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PŘÍBĚHY NOCÍ – 10. DÍL

Slovo apoštola Pavla (Filipským 1,2-6)
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Děkuji Bohu
svému při každé vzpomínce na vás 4 a v každé modlitbě za vás všechny s
radostí prosím; 5 jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne
až doposud 6 a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až
do dne Ježíše Krista.

jenom tobě vzdávám chválu
s chórem andělů ti zpívám
z tvého chrámu se ti klaním
tvou lásku a věrnost vzývám

tvá sláva k nebesům stoupá
vládcové země se skloní
a já budu zpívat píseň
o tvých nekonečných cestách

když jsem padal, pozvedls mě
byl jsem slabý, dals mi sílu
volal jsem tě a tys přišel
zmíral jsem a dals mi život

Hospodin dokončí zápas
ze soužení tě vyvede
on ti dá jednou vítězství
vždyť jeho láska je věčná
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Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal
dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. 10 I
vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka.
11 Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel:
Abrahame, Abrahame!"
Ten odvětil: "Tu jsem."
12 A posel řekl:
"Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný,
neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna."
13 Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel
tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. 14 Tomu místu dal
Abraham jméno "Hospodin vidí". Dosud se tu říká: "Na hoře Hospodinově se uvidí."

Po kázáních svátečního období se chci vrátit ke sledování
příběhů noci. I když jsou Vánoce už nějaký čas za námi, chci se
podívat na jeden vánoční příběh právě optikou příběhů noci. Bude
se jednat o Noc Josefovu.

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale
dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. 19 Její muž Josef byl
spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl:
"Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní
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bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť
on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
23 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest
přeloženo 'Bůh s námi'.
24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal
svou manželku k sobě. 25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno
Ježíš.

Josefova noc patří mezi veledůležité momenty v dějinách spásy. Josef

potřeboval Boží oslovení (skrze anděla). Ne, že by si ho sám
nějak žádal, vůbec ne. Naopak byl to Pán Bůh, který jakoby musel
zatáhnout za záchrannou brzdu v Josefově životě. Šlo o to, aby Josef
neučinil to, co chtěl učinit. Ono by to totiž významně narušilo
Boží plány.
Co tedy předcházelo Josefově noci, které změnila jinak

předpokládaný běh událostí? Josef zjistil, že jeho snoubenka –
právně již manželka – je těhotná bez jeho přičinění. Co teď? Jistě,
židovský Zákon na takové situace pamatoval. Josef měl možnost
svou snoubenku vystavit hanbě. Jenže Josef byl jednak muž
spravedlivý, a pak také laskavý, milosrdný a šlechetný. Jeho láska ke
snoubence nezmizela, i když ho to zcela jistě nesmírně bolelo
(ostatně jako každého muže na jeho místě). Rozhodl se, že nemůže nést
hanbu a smířit se se situací, ale zároveň nebude Marii ničit život.
Proto ji tajně propustí. Byl to akt skutečné a nesamozřejmé šlechetnosti. Jenže
ani ten v tuto chvíli nestačil. Z lidského pohledu to bylo
úžasné, z pohledu Božích záměrů málo.

2019_004 10 Noc Josefova-tisk.docx

Strana 3

Boží Syn, jakkoli se narodil v chudých podmínkách, neměl se
narodit jako nemanželské dítě! S Josefovým rozhodnutím – šlechetným a
velkorysým rozhodnutím – je potřeba něco udělat. A tehdy vstupuje do
situace, do Josefova nočního snu, anděl. Bůh sám nyní zatahuje ruční
brzdu:
"Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní
bylo počato, je z Ducha svatého. 21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť
on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
Musel to být pro Josefa silný zážitek. Obyčejná noc se proměnila

v mimořádnou noc. Josef se na základě snového vidění, snového
setkání s Božím poslem, andělem, rozhodl přijmout Marii za svou
manželku. A dost možná byl velice rád.
Sumář: Pán Bůh má své plány – chce, aby my i všichni lidé

došli spásy. K naplnění těchto plánů nás přizval jako své
spolupracovníky. Někdy (and častěji) je tomu tak, že působí svým
Duchem v našem Duchu, v našem srdci a mysli, a tak nás vede. A
když špatně zaslechneme, nechá nás jít slepými uličkami – i ony
mají nakonec svůj smysl. Jsou ovšem chvíle, kdy je potřeba vykonat
Boží vůli docela přesně. A když v takových situacích při vší
upřímnosti, šlechetnosti, lásce i milosrdenství učiníme špatné
rozhodnutí, náš Pán zatáhne za (ruční) brzdu. Vstoupí do našeho
života – třeba v noci, kdy vše utichne, a naší duší se začnou
prohánět všelijaké myšlenky. Vstoupí zcela zřetelně, tak,
abychom mu porozuměli. Nemusíme mít obavy, že tuto Boží brzdu
(anebo třebas i ponouknutí) přehlédneme.

Když se rozhlédneme do širšího kontextu Písma, zjistíme,
nalezneme podobné příběhy. Jedním z nich je příběh Abrahama, jehož
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víru Hospodin zkoušel (viz první čtení). Nebyl to tenkrát příběh
noci, ale záchranné brzdy bylo skutečně třeba, protože jinak by
to Izák, syn zaslíbení nepřežil.
K příběhu Josefa a Abrahama bych rád připojil ještě –
tentokrát také jeden z nočních – příběhů apoštola Pavla.
Apoštol Pavel měl na svých misijních cestách určitou strategii.

Věřil, že tato jeho strategie pochází z Ducha svatého, na
kterého spoléhal. Používal rozum, vyhodnocoval aktuální situaci.
Někam se vydal, jinam napsal dopis. Často byly situace, kdy na
nějaké místě kázal, ale pak dílo předal a rozhodl se odejít.
Byly však situace, když do jeho života a služby vstoupil
mimořádným způsobem sám Pán. Když chtěl apoštol opustit svou
službu v Korintu a jít dál, v se mu zjevil Pán, který mu řekl:
"Neboj se! Mluv a nemlč, 10 protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí
v tomto městě patří k mému lidu." 11 A tak tam Pavel zůstal jeden a půl roku
a učil je Božímu slovu. Sk 18,9-11
Pán Ježíš tentokrát zatáhnul za záchrannou brