok za rokem si Jakub
uvědomoval, že žijí jako kočovníci, ale ne jako vyhnaní Židé, ale dobrovolně, jako ti,
kdo z Ježíšovy vůle, po jeho stopách, šířili víru. A sílilo to, co Jakub předvídal a čeho
se obával: zásady Ježíšovy víry pronikaly všude stejně jako semena dopadající na
úrodnou půdu, splňovaly očekávání lidí, stávaly se náboženstvím a nebylo proto divu,
že se ozývalo nejen volání po osvobozujícím se židovském království, ale i církvi.
Jakubovy obavy k jeho překvapení sdílel i Ježíš. Jednoho dne dokonce Jakubovi řekl:
- Já a král? Já a biskup? Přesto jako kdyby pro to dál připravoval půdu, ale pro někoho
jiného, plnil jen určité poslání, odpovídal za jednu etapu, necítil se, že by měl jakkoli
vládnout. Možná jen proto, že si věřil jen ve svém prorockém poslání, v kázání, ale ne
řídit jakoukoli církevní nebo dokonce světskou hierarchii. Také pomocníky sice
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trpělivě připravoval, ale poté rychle vyslal do světa a přitom jim ponechal svobodný
prostor pro jejich samostatné konání.
Ale jak se dalo čekat, jakmile se ozývalo volání po království a vlastní církvi,
nemohlo to zůstat bez pozornosti mocných.
Pravděpodobně toto hrozící nebezpečí bylo příčinou, proč Ježíš najednou přestal
kázat, ačkoli jeho vliv byl silný stále jen daleko od Jeruzaléma, a začal se zamýšlet, co
dál. Nemohl také přehlédnout v Jakubových očích otázky.
- Nejsem si jistý, že budu-li takto pokračovat v šíření víry třeba sto let, bude můj
odkaz trvalý.
Jakub se připravoval na střetnutí s Ježíšem a měl pocit, že by mohlo být osudově
poslední a rozhodující. Ale k zásadnějšímu dialogu mezi oběma bratry nedocházelo z
prostého důvodu proto, že jakkoli byl Ježíš před možná osudovým rozhodnutím,
zároveň se v těch napjatých dnech choval ke svým nejbližším nejvřeleji a
nejotevřeněji jako snad nikdy, jako by si jich chtěl ještě užít a oni jeho. Dokonce dost
času trávil ve čtveřici s Jakubem, tedy i s Adou a Elíšebou.
Nedalo se vyloženě říct, že by mezi sebou vzájemně hovořili, vyprávěli si, spíš šlo o
Ježíšův monolog, Ada i Elíšeba ze ženského zvyku, kde bylo více mužů, mlčely, a
Jakub neměl důvod se s bratrem střetávat, v podstatě ve všem s ním souhlasil, protože
k překvapení všech, nejen Jakubovu, se k nim Ježíš neobracel jako k zástupům, ani se
neptal na jejich bolesti a strasti a snažil se jim pomoci alespoň radou, ale vyprávěl o
sobě, o tom, co ho v životě potkalo, čeho si nejvíc vážil: - Za každou vteřinu života,
kterou mu Hospodin milostivě daroval, by měl člověk děkovat a prožít ji tak, aby se z
ní těšil a zároveň nezarmucoval své bližní... Jsem rád, že jsem se narodil na tomto
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světě a mohl plnit to, co si přál nejen Hospodin, ale i lidé, cítil Jakub v Ježíšových
slovech i odraz toho, o čem se ho snažil přesvědčit.
Jakuba zvlášť překvapilo, že v Ježíšově mluvě jako by se v posledních dnech objevil
nový prvek. Tím příslovcem nejen, nejenom, nejenže, které v osobních rozhovorech
používal stále častěji, jako by chtěl své nejbližší přesvědčit, že se neomezuje pouze na
skutečnosti spjaté s Hospodinem a vírou, ale i jiné, osobnější, a co bylo nejvíc
překvapující, po souřadicích spojkách jako kdyby význam toho následujícího nejen
nesnižoval, ale významově stupňoval.
Jakub v tom viděl naději, že Ježíš si začíná víc vážit zážitků ze vztahů mezi lidmi,
zvláště těmi nejbližšími, a samotná přítomnost Ady a Elíšeby k tomu nejspíš
přispívala.
V rozporu s tím, jak se navzájem všichni čtyři osobně sbližovali, Jakub stále víc cítil,
jak se vzdaluje Elíšebě. Možná ho vysilovala její náročnost a náruživost, nebo ji stále
častěji srovnával se Sárou a Ráchel, ale hlavně s Adou, kterou měl denně stejně jako
Elíšebu na očích, vyčítal si, že nemá důvod se na ni zlobit, ale brzo poznal, že jde o
něco hlubšího, na čem byl založený jeho vztah s ní, hlavně na tělesném spojení, a
Jakub si den ode dne uvědomoval, jak jí byl zprvu nadšený, cenil si její otevřenosti,
najednou mu to bylo málo, noci s ní jako by se i při její vynalézavosti neměně až
jednotvárně opakovaly, jak už tomu snad je vždycky, kdy vztah muže a ženy
nedoprovází vzájemná láska a bytostná neodlučitelnost. Měl-li být totiž Jakub sám k
sobě upřímný, v jejich vztazích jako poslední pojítko zůstala jen určitá lítost nad jejím
nezáviděníhodným osudem.
Bylo zajímavé, že ačkoli sám Jakub při srovnávání Ady a Elíšeby byl ochotný mluvit
o vodě a ohni, obě dvě k sobě zvláštně přilnuly. Pravděpodobně jen proto, že spolu
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mohly dlouho rozprávět, muži až na výjimky nebo jsou-li v osudových situacích, toho
příliš mnoho se ženami nenamluví, zvlášť jsou-li jim oddány, nemusí je stále získávat,
bojovat o ně, pak se dokážou vzepnout na vrchol i ve výřečnosti.
Nebylo se asi co divit, že Ada a Elíšeba nejčastěji hovořily o Ježíšovi. Jednou Jakub
nechtěně, když se předčasně probudil, zaslechl jejich povídání o Ježíšových zázracích:
uzdravení malomocného, setníkova sluhy, Petrovy tchyně, ochrnutého, dvou slepců,
syna vdovy, němého a zvláště pak dcery Jairovy a Lazara, ale také utišení bouře na
moři.
Zatímco Ada věřila tomu, že Ježíš opravdu dokáže zázraky, Elíšeba o nich s Adou
mluvila jako o něčem zajímavém, překvapivém, pozoruhodném, asi podobně jako
když v protikladu s tím někde někoho zabili, okradli či se cosi zvláštního stalo.
Konečně ani Ježíš se k těmto svým zázračným skutkům nestavěl tajemně, dokonce
jednou řekl, že nejde o nic jiného než o splynutí dvou dobrých vůlí. Nikdy však
neupřesnil, co měl přesně na mysli. Jak se Jakub domníval, možná tím chtěl dát jen
najevo, že z vůle Hospodinovy a jeho, ačkoli by tímto svým srovnáním s
bohorovností nechtěl Ježíšovi křivdit. Když mu nemocní děkovali, Ježíš obvykle jen
říkal: Tvá víra tě uzdravila! Kvůli tomuto přístupu si ho Jakub vážil, ačkoli nemohl
nepostřehnout, že jeho mladší bratr nikdy nikomu nerozmlouval, že nešlo o zázrak,
pokud měl pocit, že to slouží šíření víry.
Ježíš se někdy připojoval i k rozmluvám Ady a Elíšeby, vždy s trochou
postřehnutelného mentorství, ale zaměřeném výhradně na poučování, nikdy ne na
kárání, před nimi si asi nemohl dovolit tvářit se jako mravokárce, jak si dost často
dovoloval u jiných žen a dívek, což pro Jakuba znovu bylo hádankou, zda Adu ani
Elíšebu nikdy nekárá proto, že se až příliš dobře znají nebo z intimnějších důvodů.

220

Ježíšovo vyprávění rád poslouchal i Jakub, bylo klidnější, určené skutečně jen těm
nejbližším, a o to působivější. Nejčastěji hovořil o židovských dějinách. Bylo
zajímavé, že nikdy nezačínal stvořením, ale Kainem. Právě jeho viděl na počátku
židovských dějin. Mnohokrát se vracel i k tomu, jak Jákob podváděl Ezaua, nebo jak
Josefa prodali do otroctví vlastní bratři. O některých věcech Jakub nevěděl, třeba jak
Absolón zabil Amona a Šalomoun nechal utratit Adoniáše.
Pravděpodobně tím výběrem historických epizod dával Ježíš najevo, že dějiny jeho
národa a lidstva vůbec jsou plny zrad, ničení, krve a zabíjení. Možná právě proto, že
se na ně díval právě tak, ospravedlňovalo jeho počínání nebo si je sám pro sebe
zdůvodňoval.
Jakub nejdříve bezděky a později soustředěně pozoroval, jak se obě ženy při Ježíšově
vyprávění tváří. Ada Ježíšovi přímo visela na rtech, věřila mu dozajista každé slovo,
nikdy určitě o ničem nezapochybovala, bylo na ní vidět, že je mu nejen zcela oddaná,
ale ho v hloubi srdce miluje. Elíšeba naopak Ježíšova slova vnímala všemi smysly
jako dobrodružný příběh, který ji svou napínavostí vzrušoval a odnášela si ten pocit i
do následující noci. Jakub ji podezříval, jestli při milování s ním nemyslí na Ježíše, a
stejně tak se ve stejném okamžiku styděl, že si něco takového ohavného o ní může
myslet, dokud jej jednou při posledním vzepjetí skutečně neoslovila: - Ježíši! Jakub
ve zlomku vteřiny od ní odpadl, jako by mu někdo vrazil dýku do zad. Nikdy o tom
poté spolu nemluvili, ale oba si uvědomili, co se stalo, a tohle nedopatření, jak si její
omyl sám pro sebe šetrně nazval Jakub, dost podstatně ovlivnilo ochladnutí jejich
vztahu.
Ale přesto Jakub na ty dny, kdy byl Ježíš před vážným rozhodnutím, vzpomínal rád.
Ježíš přestával být vyvoleným prorokem a stával se ve šťastných okamžicích
obyčejným člověkem se všemi lidskými přednostmi i slabostmi. Možná k tomu
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přispívala i svou až dojemnou láskou Ada. A pravděpodobně i Elíšeba, takže vytvořili
spolu s Jakubem zvláštní komunitu, která si v tom až neskutečně rozporném světě
dokázala v mnohém porozumět a především vzájemně se pochopit, čímž Ježíš
nevědomky potvrzoval Jakubovy představy.
Když později Jakub na Ježíše vzpomínal, nejčastěji si ho představoval v těch dnech.
A v duchu se mu vždy vyjevila i Ada, jak se přímo zbožně dívá na vyprávějícího
Ježíše. Ta Jakubova vzpomínka byla o to silnější, protože poslední večer, kdy se Ježíš
konečně rozhodl, všem třem přítomným řekl: - Už nikdy nám nebude tak dobře!
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Jakkoli se Ježíš před ostatními tvářil, že už je o dalším svém počínání pevně
rozhodnutý, určitě v něm zůstaly pochybnosti, jinak by se předem nesvěřil se svým
záměrem Jakubovi, mohl předpokládat, že ho bude od jeho úmyslu odvracet. Nebo
právě proto mu o něm pověděl, aby se dozvěděl, jaké má námitky, vidí možné
překážky, mohl s nimi počítat, připravovat se na jejich překonání nebo alespoň
omezení jejich důsledků.
Ježíš se totiž rozhodl povolat k sobě své učedníky a odejít do Jeruzaléma.
Z toho bylo zřejmé, že se chce tváří v tvář utkat s vládnoucí mocí.
- Uvědomuješ si, Ježíši, proti čemu jdeš, proti jaké nesrovnatelné síle s tvou? zeptal
se Jakub Ježíše, když zůstali po společné večeři sami. - Ano, vím! přesvědčivě řekl
Ježíš. - Půjdeš nejen proti Pilátovi, ale ještě nebezpečněji proti veleknězi Kaifášovi s
jeho dvaceti tisíci knězi... - Ne všichni jsou jako on! přerušil ho Ježíš. - Pochop, že tvá
víra a její pojetí je zbaví obživy, vybírání naturálních desátek, každého
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čtyřiadvacátého chleba upečeného v domě, poplatků v chrámu, výkupného
prvorozených, masa z obětovaných zvířat, z nichž pálí jen tuk... Tvůj Hospodin,
Ježíši, nežádá zvířecí oběti! Nemluvě o tom, že se kněží živí nekalými činnosti,
spojují se dokonce s penězoměnci a čachrují s penězi věřících, kteří si je ukládají v
chrámu...
- Se vším počítám, a právě proto chci do Jeruzaléma, abych jejich špinavosti
překazil! přerušil Jakuba Ježíš. - Ale budeš mít na své straně jen ty bědné a co žijí
denně z ruky do úst, tkalce, barvíře, tesaře, jircháře, příštipkáře, nádeníky na stavbách
a služky... jmenoval Jakub ty, kteří se k němu určitě připojí. - A proti sobě budeš mít
kupce, lichváře, vyděrače a šejdíře a ještě daleko mocnější úředníky a vojáky římské
správy! - Se vším počítám, Jakube! znovu opakoval Ježíš. - Farizeové a zákoníci ti
vyčtou, že je svým náboženským převratem odvracíš od staré víry, jejích rituálů a tím
i zrazuješ Hospodina, třebaže ve skutečnosti ohrožuješ jejich zájmy. Budou chtít na
tobě nadpřirozený důkaz tvého mesiášství! Oni na rozdíl od saduceů přece jen v této
rozvrácené době věří a přejí si brzký příchod Spasitele!
- Já jsem, Jakube nikdy netvrdil, že konám zázraky! bránil se Ježíš, ačkoli musel
počítat s tím, že budou chtít, aby se podrobil této zkoušce. - Ale šíří se o tobě zvěst, a
ty o ní víš, že je konáš, je jich nespočet, i Ada a Elíšeba je dokážou vyjmenovat
málem všechny, a doba je přímo těhotná či dokonce šílená po jejich pokračování! Jediné, co opravdu nabízím, je nesmrtelnost spravedlivým a věřícím a zbavit je
hříchů. - Jenže to je právě něco, s čím z hloubi duše nesouhlasím! nechal se Jakub
polemikou s bratrem strhnout. - Ano, můžeš slíbit lidem nesmrtelnost, ale nikdy to pro
ně nebude jistotou jako to, že každý den vychází a zapadá slunce. - Ty nevěříš v
nesmrtelnost, Jakube? podíval se Ježíš přísně do očí svého bratra. - Rád bych v ní
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věřil, ale nespoléhám na ni, přesněji nepočítám s ní, věděl Jakub dobře, jak tím Ježíše
popudí. - A proč bych, třebaže žiju rád, měl toužit po nesmrtelnosti?
Na Ježíšovi bylo vidět, jak ho Jakubovo přiznání zaskočilo. Uvědomil si, že asi byla
chyba, že o tom nejpodstatnějším s bratrem vážněji nehovořili.
- Promiň, Ježíši! nedokázal Jakub dlouho čekat na bratrovu odpověď a omluvil se. Odpusť mi, jestli jsem ti nějak tím mým názorem narušil tvou víru... S čím počítáš... v
duchu si Jakub vyčítal, že s Ježíšem začíná mluvit s postřehnutelnou dávkou cynismu.
- Ne, ne, je to moje chyba, teprve nyní byl Ježíš schopný odpovědi, protože v ten
okamžik nenalezl dostatek argumentů, čím by bratra přesvědčil, žil v přesvědčení, že
každý člověk touží po nesmrtelnosti. - A proč netoužíš po lepším posmrtném životě?
zeptal se Ježíš. - Po tom, co jsme všechno v našem životě s celou rodinou prožili?
pokračoval Ježíš ještě po chvíli, ale jen velmi opatrně, jako kdyby ani nechtěl slyšet
Jakubovu odpověď. - Já si ve srovnání s tebou nemyslím, Ježíši, že jsem zatím
prožíval ten nejhorší život, odpovídal i Jakub opatrně. - Určitě jsem si ho představoval
lepší, ale i tak budu mít na co vzpomínat, pokud se něco hrozného nestane, vždyť
jsme přece nedávno mluvili o tom, že ne všechno bylo marné...
- Dost mě teď překvapuješ, Jakube, díval se Ježíš na svého staršího bratra smutně, myslel jsem si, že třeba lituješ, že jsi nemohl žít se Sárou... - Já toho nejen lituju, ale si
to i vyčítám, způsobil jsem jí tím možná mnohé hoře... Ale jsou situace, kdy člověk
nemůže jednat jinak... - A u mě je nejsi schopen strpět? - Ale tím se přece, Ježíši,
začínáme zase vracet na začátek. Možná jsem ti křivdil, když jsem tě chtěl odvrátit od
všeho, abys pracoval stejně jako já u otce, ale teď jsi na začátku katastrofy a já
udělám všechno, abych tě od ní odradil! - A přitom přece dobře víš, že už je něco
takového nemožné, nikdy to nebylo možné! - Nevěřím v tvou vyvolenost, Ježíši! - V
tom ti přece nemohu bránit, Jakube, i tvé hříchy vezmu na sebe! - Promiň mi, Ježíši,
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že na pomoc přivolávám milostivého Hospodina, ale já s odpuštěním všech hříchů
všem lidem už nesouhlasím vůbec... Jak je laciné se třeba jen z nich vyzpovídat!
povzdechl si Jakub a zároveň se usmál. - Na hříšných lidech je jen část viny... - Jako
kdyby za každou vinu nebyli odpovědni zase jiní lidé? narážel Jakub na rozmluvu s
Ježíšem, v níž bránil zloděje i vrahy. - V tom vidím milostivý vztah Hospodina k
lidem. - Poté, co udělal s Adamem a Evou? uvědomil si Jakub, že už překračuje
hranice. - Moc dobře víš, co chci změnit, Jakube! - Tak to jenom hlásej, Ježíši! - Už to
tak dál nejde, pochop to! mluvil Ježíš naléhavě. - V Jeruzalémě je plno cizinců! - Ale
vždyť já přece chci hlásat evangelium všem národům! Ježíš dokonce tu námitku přijal
s potěšením. - První, kdo tě zradí, Ježíši, bude vlastní židovský národ! - Mrzí mě to,
ale už nemohu jinak!
- Po tobě tu povstanou, Ježíši, noví Kristové, noví proroci, kteří jen tvé učení
rozmělní! - Děkuju ti, Jakube, že mi tu možnost připomínáš, budu s ní nadále počítat a
varovat učedníky... Ale právě proto, řekl Ježíš hlasitěji, aby už nikdo nemohl mé
zásady znetvořit, musím dát najevo, že za nimi stojím celým svým životem! Obětovat se? podíval se Jakub Ježíšovi přímo do očí, i když s touto ani už ne
pravděpodobností, ale jistotou vždy počítal. - Dobře víš, že mám jen malou naději... Ty se chceš obětovat záměrně? teď byl Jakub zaskočen. - Ano, teď se pro změnu
pevně podíval Jakubovi do očí Ježíš.
- Jenže, můj milý bratře, nadechl se Jakub, jako by se připravoval k delšímu
monologu, - moc dobře víš, jak to bylo s těmi, kdo se obětovali. Už Pyladus se nabízel
jako oběť za skutečného viníka Oresta. Makaria zachránila život svým bratřím
Herákleovým. Také Alkesta přišla o život, aby odvrátila Artemidinu pomstu od svého
Admeta. Erechtheovy dcery se pro změnu obětovaly, aby jejich otec unikl
Neptunovým ranám... A tak bych mohl pokračovat, jak se třeba starý král Kodra vrhal
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do Illisu, aby jeho rodní Atéňané zvítězili. A stejně tak se zasvětili Decius Murus a
jeho syn bohům podsvětí, aby zvítězili Římané nad Samnity. Ifigenie se obětovala
kvůli tomu, aby Agamemnonovo loďstvo šťastně doplulo k Tróji. I Kurius se vrhl do
propasti zdánlivě a naprosto zbytečně pro blaho vlasti! Doufám, Ježíši, že nechceš,
abych pokračoval dál o Epomenidovi obětujícímu živé lidské bytosti k očištění
Athény, o každoročních obětech mnoha mužů v Marsilii, v Terracině a v Kuriu na
Kypru...
- I já bych ti mohl pomoci dalšími příklady, řekl Ježíš, když se Jakub na chvíli
odmlčel. - Ale k čemu ty oběti byly, Ježíši? - Cos mi říkal, šlo většinou o mýty! bránil
se Ježíš. - A jaký je v tom rozdíl? - Já se chci, Jakube, obětovat za všechny! řekl
odhodlaně a přesvědčivě Ježíš. - Ale pak už nevím, Ježíši, jak ti pomoci, rezignoval
Jakub. - Kdo zachraňuje, je hotov zahynout! Když vykupuje ostatní, musí nezbytně
platit sám sebou! chtěl mít Ježíš poslední slovo. - Jenže já bych to pochopil, kdyby ses
vrhl za tonoucím dítětem do řeky nebo moře, neodpustil si Jakub odporovat.
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Následující den začal zvláštně. Ježíš přišel do domu Marty a Marie pozdě v noci a
také nezvykle dlouho vyspával. Když se pomodlil a posnídal, málem k poledni, k
překvapení všech pomáhal v kuchyni, čistil přes zimu v písku uloženou zeleninu,
omýval sušené ovoce a pomáhal při dalších potřebných pracích a přikládal na oheň.
Marta i Marie byly v sedmém nebi, když měly Ježíše stále na očích a navíc jim
příprava oběda rychleji ubíhala.
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Jakub chvíli Ježíše pozoroval a v duchu se vrátil o několik let zpátky domů, do
Nazaretu. Když totiž v Josefově dílně nebylo dost zakázek, někdy také pomáhali
Marii a sestře v domácnosti. Dokonce si sami ze sebe dělali legraci, jaké by z nich
byly dobré hospodyně. Nikdy se k nim však nepřipojil Josef. Ten raději něco v dílně
či v domě vylepšoval nebo seděl před domem a pozoroval život na ulici. Také je
nepustil pomáhat do kuchyně dřív, dokud v dílně nebylo vše v naprostém pořádku a
uklizeno. Naštěstí to tak často nebylo, většinou měli práce dost.
Ježíšova náhlá zaujatost domácími pracemi byla tak nakažlivá, že se k nim nechal
zlákat i Jakub, ačkoli by v jiném případě dal přednost Josefovu příkladu. Ale v tu
chvíli v domě jiná nutná práce nebyla, takže mu nezbývalo nic jiného, aby ho ženy
samy nevyzvaly připojit se k Ježíšovi. Ten k překvapení své rozhodnutí spojil stejně v
duchu Jakub vzpomínkou na jejich jinošská léta v Nazaretu.
- A nebylo nám stejně tak dobře jako nyní? využil té příležitosti Jakub, dokonce by
nejraději řekl, že jim bylo lépe, ale nechtěl se tím dotknout Marty a Marie.
- Ano, určitě bylo, k jistému Jakubovu překvapení souhlasil Ježíš. - Než ovšem přišla
naše doba, nezapomněl dodat.
Bylo zajímavé, že Ježíš mluvil v množném čísle. Jakub si toho sice všiml, ale nechtěl
na toto téma rozvíjet rozhovor před oběma ženami. Zvlášť když v tom okamžiku
vstoupila do kuchyně i Ada. Byla v tváři červená, ale pod očima měla téměř modré
stíny, jak asi byla nevyspalá a unavená. Když se podívala Ježíšovi do očí, ještě víc
znachověla.
- Dneska ti, Ado, bude zvlášť chutnat, když nám pomáhají Ježíš i Jakub, řekla Marta.
- Mělas někdy takové pomocníky? - O to víc se stydím, že jsem tak dlouho spala,
vyhnula se Ada otázce. Marie se na Adu podívala teprve nyní, pozorně si ji prohlížela,
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ale neřekla nic. Ada při tom Mariině pohledu sklopila oči. Jakub se podíval na Ježíše,
ale také oni nepromluvili.
Ačkoli se zprvu dalo předpokládat, že u oběda bude veselo, proběhl obvykle jako jiná
společná jídla. U stolu jich nebylo moc, jen pár přespolních, kteří sem přišli
z blízkého okolí se s Ježíšem poradit o nejrůznějších věcech, většinou o svých
starostech a bolestech.
- Nepůjdeme se po tak dobrém obědě projít? vyzval Ježíš Jakuba. - Ano, jistě, byl
Jakub Ježíšovou výzvou zaskočený, - venku je opravdu hezky, nevěděl, co v tu chvíli
říct.
V Betánii bylo v tom předčasném jaru krásně. Teprve se všechno jen probouzelo,
začalo nabírat síly, aby vyrašilo. Rolníci již sem tam vyráželi na pole, aby doorali to,
nač neměli čas na podzim, někteří horlivější již začali sít. Na pastvinách se zelenala
nová tráva, na níž o to výrazněji bylo vidět pasoucí se ovce a krávy.
- Včera jsem nemohl dlouho usnout, rozpovídal se Ježíš, - všechno mi znovu
probíhalo v hlavě. Možná jsem ti v mnohém křivdil. Hlavně jsme neměli čas si
kloudně spolu promluvit. Naše rozhovory byly většinou uspěchané, málokdy jsme si
promluvili v klidu a nebyli hnáni časem. Proto si v mnohých věcech spolu
nerozumíme, bylo patrné, že se Ježíš chce s bratrem usmířit a především se chystá k
vážnější rozmluvě. - Myslel jsem si, že jsi v noci byl s Adou, trochu tu Ježíšovu snahu
tou poznámkou Jakub narušil. - I kdyby to byla pravda, nic mi přece nebrání si
přemýšlet o svých věcech, nenechal se Ježíš vyvést z míry. - Když jsem se ženou,
málokdy přemýšlím o něčem jiném... usmál se Jakub. - Já ti to přece neberu, začal být
Ježíš trochu nerudný, že Jakub jeho počínání zlehčuje. - Co může být hezčího, než být
s příjemnou dívkou nebo ženou? - Budeš, Jakube, někdy jiný? - Těžko... Ježíš využil
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Jakubova zaváhání a sedl si na pomalu trávou zarůstající stráň: - Já chápu, Jakube, že
se na moje rozhodnutí můžeš dívat rozpačitě nebo jsi dokonce zcela proti němu. Ale
přiznám se ti k jednomu, jakkoli jsem si myslel, že uspěji, nikdy jsem si nemyslel, že
budu tak úspěšný.
- Řekl jsem ti přece, že pokud by se u tebe dalo mluvit o nějakém předurčení, pak
bylo jedině v tom, že pro něj byla vytvořena příhodná půda, nevydržel Jakub
nepřerušit bratra. - Původně jsem si myslel, nenechal se Ježíš vyvést bratrovou
poznámkou z míry, - že má slova budou určena jen našemu národu. Ale když jsem
slyšel, že stejně zaujatě je poslouchají cizinci a jsou stejně přijímána i v jiných
zemích, jak dostávám zprávy od svých učedníků, nebo od těch, kdo je v cizině
poslouchali, nemohlo mě nenapadnout, že mají obecnější platnost, mohou zaujmout
všechny žijící lidi, nechal se svými úvahami strhnout i Ježíš a začal mluvit horečně
jako by mluvit k zástupu lidí a ne pouze ke svému bratrovi. A tím nebývale stouplo i
mé sebevědomí a vážnost toho, co hlásám, přiznával se dál Ježíš, - takže jsem se
musel rozhodnout tak, jak jsem se rozhodl. A jak jsi, Jakube, pochopil, zdaleka už mi
nejde o Jeruzalém, ten chci jenom vyvrátit, zlomit jeho prostopášnost, ale hlavně chci,
jak jsi sám řekl, aby mě slyšeli cizinci, roznesli mou pravdu do světa. - Ani to mě
nepřesvědčuje, že je třeba se kvůli tomu obětovat, řekl Jakub. - Dobře víš, co se
uchová v lidské paměti, Jakube, jinak má pravda zapadne, nevydrží na věky,
tisíciletí... - Přece víš, co už těch nejrůznějších pravd bylo, Ježíši! odporoval Jakub. Na mou pravdu slyší stále víc lidí... Nemohu s tebou souhlasit, že všechno může nebo
dokonce musí zůstat při starém, řídit se jen tórou... I mě bylo v dětství při našich
židovských svátcích a nedělní synagóze dobře... Ale všechno to je, Jakube, málo, a ty
to přece dobře víš! Musíme pomáhat jeden druhému, ale to nestačí, je slabé, zatím
tohle mnoho nezměnilo, protože musí všichni pomáhat všem! V tom vidím
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východisko z naší bídy! To jsem vždy podvědomě cítil a v posledních letech jsem k
tomu i vědomě dospěl.
- Ano, Ježíši, máš jistě pravdu, že nepomáhá-li jeden druhému, nejen vše jde pomalu,
ale zlí se vždycky mohou spojit proti těm, kdo zůstali sami, nesjednoceni. Ale chcešli, aby si všichni navzájem pomáhali, hodláš k tomu dokonce vytvořit náboženství,
což jsi vlastně již dokázal, musíš na těch základech logicky postavit církev, a tímto
okamžikem ohrozíš zájmy jiných, kteří jsou spojeni s jinou vírou a s jinými pravdami
a náboženstvími... - Ale o tom se přece, Jakube, nemusíme přesvědčovat! shýbl se
Ježíš dopředu a smetl si z topánku prach. - Rozdíl je v tom, že já jsem o své víře
přesvědčený a zároveň vím, že je silná, dokáže porazit ty, kteří pomáhají bohatým,
nespravedlivým, zlým... dával Ježíš opět najevo, komu chce svou vírou především
sloužit. - Už tím, že se střetnou mezi sebou, vyvoláš mezi lidmi nenávist! - Ano,
souhlasím s tebou, Jakube, začátky nikdy nejsou lehké, a proto se nebojím smrti, když
posílí ty, kteří jdou za mnou a další půjdou, mluvil Ježíš s nezastíraným patosem. Sám se, Ježíši, necháváš svou vlastní vírou strhávat nejvíc, neodpustil si Jakub
hořkost a pochybnosti. - Jak jinak? Nemohu na nikom chtít, aby se zapálil pro mou
víru, když sám nebudu hořet!
Jakubovi ten Ježíšův sklon ke vzrušené nadnesenosti vždycky vadil, teď přímo
bytostně, když s ním spojil i svůj osud: - A co když i přes tvou obětavost ti tvůj
sebespravedlivější záměr nevyjde, zůstane z něj jenom dobrodružný pokus? - Ale s
takovým rizikem přece musíš ve všem lidském počítat, Jakube! Ale já si přesto
bezmezně věřím! už zas zaujatě plály Ježíšovy oči. - Jsi nenapravitelný! řekl Jakub,
ačkoli cítil, že v těchto jeho slovech je nejen výčitka, ale i bezmezný obdiv k Ježíšovi
a hrdost na mladšího bratra. - Ale já jsem přece vždycky byl nenapravitelný! vycítil

230

Ježíš jakými šestým smyslem, že jeho bratr má sice na většinu věcí jiný názor, ale
přesto ve vztahu k němu neochladl.
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Zatímco Ježíš předcházející noci málo spal, aniž se jeho starší bratr dozvěděl, kde
byl, Jakub špatně usínal právě po rozhovoru s Ježíšem, znovu přemítal o všem, co mu
mladší bratr řekl, ten rozhovor se mu zdál na první pohled odtažitý, připadal si, že si
jako dva velcí chlapci hrají na příliš vážné věci, které je přerůstají, ale zároveň se
staly skutečností, a Jakub v sobě nenacházel dostatek sil, aby Ježíše zastavil, pokud
byl čas.
Nejvíc Jakuba uchvacovalo Ježíšovo bezmezné přesvědčení o vlastním osudovém
poslání, a také zarputilost, s níž rozhodně šel za svým cílem. Sám nepředpokládal, jak
i přiznal, že bude tak úspěšný. Třeba si zprvu ukládal jen velmi malé cíle, ale den po
dni se přesvědčoval, že může víc, neskonale a neuvěřitelně víc. Dost možná, že i
přehlédl nebo nepřikládal velkou důležitost tomu, že doba potřebovala jeho a vlastně
si ho dokonce vybrala z mnoha jiných. Měl k té roli totiž nejen odhodlání, ale i jiné
předpoklady, zvláště získat lidi, přesvědčit je svým kázáním, výběrem starých textů,
dobře zapamatovatelnými příběhy, legendami a mnoha přirovnáními, která se ústním
podáním rychle šířila po celé zemi, protože něčím pomáhala lidem přežívat trudné
dny nejen pod římskou správou, ale i vlastními vladaři, někdy ukrutnějšími, než byli ti
cizí.
Jakub si v duchu přehrával útržky i pasáže z jejich dlouhého rozhovoru, z nichž na
některá témata možná nezapomene do vlastní smrti. Už jako by nebylo důležité a
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zapadlo hluboko do pozadí jejich střetnutí o nesmrtelnosti člověka a odpuštění hříchů
a do popředí se dostávala stále víc představa o životě a smyslu lidské oběti pro víru a
náboženství.
Ježíš nezatracoval Jakubovu tradiční představu o idyličnosti života v malé
náboženské obci, ale zároveň mu neustále připomínal, jak je zranitelná. Stačí, když se
dá pár darebáků dohromady, aby její poklid zničilo. Nebo úřednictvo země zpanštělo
a žilo na úkor ostatních, zvláště chudých. Jakub v mnohém Ježíšovy námitky musel
přijmout, jejich životní zkušenost byla po tři desítky let obdobná. Velké říše pro svůj
vnitřní neklid a neustálý boj o moc dlouho nevydržely, a když ano, svou sílu a
soudržnost čerpaly z ožebračování jiných národů. A snaha ovlivnit lidstvo jako celek
se zdála nereálná vůbec. A právě o to se Ježíš principy své víry pokoušel. Nechtěl
vládnout mocí síly a vojska, ale ovládat duchovní mocí.
Jakub sám nemohl tuto myšlenku, dlouho pochopit, zprvu jako by vůbec nebyla
zdravým rozumem uchopitelná. Donekonečna si opakoval Ježíšovu větu: Má
královská moc není z tohoto světa. Bylo v ní na první pohled příliš mnoho záhadného
až tajuplného. Jako kdyby Ježíš vytvořil nové mystérium, které lidé jen těžko
pochopí, nanejvýš někteří, ale tím spíš za ním obětavě půjdou. Opak byl pravdou.
Mnohým lidem v bezútěšnosti života jen pouhá představa, že nejen existuje něco nad
nimi, ale i oni se tomu svou vírou dokážou přiblížit, pomáhala jim zároveň překonat
životní strázně i bídu. Na Jakubovu povahu a charakter, zvláště způsob myšlení, v tom
bylo příliš trpnosti, ale nemohl přehlédnout, že mnohé lidi to Ježíšovo působení a
přesvědčení ovládnout svět trpělivostí a vírou v Hospodina získalo, až ovládlo. Jen
část byla odhodlána se tyranii vzepřít. V tom určitém kvietismu se možná silněji
projevil zájem některých lidí o východní mýty a kulty, o kterých však Jakub věděl
málo a Ježíš k podobným názorům dospíval jen intuitivně, byly výsledkem jeho
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vlastního pozorování a uvažování. Možná právě to jejich na první pohled
nepoznatelné a nezjistitelné působení a vliv dovedly Ježíše k myšlence, aby jeho víra
měla všelidskou platnost a působnost. Bylo to sice lákavé, ale i nebezpečné. Bylo v
tom sebevědomí a možná i pýcha, ale zároveň pokus vyvést židovský národ z
římského područí a osvobodit lidskou mysl.
Ježíše tížila náročnost tohoto úkolu. A neměl odvahu se o něm s kýmkoli jen bavit. I
Jakubovi v podstatě jen svůj záměr naznačoval. Možná nedokázal otevřeně mluvit
proto, že sám se přesvědčoval, že je to uskutečnitelné. V jeho vědomí ta myšlenka
zrála nejspíš jen jako vize a nemohla existovat jinak. A právě vědomí těžkosti něco
tak velkého uskutečnit muselo přivést Ježíše k myšlence a později rozhodnutí se pro
svou vizi obětovat. A tím ji emociálně podpořit. Jinou cestu neměl a ani mít nemohl.
Všechno tohle Jakubovi tu bezesnou noc procházelo hlavou a dohnalo ho na
samotnou mez vlastního rozhodování. Nemohl mu uniknout étos Ježíšova úmyslu a
zároveň ani na okamžik nezapomínal, že Ježíš je jeho bratr a že ho má od okamžiku
jeho narození, kdy jim ho s Annou přinesl Josef ukázat do chléva, stále stejně a
možná víc rád. Jako by v dalších létech nevyrůstali a nedospěli, stále ten okamžik v
betlémské stáji byl v Jakubově mysli nesmazatelně zapsán. A když proto kladl oba ty
jevy na pomyslnou váhu, vždycky nakonec dával přednost tomu Ježíše od jeho
záměru odvrátit, zachránit ho a nedopustit, aby se obětoval. I za cenu, že tím zabrání
nebo oslabí působení Ježíšových myšlenek.
Jakubovi v jeho záměru pomáhalo vědomí, že nic z předcházejících náboženských a
myšlenkových podnětů před Ježíšovým působením nemělo podstatnější vliv na
zlepšení života prostých lidí. A co víc, všechny byly zneužitelné a také skutečně
zneužity byly.
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Jakub byl přesvědčený, že neexistuje větší hodnota, než je lidský život. Ostatně podle
starých textů to byl i záměr Hospodinův, jakkoli jím samotným jen velmi složitě
respektovaný, někdy dokonce rozporně. I v Ježíšově učení byla tato myšlenka ceny
života člověka obsažena, i když zároveň velmi složitě zastřena. Kdyby měl Jakub sám
navrhovat lepší cestu, než ke které dospíval Ježíš, opět by nedospěl o moc dál, než k
malé lidské obci, ve které mu bylo v klidnějších dobách vždy nejlépe. Ale jakmile se s
podobnou představou svěřil Ježíšovi, a vlastně stačilo se sám nad ní zamýšlet, hned
jako první se objevila obava, jak tuto komunitu ubránit před vnějším světem. V té
chvíli se okamžitě vracel k Ježíšově myšlence, že není možné s konečnou platností
osvobodit člověka bez všelidského úsilí, ačkoli se mu zdála a mnoha lidem se musela
na první pohled zdát odtažitá.
A Jakub se musel zároveň zamýšlet nad tím, jestli jeho osudové rozhodnutí zachránit
bratra bylo správné. Zase se ocital na hranici, kdy musel někoho zradit. Buď bratra,
nebo Sáru, které oba miloval se stejnou silou. Nakonec nezvítězilo ani tak pouto krve
jako spíš chladné rozhodnutí, že opustí-li Sáru, ona tím nezahyne, bude žít dál, kdežto
Ježíš může být ohrožen, což se i stalo.
Jakub se přitom zároveň v jistých okamžicích nemohl ubránit poraženeckým
náladám, že podobným situacím se lidé nevyhnou, jakkoli by i zvítězila a byla
úspěšná vize Ježíšova. Některé věci, zvláště lidské vztahy, měly nepřekročitelné
meze, byly jen těžko řešitelné, mnohdy vůbec ne. Jakub byl fascinován faktem zrodu
člověka, jak prvně spatřil právě narozeného Ježíše, a stejně tak ohromen
nezměnitelnou smrtelností lidí, ačkoli si mohl s myšlenkou nesmrtelnosti pohrávat
pouze v duchu a ani po nesmrtelnosti, jakkoli měl život rád, netoužil.
Když ráno začalo pomalu svítat a Jakubovi se nepodařilo celou noc ani zamhouřit
oči, než vstal, vzpomněl si na Ráchel, že jedině snad s ní by bez obav mohl hovořit
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úplně o všem, s čím byli s Ježíšem spojeni, a jehož prostřednictvím se dostával k
nejpodstatnějším otázkám života a světa, nad kterými by nemusel tak usilovně a
mnohdy i bolestně přemýšlet, kdyby se Ježíš nerozhodl k tak osudovému kroku.
Jenže Ráchel byla daleko a kdyby se přece jen Jakub odvážil za ní putovat, nejspíš by
zůstal před jejími dveřmi, za kterými by již byl s největší pravděpodobností jiný muž,
jak se mu s tím sama svěřila jako s budoucím záměrem.
A tak jediné, co Jakubovi zbývalo, než se odhodlal vstát z lůžka, bylo na ni
vzpomínat, ne snad, že by ji v tu chvíli potřeboval jako ženu, žil přece s Elíšebou, ale
jako spřízněnou duši, za kterou děkoval Hospodinovi, že mu umožnil a dovolil se s ní
setkat a milovat se s ní. Stejně tak jako se v dětství a chlapectví poznal se Sárou.
Ostatní Jakubovy ženy kromě těch tří jako by upadly do zapomnění, zůstaly v paměti
jen jako jakési zablesknutí a střípky, které pominuly a nezapsaly se ničím
podstatnějším do jeho duše než jako chvilka slasti a zbavení se napětí.
Než se donutil Jakub vstát, přišla za ním Elíšeba, a v tu chvíli ji znovu v duchu
porovnával s Ráchel, a zároveň ho napadlo bizarní srovnání. Obě se k sobě měly,
jakkoli měl Jakub Elíšebu zvláštním mužským způsobem opravdu rád, asi jako
světská moc k Ježíšově duchovní moci. Jakub se tomu sám nejen v duchu zasmál,
bylo to na první pohled nesmyslné. Elíšeba se proto na něho podívala, co se s ním
děje, jestli se nesměje jí, trochu upadla do rozpaků, jestli třeba není nevhodně
ustrojená, a Jakub, aby se vyhnul jejím případným otázkám, na které těžko mohl
odpovědět, aby zároveň nelhal, přitáhl ji za obě ruce prudce k sobě na prsa.
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Začínalo horečnatější období, učedníci se vraceli z blízkého okolí i z nedalekých
zemí k Ježíšovi, s každým navracejícím se Ježíš dlouho hovořil a často i společně se
všemi ostatními, kteří už byli u něho. Čím víc učedníků se vrátilo, tím větší napětí
vládlo. Někteří nesouhlasili s tím, aby se odebrali do Jeruzaléma, že k tomu ještě
nebyla vhodná půda, nemají za sebou dost věřících lidí. Jiní jako by už vytušili, že jim
hrozí bezprostřední nebezpečí a možná i smrt, zvláště Ježíšovi. Jednotlivcům
podlamovala síly předtucha osudového neúspěchu vyvěrající z rozporu, že Ježíš na
jedné straně vyvíjel nezměrnou aktivitu, aby skončili se zlořády kolem
jeruzalémského chrámu, na druhé straně však podceňoval nebezpečí, které jim
hrozilo, dokonce jako kdyby to tažení do Jeruzaléma považoval za konečné
vyvrcholení svého poslání, pro které je ochotný se obětovat. Začali mít tedy stejné
pocity jako Jakub, když se mu Ježíš se svým záměrem otevřeně svěřil.
Jakub se rozmluv Ježíše s navracejícími se učedníky účastnil jen málo, trpěl
svíravými bolestmi břicha, o kterých se zatím nikomu nezmínil. Přepadaly ho zvláště
ráno po stolici a během dne, kdy měl prázdný žaludek, což se stávalo stále častěji, jak
pro navrátilce bylo třeba stále více potravy a pití. Ulevovalo se mu jen ve chvílích,
kdy přece jen něco pojedl. Jakub nebyl nemocí ani tak zaskočený, čekal, že po
několika letech v podstatě kočování se to projeví na jeho zdraví stejně jako na zdraví
ostatních, ačkoli většina z nich své neduhy tajila. Jakub chtěl to pověrečné chování
překonat, ale ani k tomu neměl dostatek sil. Pil stále víc pelyňkového čaje, což mu
zatím ze všeho pomáhalo nejvíc. Děsil se toho, kdy se v jeho stolici nebo moči objeví
krev, ale zatím zůstalo jen u bolestí, jakkoli krutých. Určitě by se nemocím vyhnul,
kdyby zůstal u Marie a Josefa, a tak si nejen již vyčítal, proč se tak upnul k Ježíšovi,
kdy nejen přestává mít sílu nějak ovlivnit jeho chování a zachránit jej před osudovými
rozhodnutími pak už vůbec.
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Co Jakub mohl, co vlastně mohl? Vrhnout se Ježíšovi k nohám, zapřísahat ho, aby se
vším skončil a pokorně se vrátili do Nazaretu? Ani takové sebeponížení by na Ježíše
nepůsobilo. Nebo Ježíšovi vyhrožovat, když ho nezastrašily daleko vážnější hrozby,
dokonce se jim vrhal vstříc? Vymyslet na něho nějakou pomluvu, očernit ho, osočit
nebo nařknout? Nejen by tím Ježíše neodradil, ale posílil, nepostavil by ostatní proti
němu, ale ještě víc za něho. Jediným pocitem, který u něho převládal, když usilovně
přemýšlel, jak Ježíše zastavit, byla bezmocnost. Nyní i násobena bolestmi, které jako
by ho užíraly někde uvnitř.
Ve své nemohoucnosti a bezradnosti Jakub dospěl k jedinému závěru, že Ježíše by
snad načas odradilo od jeho počínání, kdyby se s Marií nebo s Josefem něco stalo. Ale
to by bylo nejhorší, co by se mohlo udát. Jakub se dokonce v bolestech modlil, aby
alespoň oni byli zdraví, když si Ježíš počíná jako jejich syn trestuhodně. Jakub
dokonce v duchu podezříval Ježíše, že by možná reagoval jen na Mariino ohrožení,
ale nebyl si jist jestli na Josefovo. Ježíš se nikdy nevyrovnal s tím, že Marie byla
těhotná před Josefem a Jakub s Annou byli starší než on. Na Josefa se Ježíš zlobil, jak
mu kdosi řekl, že věděl o jeho vyvolení, ale nikdy se mu s tím nejen nesvěřil, ani mu
to nedal najevo, dokonce měl pocit, že Josef by byl nejspokojenější, kdyby stejně jako
Jakub sdíleli s ním jeho řemeslo v dílně.
Josef se jednou při víně s přáteli nechal slyšet, že vyvolených je v každé době dost,
ale skutečně povolaných málo. Dával tím dostatečně najevo, co si myslí o různých
prorocích a spasitelích, zjevně pro něho byla vždy rozhodující rodina, práce a dar
posedět si s přáteli při dobrém pití a jídle, což bylo blízké i Jakubovi.
Josef by proto nikdy nepochopil, že jeho syn Ježíš na sebe bere takové břímě jako
vykoupení nebo vysvobození všech lidí z jejich hříchů. Byl totiž vždy tak na zemi, že
si podobnou otázku nepřipouštěl, ačkoli o ní každotýdenně v synagóze slyšel. Nic ho
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také příliš nevyvádělo z míry. Jen jednou v životě Josef nedokázal zastřít bytostné
ohrožení, to když prchali z Betléma, kde mocí a strachem posedlý Héródés nechal
vyvraždit všechny chlapce do věku dvou let. I když Josef nejspíš měl strach, dokázal
se ovládnout a jednat rozhodně.
Jakubovi teď Josef chyběl, nemohl se mu svěřit, poradit se, co s Ježíšem, zbytečně
promeškal tu možnost, když byli naposled v Nazaretu. Ne snad, že by na to nemyslel,
ale ostýchal se otce v té věci oslovit, když nezačal sám. Nyní si teprve ve vší vážnosti
a trpkosti Jakub uvědomil, že přes dobré vztahy s Josefem byla mezi ním a jím jako
otcem a synem nepřekročitelná propast, která jim znemožňovala promluvit si naprosto
otevřeně o všem. Nikdy také o žádném synovi nebo otci neslyšel, že by mezi sebou
měli takové otevřené vztahy. Blízkost krve nejspíš brání se s bezprostředností se vším
tomu druhému svěřovat.
Josef by nebyl ani schopný a ochotný sdílet to, co bylo podstatou Ježíšova učení, že
nejenom chlebem živ je člověk. Tím pravděpodobně překračoval do příštích desítiletí a
možná staletí, třeba ještě dál. Možná Josef nad mnohými věcmi přemýšlel, ale
nechával si to pro sebe, nikdy o tom v rodině nemluvil. Stejně tak nesouhlasil, když se
oba jeho synové vydali za Janem Křtitelem k Jordánu, ale byl tak shovívaný, že jim to
dovolil. Konečně i proto, že byli dospělí, a jen pro Ježíšovo zaujetí vírou dávno
neodešli z rodiny, aby si založili vlastní.
Ježíš měl vlastně obrovské štěstí, že zamířil podvědomě do Kafarnaum, kde měl
největší naději být nejen přijat, ale najít mezi rybáři i své učedníky a pomocníky. Jen
tady bylo možné pronést kázání na Hoře. Ačkoli bylo určeno chudým a proti
bohatým, mělo všeobecnou platnost. Právě ohlas Ježíšova kázání v širokém okolí
Kafarnaum mohl vést k tomu, že za Ježíšem postupně přicházely nekonečné zástupy
lidí z Galileje, Jeruzaléma i Zajordání.
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Jakub si při nepřestávajících bolestech vzpomínal i na mnohá Ježíšova nejznámější
vystoupení, v paměti se mu vybavovaly jeho výroky, zamýšlel se nad nimi, hlavně
těmi, které byly podle něho nejdůležitější. Vy jste sůl země! řekl jednou Ježíš, jako by
tím chtěl postavit člověka do samého středu vesmíru.
Byly okamžiky, kdy Jakub pro bolesti už nedokázal myslet na nic, jen se svíjel
osamocený na lůžku. A když bolesti jen trochu polevily, opět jako by se samovolně
uvolňovaly z paměti Ježíšova slova, která Jakub nezapomněl: ... není nic zahaleného,
co nebude jednou odhalené, a nic skryto, co nebude poznáno.
Jakub stále méně věřil zázrakům, byl přesvědčený, že vše je nějakým rozumným
způsobem vysvětlitelné, a tato Ježíšova slova jako by mu v tom i dávala za pravdu.
Ale na druhé straně nemohl v sobě potlačit pochybnosti, že některé věci se lidé prostě
nedozvědí nikdy. Proč se tu na Zemi ocitli, proč se rodí, aby posléze v bolestech
zemřeli? Proč jsou schopni se milovat a zároveň k smrti nenávidět? Možná v tom
skutečně bylo východisko Ježíšovy víry povznést se nad denní žvanec a usilovat o
něco vyššího, možná právě o lepší vztahy mezi lidmi.
Jakub takové trýznivé a dlouhotrvající bolesti pociťoval poprvé v životě. Ne snad, že
by nic podobného nezažil. Kolikrát se jen řízl, sekl či uhodil v dílně! Ačkoli ale někdy
až kňučel bolestí, dobře věděl, že za chvíli nebo nanejvýš za pár hodin či dní bolest
přebolí. Teď byl bezmocný a bezradný, ale stále nechtěl za nikým jít, styděl se za
nemoc. Byl překvapený, že v těch nejkrutějších vteřinách a minutách bolesti ji byl
schopen snášet lépe, když myslel na Ráchel nebo Elíšebu, jak se spolu milují, když si
představoval milování se ženami vůbec, jako kdyby se tu složitým způsobem
promítala do jeho mysli i přírodní síla zachování rodu, ačkoli při milování s Elíšebou
na to už nemusel myslet, ale zároveň při těch uklidňujících představách se jí raději
vyhýbal, bál se přiznat, jak trpí, aby si nemyslela, že je kýmsi neznámým trestán,
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nakonec se stejně k němu přiblížila, nenasytná, překonával se, v jejím objetí
zapomínal na své bolesti i strasti, jako by ho milostivou mlhou obestírala milostná
touha, a proto byl Elíšebě i vděčný, celý rozpálený, vysvětlovala si to, jak si přála, že
se s ní miluje rád. Jakub poté usínal vyčerpáním, únava byla silnější než bolest, když
se probouzel, v ránech moudřejších večera, pohrával si i s myšlenkou, že ho Hospodin
trestá za to, že překáží Ježíšovi plnit jeho poslání, které je ve skutečnosti
Hospodinovo, jak o tom byl přesvědčený i Jan Křtitel, když za ním byli u Jordánu a
co jeho mladšímu bratrovi vzkázal z vězení. Jakub cítil, že se k bolesti přidávají
horečky, byl zalitý potem, pokud nebude mít sílu vstát, vrátí se snad Elíšeba, která
jindy s ním sdílela lůžko až do rána, pozná, že mele z posledních sil, bude se snažit
pro něho něco udělat, ale zároveň se prozradí, že je nemocí vydán potupnému trestu,
opět vyčerpáním usnul, ale za necelou hodinu se probudil, jako by se znovu narodil.
V ten okamžik ho nebolelo nic.
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Kdyby Jakub ve všem nespoléhal na vlastní rozum, přesvědčivé a jednoduché
vysvětlení jevů kolem něho, byl blízko tomu věřit na zázraky, jak se náhle vylízal ze
své nemoci, na jejímž konci jako by byl na pokraji bezvědomí, obával se dokonce,
jestli se neblíží smrt, ale najednou byl po dalším ranním procitnutí ze všeho venku,
samozřejmě byl v dalších hodinách schopný si to rozumově vysvětlit, trpěl nějakým
zánětem žaludku nebo spíše střev, před uzdravením vypil několik šálků heřmánku, v
jehož léčivou a uzdravující schopnost věřil, což samo pomáhalo, možná k tomu
přispělo, že za ním přišla Elíšeba, vypjal se k výkonu jako by se s ní miloval naposled
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v životě, vybudil v sobě poslední síly, a když mu otrnulo, byl ochotný si myslet, že ho
zachránilo to milostné objetí, ženský klín, neměl by na to nikdy zapomenout, to už se
rouhal, i když by rád o tom vyprávěl, svěřil se nejraději někomu neznámému se svou
omračující zkušeností, na první pohled nemravnou, ale co víme, co vlastně víme, co
pomáhá člověku, jako by se tím zaklínadlem, tou vtíravou otázkou, chtěl ospravedlnit
i sám před sebou.
Představa zázračného uzdravení opustila Jakuba v okamžiku, kdy se opět ozvaly
bolesti, i když už ne tak nesnesitelné jako v těch nejhorších okamžicích, což svědčilo
o tom, že není zcela zdráv, musí se šetřit, aby se nemoc nevrátila v té nejhorší podobě,
kdy jen s vypnutím vůle dokázal, aby nesténal. Ale přese všechno se Jakub často v
myšlenkách rád vracel k té šťastné chvíli po procitnutí, kdy se náhle cítil zcela zdráv,
bylo mu lehce, vzpomínal na Marii a Josefa, bratry a sestry, dětství prožité v
Nazaretu, na Sáru a Ráchel a začal si vážit svého zdraví.
Ježíš nepřestal neúnavně hovořit se svými učedníky, byli už všichni zpátky, nedopřál
si odpočinku a zároveň občas i kázal, mnohé obsahem svého vyprávění překvapil,
nejvíc Jakuba, když se vracel ke starým textům, vzpomínal Jeremjáše, několikrát
opakoval jeho větu: Pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani
nepatří, aby řídil svůj krok."
Jakubovi se to připomenutí Jeremjáše a hlavně jeho sporného výroku bytostně
příčilo, jako kdyby všechno bylo předurčeno, záleželo na předem vymezené cestě, ze
které není úniku. Ale nejen to, a jistě si to tak mnozí Ježíšovi posluchači vysvětlili, že
člověk nejenže není schopen panovat nad zemí, ale nemá na to ani právo, je
vyhrazené neodvratitelně jen Hospodinovi.
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Nebylo divu, a Jakuba to nepřekvapilo, když poté Ježíš vzpomněl výrok Danielův: ...
bude se lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo
s hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno
navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm
královstvím, avšak samo zůstane navěky...
Jakub všechna Ježíšova kázání spojoval s tím, co mu jeho bratr řekl, k čemu se
rozhodl, a vše ho přesvědčovalo o tom, že Ježíš je skutečně pro svou poslední cestu
rozhodnutý, jen stále i pro sebe hledá její ospravedlnění, ale zároveň jako by chtěl dát
najevo, že on se sice obětuje, ale lidstvo i tak čeká neodvratitelný konec. A to i přesto,
že se vždy vyhýbal tomu přesněji říct, kdy k tomuto osudnému konci dojde. Jakub
proto litoval, že se nemůže dostat ke svému bratrovi, byl stále někým obklopen, a tak
mu nemohl vyčíst, proč se svým koncem chce do propasti vrhnout celé lidstvo,
přivolat Apokalypsu, nemohl tomu uvěřit, a sám nevěřil, ačkoli si nedělal falešné
představy o vztazích mezi lidmi, přesto v něm převažovala víra, že lidé se jednou
přece jen dohodnou, ačkoli sám někdy pochyboval, jestli to není jen laciné
přesvědčení.
Nejvíc se Jakub obával toho, jak znal lidi, že si z této Jeremjášovy věštby někteří
zmatenci vytvoří vlastní náboženství, budou se po celý život připravovat na konec
světa s jeho děsem a hrůzami, aby se zároveň dočkali nového tisíciletého nebo
dokonce možná i věčného království, v němž by se opět vrátili na začátek, kdy za
Adama a Evy jim oběma a lidstvu Hospodin slíbil ráj a nesmrtelnost.
Některým nepříjemným věcem jako by po uzdravení Jakuba nebylo konce. Když se
vrátil i Jidáš Iškariotský, Ježíš mluvil často jen s ním. Přitom ho mnohokrát předtím,
když někdy s Jakubem o samotě vzpomínali na učedníky roztroušené po světě,
jmenoval vždy jako posledního, ostatní byli s největší pravděpodobností jeho srdci
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bližší. A přitom byla mezi učedníky a dalšími obecně známa i příčina Ježíšova
kritického vztahu k Jidášovi. Byla jím jeho údajná láska k penězům, které Ježíš
nenáviděl, stejně jako bohatce. Jinak by nemohl říci, co kázal na Hoře.
Jakub i učedníci si mysleli, že Ježíš Jidášovi domlouvá, aby se začal chovat jinak,
nemamonil, neskrblil, nehnal se po penězích jako divý, ale na obou nebylo nikdy
vidět rozladění, naopak jako by se vždy rozcházeli ve shodě, což ostatní mátlo, ačkoli
bylo známo, že Ježíš se choval ke všem lidem laskavě, i k těm, kteří s ním
nesouhlasili nebo mu i ubližovali. Konečně toto jeho chování plynulo z jeho učení.
Došlo dokonce k jistému napětí, když se Jidáš začal chovat sebevědomě a zároveň
tajemně, snad i hrdě jako by se s Ježíšem na něčem závažném, možná klíčovém a do
budoucnosti důležitém dohodli, co se neměli dozvědět ani Ježíšovi nejbližší, Šimon a
bratři Zebedeovi.
Když Jakub kolem sebe a hlavně okolo Ježíše pozoroval před odchodem do
Jeruzaléma napětí, nejčastěji ho k vlastnímu překvapení přepadal stesk. Někdy se mu
to stávalo před spánkem nebo když se uchýlil do stále častěji vyhledávané samoty.
Tehdy mu i docházelo, že je sice pro něho to poznání na první pohled záhadou, ale ve
skutečnosti základním pocitem, prohloubeným jeho nemocí. Nikdy by si ale
nedokázal přiznat, nebo si to opravdu hlouběji neuvědomil, že jistá melancholie je
dokonce podstatným znakem jeho duše. Stále častější se rysem jeho citového života
stávala zádumčivost, která mu podobně jako nemoc ubírala poslední síly. O tom, že se
s ním něco děje, vrací se k něčemu, co v něm bylo dlouho utajeně skryto, ho
přesvědčila nenadálá Elíšebina otázka: - Proč stále častěji mlčíš, Jakube?
Bránil se na první pohled přesvědčivě: - Přece víš, že jsem toho nikdy moc
nenamluvil! Ale ta otázka jím přece jen otřásla, byl přesvědčený, že je družný člověk,
ačkoli by nikdy nikomu netvrdil, že třeba dokáže bavit své posluchače, lehce je
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získávat, aby ho poslouchali jako Ježíše. Také jeho odpověď jen zdánlivě odpovídala
na Elíšebinu otázku, protože se v ní podvědomě nebo i vědomě ptala na něco jiného,
podstatnějšího: - Co se s tebou v poslední době stalo?
Teprve po několika dnech, kdy mu Elíšeba položila stejnou otázku, ale naléhavěji,
byl schopný přece jen pravdivější odpovědi: - Což neříkám víc, když mlčím? Ale
sotva tu větu vyřkl, najednou cítil, že se tím přiblížil Ježíšovi, podobně nikdy
nehovořil, a to byl snad první případ, kdy Ježíšovu způsobu vyjadřování podlehl. Ale
byl to pro něho signál, aby se od svého mladšího bratra myšlenkově ještě víc vzdálil,
protože bytostně nesouhlasil s tím, co připravuje.
Ale Jakubův stesk byl někdy silnější než jeho odhodlání odvrátit Ježíše od jeho
rozhodnutí. Omlouval si svou slabost prodělanou nemocí. A zároveň nedokázal stejně
jako Orfeus nesestupovat do labyrintu pro něho už téměř pohřbeného času, aby tam
hledal alespoň záblesk už uplynulého štěstí v Mariině a Josefově mnohočetné rodině,
kde vládla vzácná vyrovnanost a ve srovnání s tou Jakubovou a Ježíšovou současností
přímo božský klid tak podobný Adamově a Evině ráji.
Jakub si k vlastní hrůze uvědomoval, že mu je v tom vzpomínání až tesknění dobře,
dokonce ho i něčím konejšivým přitahuje, ačkoli ho často bodaly i ostny vlastních
chyb a nespravedlností, kterých se dopustil, zvláště vůči Sáře, kterou tak vystavil
nepříliš šťastnému životu, mnohdy až i krutému, jak byl přesvědčený.
Ale jak nejen vzpomínal, ale také i přemýšlel o tom, proč je někdy zasmušilý,
docházel i k obecnějšímu poznání, že nejde jen o odraz jeho vlastních prožitků, ale
měl stále neodbytnější pocit, že prožívání plynoucího času je výsledkem jeho pohledu
na svět, možná i pravděpodobně světa samotného.
A právě proto se i Ježíš vzbouřil, chtěl přijít s něčím nadějnějším.
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Krátce před odchodem do Jeruzaléma se stesk stal pro Jakuba jakýmsi málem
zázračným záchranným lanem, který mu umožňoval, aby se ze vzdáleného času stal
přítomný a krásný, když z něho často zůstaly jen ty nejšťastnější střípky.
Ale byla to záchrana zdánlivá, přišly chvíle, kdy se v něm cosi zlomilo, a stesk se
změnil ve smutek. To však nebylo to nejhorší, vzpomínky mu začaly sloužit i jako
útěk z přítomnosti, byly silnější než současnost, pociťoval, že nežije nyní, ale kdysi
dávno, před desetiletími. Jen ho to utvrzovalo v přesvědčení, že jeho život byl tam a
mezi Ježíšovu komunitu nepatří. V ní převládala nejistota, kdežto Jakub toužil po
jistotě, jakkoli jen stěží v jeho době dosažitelné. Jediné, co ho v té chvíli mohlo
uspokojit, bylo vrátit se domů. Ale to nemohl udělat, celý život by měl pocit, že bratra
zradil.
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Ty poslední dny před Ježíšovým odchodem do Jeruzaléma byly zvláštní, neuvěřitelně
rozporné, Jakub by si nikdy nemyslel, že jako v podstatě klidný člověk se kvůli svému
bratrovi neuvěřitelně rozčílí. Vyslechl totiž jeden z vtipů, které o Ježíšovi kolovaly
jako o každé známé osobnosti, nemluvě v židovském prostředí. Vycházel - z čeho
také jiného - než z Ježíšovy schopnosti konat zázraky a ze zvláštního vztahu k ženám.
Tu anekdotu Jakub vyslechl bezděky, když přišel mezi skupinu mužů, v níž bylo i
několik Ježíšových učedníků.
Když Ježíš dospíval, rozhodl se prý Josef, že by měl poznat ženy a dovedl proto svého
syna do nevěstince. Ježíš si vybral jednu z krásných nevěstek a odešel s ní do pokoje.
Vše probíhalo, jak mělo, v naprostém klidu, když se náhle ozval strašný řev a nevěstka
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celá sinalá vyběhla z pokoje. - Co se stalo, Ježíši? ptal se vyděšený Josef. - Co by se
stalo? nerozhodně Ježíš pozdvihl ramena. - Co jsi s ní, proboha, prováděl, chlapče?
trval na odpovědi Josef. - Nejdříve jsem ji celou svlékl.. – To je dobře, řekl Josef. Pak jsem jí dal ruku do klína... - I to je dobře, neviděl na tom Josef nic divného. – Tak
co se stalo? - Ta jizva, otče, se zacelila!
Přítomné muže ten vtip tak rozesmál, že si ani nevšimli, že je Ježíšův bratr Jakub
mezi nimi. - Neznáte lepší způsob zábavy? přestal se Jakub ovládat a začal překvapivě
všem přítomným mužům spílat. Všichni zůstali jako opaření, teprve nyní jim došlo, že
ten vtip se možná k Ježíšovi vůbec nehodí, až příliš mu křivdí. A to zrovna v
okamžiku, kdy mezi ně vstoupil Ježíš:
- Co se stalo? zeptal se Ježíš. Nikdo neměl odvahu říct, co tu před okamžikem
proběhlo. - Tak co se stalo? zeptal se s úsměvem Ježíš, aby dal najevo, že má tak
dobrou náladu, že snese všechno. - Ale vyprávěli jsme si ten vtip, který už, Ježíši,
znáš, jak tě tvůj otec poprvé zasvěcoval jako muže, dostal první odvahu mluvit Petr, a tvého bratra, kývl Petr směrem k Jakubovi, - se to dotklo.
K Jakubovu překvapení se Ježíš rozesmál, šel ke svému bratrovi a objal ho: - Mě se
ten vtip tak moc líbil, Jakube, že když jsem ho poprvé slyšel, tak jsem ho dokonce i
několikrát sám vyprávěl, škoda, že jsi při tom nebyl...
Jakuba ta Ježíšova reakce tak zaskočila, že v první chvíli nevěděl, co má na jeho
slova říct, ale pak se také alespoň bezbranně usmál. Ježíš byl v té chvíli v jeho očích
daleko větší, než si kdy myslel.
Možná právě tahle epizoda poznamenala i další dny, kdy byli spolu naposled, ale
vlastně i s Adou a s Elíšebou. Ježíšovi se podařilo vyšetřit jeden den a následně noc,
kdy mohli být společně. Jako by v ty hodiny propadli zvláštní nostalgii, Jakub si
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dokonce vzpomněl na některé verše, které se naučil v Betlémě u pastýřů, když se mezi
nimi objevil potulný básník, který znal Vergiliovu Bukolicu. Jakubovi jako by se tím
podařilo narazit na vzácný pramen, který zapůsobil i na Ježíše. Jakub by nikdy
neuvěřil, že jeho bratr zná nazpaměť Píseň písní.
Když Jakub usínal, ty milostné verše se mu vracely. A většina z nich se jako by
bezprostředně vztahovala k jeho láskám, třeba k Ráchel v Úskalí...

Černá jsem, a přece půvabná,
jeruzalémské dcery,
jak stany Kédarců,
jako stanové houně Šalamounovy
Nehleďte na mne,
že jsem do černa opálená,
že mě tak ožehlo slunce.
To synové mé matky se proti mně rozohnili:
uložili mi hlídat vinici,
neuhlídala jsem však ani vinici vlastní.

A ještě víc Sáru v Nejistotě:

Pověz mi ty, kterého tolik miluji,
kde budeš pást,
kde necháš odpočívat stáda za poledne.
Proč musím být jako zahalená poběhlice
při stádech tvých druhů.
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"Jestliže to sama nevíš,
nejkrásnější z žen,
vyjdi po šlépějích stád
a kůzlátka svá pas
u pastýřských kolib.

Stejně tak Elíšeba v Úžasu:

Ke klisně vozu faraónova
jsem tě připodobnil, má přítelkyně.
Půvabné jsou tvé tváře přívěsky ozdobené,
tvé hrdlo ovinuté šňůrou perel.
Přívěsky zlaté ti uděláme,
poseté stříbrem.
- Nemohu stále usnout, přišla za Jakubem Elíšeba, když právě usínal. - Stýskalo se ti
po mně, i když jsi sem za mnou hned nepřišla? spojil Jakub mužskou sebejistotu s
výčitkou. - Nechci se s tebou milovat, chci s tebou jen být, překvapila ho Elíšeba
svým přáním. - To tě Ježíš tou Písní písní tak roztesknil? dobíral si ji. - Možná
trochu... - Netušil jsem, že můžeš být i tak rozcitlivělá... - Co víš, Jakube, o ženách, co
o nich vlastně víš? - Kdybych měl mluvit pravdu, tak vlastně nic, přiznal se,
podobnou otázku právě od ní nečekal. A proto mu ani nedala spát, znovu nedokázal
usnout, i když Elíšeba už byla někde v limbu, aniž se s ním opravdu chtěla pomilovat.
Co ví, co vlastně ví o ženách?
První by si musel vzpomenout na Annu, když se k sobě tiskli v betlémském chlévě a
myslel si po celé dětství, že jeho vlastní sestra bude jeho ženou. A hned poté na Marii,
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jak bolestí sténala, když čekala v betlémské stáji narození Ježíše. Na Sáru přicházející
na schůzku s ním u rasovny za Nazaretem na začátku pouště. Na Elíšebu pomáhající
mu překonat rozpaky a první rozrušení. Na Ráchel procházející kolem zástupu při
Ježíšově kázání. I na krátké lásky jen na jednu noc.
Jakub věděl, že takové vzpomínky by byly jenom vnější. Cosi hlubšího
předznamenala Marie svou krásou, oddaností a obětavostí. Stala se mu od samotného
počátku při výběru dívek a žen až příliš nedostižným vzorem. Nemohl by se přiblížit
k ženě, která by se jí krásou alespoň neblížila. A nemohl by si vážit žádné, která by
neměla podobné vlastnosti jako jeho matka. Cosi takového by mohl bez uzardění
tvrdit jen o Sáře. A přesto se jí kvůli Ježíšovi vzdal. Ráchel pro něho znamenala něco
jiného, zralou žena, samostatnou, myslící svobodněji než mnohý z mužů. Elíšeba byla
ze všech Jakubových dívek a žen nejblíže k přírodě, kdyby si Jakub měl přiznat, proč
k ní měl nikdy neukončený vztah, tak určitě pro její spontánnost. Byla někdy jako
dravá řeka, přes kterou se brodili s Ježíšem, když se rozhodl jít s ním na jednu ze
svateb, kde se zrodil i jeden z Ježíšových zázraků, které sám jeho strůjce dával často v
úzkém kruhu přátel k dobrému.
Ale kdyby měl Jakub svatosvatě přiznat, co ho k dívkám a ženám nejvíc přitahovalo,
byla to právě ta cesta k nim, poznenáhlé přibližování, překračování často ostražitě
hlídaných hranic, boj o každé místečko na jejich těle, a proto by se nikdy nerozhodl jít
za nevěstkou, ani v těch nejhorších okamžicích, kdyby se mu všechny ostatní
vyhýbaly, protože by se připravil právě o ten milostný zápas, který byl v tělesné lásce
mezi mužem a ženou tím nejcennějším.
A potom tu bylo i něco daleko hlubšího, co vlastně zažil jen s Ráchel, protože byla
zralá žena: Moci se někomu svěřit, dokonce s věcmi, které by nedokázal říci ani těm
pokrevně nejbližším nebo komukoli i z blízkých mužských přátel.
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Jakub se pokoušel si vysvětlit, proč tomu tak je, a nepřišel na nic jiného, že právě to
nejdůvěrnější přiblížení těla vede i k tomu otevřít svou duši tomu druhému. Ačkoli by
nejsprávnější bylo, kdyby tomu byla právě naopak, ale pro Jakuba ta opravdová
skutečnost byla jen poznáním, že se člověk jen málo odtrhl od přírody.
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Jakub sužovaný bolestmi v břiše už nevěřil, že do Jeruzaléma dojde. Kdyby nebylo
Elíšeby, cestu by vzdal. Ale ta ho stále povzbuzovala, aby vydržel, stejně jako on si
myslela, že Ježíšovo tažení proti neřádům v jeruzalémském chrámu je sice
spravedlivé, ale i sebevražedné a spolu s Jakubem se snažila Ježíše od cesty odvrátit.
Na Jakubově straně byl i Petr, i když mu ještě před cestou Ježíš řekl:
Ty jsi skála a na té skále postavím svou církev, a brány pekelné ji nepřemohou. A
tobě dám klíče království nebeského, a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi,
a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi.
A to byla poslední věc, o které oba bratři spolu hovořili. Ježíš tehdy Jakubovi řekl: Nezaložím-li církev, v příštím pokolení o mně nebudou naprosto nic vědět! A
neobětuji-li se pro tuto církev, bude to stejné!
Jakub mu namítl, že není sice zcela proti tomu, aby se převratné zásady Ježíšovy
přeměnily v náboženství a byla vytvořena církev, ale zároveň se netajil obavami, tušil,
že je to nejen šance, ale i hrozba, věděl, že vždy bude záviset na lidech, zda budou
Bohu sloužit poctivě, nebo jeho víru zneužijí jen ve svůj prospěch.
Poté Jakub zcela odpadl, táhl se bezmocně na konci Ježíšova průvodu a ani Elíšeba si
s ním nevěděla rady. Nemohl sledovat proto ani rozpolcenost Ježíše poté, kdy se
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rozhodl obětovat. V těchto chvílích byla ještě příležitost Ježíše od jeho rozhodnutí
odvrátit. Jakub ale nemohl být už ani na hoře Hormon, kde byl Ježíš jen se svými
učedníky. I Ježíšův výběr této nejvyšší palestinské hory se třemi vrcholy, pokryté
sněhem i při slunečném dni, byl pro něho příznačný, aby byl zároveň symbolický.
Ježíš nedal ani na Petrovo varování, na jeho poslední varovný výkřik, když mu řekl: Kdo zachraňuje, je hotov zahynout, kdo vykupuje ostatní, musí vždy nezbytně platit
sám sebou. V nestálé paměti lidského pokolení utkvívají jen pravdy psané krví...
A už také tušil, co se stalo nedlouho poté, že kdo přináší spásu všem národům, bude
zabit národem vlastním... Byl tak před ukřižováním v nebezpečí smrti třikrát: V
Nazaretu ho chtěli svrhnout ze skály, v jeruzalémském chrámu ukamenovat, stejně tak
potřetí o slavnosti posvícení.
Zatímco učedníci čekali Mesiáše jako vítězného obnovitele zlatého věku, Ježíš chtěl
být mužem bolesti a utrpení, aby jeho učení přerostlo hranice rodné Judey. Nejspíš
proto ho i zabili samotní Židé, a tak se vystavili budoucímu nepřátelství. I Jakub byl
na straně učedníků, aby všichni přispěli ke zvelebení židovského státu.
A tak se Ježíšův osud ocitl v rukou Annáše, který byl zetěm dalšího spoluviníka
Ježíšovy smrti velekněze Kaifáše, a Piláta vyhýbajícímu se dlouho tomu, aby si
potřísnil ruce krví. A tak nakonec o osudu Ježíše musel rozhodnout samotný Héródés
Antipa.
Ježíš putoval k smrti na hřbetě oslíka, aby tak prokázal pokoru a mírnost.
Nemohl čekat v Jeruzalémě vážnější podporu, měl proti sobě jen nepřátele a jeho
možní přátelé se chovali ostýchavě.
Ještě stačí vyhnat hříšníky z jeruzalémského chrámu.
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Ale po soudu, v němž nepřátelé z vlastního národa si vynutí jeho ukřižování, se ocitá
v rukou pochopů, je urážen, popliván chátrou, zesměšněn, bičován a nakonec zabit.
Donutí ho nést v ruce suchou třtinu a na hlavě trnovou korunu.
Vojáci na Golgotě hrají o jeho suknici v kostky.
Jeruzalémské ženy podávají z milosrdenství Ježíšovi pohár se směsí vína, kadidla a
myrty, aby utišil jeho bolest, ale on jej odmítá.
Ježíš si v nejtěžších chvílích posteskne: - Elli, Elli, lamma sabaktani?
Pane, pane, proč jsi mě zradil?
V Ježíšův prospěch měla odvahu zasáhnout jen Pilátova žena Claudia Prokula.
Jakub se o hrozivém osudu svého bratra dozvídá v bolestech na pokraji města od lidí,
kteří ze strachu prchají z Jeruzaléma. Jidáš Iškariotský je obviňován ze zrady, ale
Jakub si stále myslí, že mohl zradit nanejvýš z nerozumu nebo ze strachu. Byl proti
vzpouře, nedokázal by se Ježíšovi pomstít a vůbec ne pro peníze. Ostatní učedníci se
pro rozpory ve vlastních řadách nesjednotili, aby Ježíše zachránili. Ježíše doprovázeli
jen Jan Zebedeův a Šimon Jonášův, zvaný Petr, který se zmohl jen na to useknout
ucho Kaifášovu sluhovi Malchotovi. Ježíš vyčte Petrovi: - Dřív než kohout dvakrát
zakokrhá, třikrát mě zradíš! Kaifáš uspěl u Piláta tvrzením, že Ježíš se prohlásil
židovským králem a vyzývá lid, aby přestal platit daně Římu.
Ježíšovi nebylo nic platné, když téměř ve všech kázáních říkal, že jeho moc není z
tohoto světa.
Netoužil po světské moci, ale duchovní. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto
světa! řekl při jednom kázání Ježíš. Srozumitelně se vyjádřil i ke světské moci: Každý
ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha! Ty, které jsou, jsou zřízeny
od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se
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takto vzpírá, přivolávána na sebe soud. Vládcové přece nejsou hrozbou tomu, kdo
jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci?
Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly... Proto je nutno podřizovat se, a to nejen
z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Stejně mluvil Ježíš i před smrtí: Moje
království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci
by bojovali, abych nebyl vydán Židům, mé království však není odtud.
Jakub i v bolestech poznával, že u každého rozsáhlého a logicky i vnitřně rozporného
učení si nakonec každý může vybrat, co chce, aby ospravedlnil svou činnosti i sám
sebe.
U Ježíšovy smrti byly jen jeho matka Marie, Marie Magdalena a Marie Kleofášova.
A také Janova a Jakubova matka Salomé, Johana Chuzova a Marta.
Ježíšovo tělo si od Piláta vyprosili Josef z Arimetie a Nikodém.
Sejmuli Ježíše z kříže, aby nastalo jeho vzkříšení.

Epilog

Bylo po všem, Jakubovi nezbývalo než odvést zdrcenou Marii z Jeruzaléma do
Nazaretu. Marie celou cestu mlčela a Jakub jí v duchu děkoval, protože by jí
nedokázal odpovědět na kteroukoli z jejích otázek, protože podobné a zcela
nezodpověditelné napadaly zároveň i jeho. V duchu se jí omlouval, dříve si myslel, že
čímsi i přispěla k Ježíšovu osudu. Byla však nevinná jako v celém svém dosavadním
životě. V jejím obdivu k Ježíšovi nebylo nic jiného, než co prokazovala ostatním
synům, všem dětem. Určitě si v duchu vyčítala, že jako matka nedokázala ochránit

253

svého syna před nebezpečenstvími, kterým ho vystavila doba v Judeji. Neměla to však
za zlé Jakubovi, který udělal pro Ježíše, co mohl, ale nedokázal v něm zlomit
odhodlání skončit své poslání tak, jak si na konci své náboženské mise předsevzal.
Kdyby se chtěl Ježíš zachránit i v posledních chvílích, smrti by se vyhnul, ale sám
došel až na samotný kraj, odkud nemohl couvnout, aby se jeho víra nestala jen
epizodou. I přese vše, co se stalo, co Ježíš i v Jakubových očích kdy znamenal a bude
možná znamenat, i po jeho mučednické smrti s ním nesouhlasil.
Když přišli k nazaretskému domu, byla tu celá rodinu i Anna s mužem a s dětmi.
Josef stál zlomeně u dveří, podíval se Marii do očí, objal ji a pak už se díval jen do
země. Přišlo i několik přátel ze sousedství a okolí, každý se jen soustrastně dotkl prsty
Josefa a Marie a odcházel. Oba jim i za to byli vděční. Po celé zemi se šířil strach.
Přišla i Sára, sama, bez kteréhokoli ze svých dětí, za tu dobu, co ji Jakub neviděl,
zestárla o věk, oči měla propadlé, vlasy šedivé, ale přesto jako by neztratila téměř nic
ze své krásy, jen byla žensky zralejší, zároveň však poznamenaná bolestí a jak měl
Jakub pocit i její počínající nemocí.
Jakub ležel ve svém pokojíku na stejném lůžku, na němž usínal i často bděl trápen
svými myšlenkami a problémy dlouho do noci desítky let. Věděl, že bude trvat
dlouho, pokud se mu cosi takového vůbec podaří, aby se dokázal znovu vpravit
alespoň na čas do kolejí běžného denního života v Josefově dílně, dovolí-li mu to
vůbec události, které se v Jeruzalémě staly. Netoužil po ničem, než se setkat se Sárou,
omluvit se, jakou bolest jí způsobil. I když věděl, že k tomu oba dva nenajdou
odvahu.
- Já umírám, Jakube, řekla mu Sára, když se po několika dnech náhodně setkali.
Už se nemuseli otáčet, jestli je někdo na ulici neuvidí, nic je k ničemu nevázalo.
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Jakub nevěděl, co Sáře říct, ačkoli hned první den po návratu z Jeruzaléma na ní
poznal, že není zdravá.
- Tady, Jakube, nechtěla mu nic tajit a ukázala na svá prsa, - tady mě něco užírá,
objevila se jí v tváři bolest, jak si svou nemoc tím přiznáním připomněla.
Jakub po té zprávě na chvíli oněměl.
Prsa, kterých se po matčiných poprvé dotkl, budou i příčinou Sářiny smrti.
- Prožil sis s Ježíšem také dost. I toho nejhoršího... přerušila Sára jeho mlčení. Chtějí, abych se stal prvním biskupem jeho církve... neřekl Jakub příliš nadšeně.
- Znovu se obětovat, Jakube? podívala se mu vyčítavě do očí. - Ježíš se obětoval,
Sáro! opravil ji. - Ale s ním ses přece obětoval i ty, Jakube! byla nemilosrdná. - Ano,
máš pravdu, Sáro, a zároveň jsem obětoval i tebe!
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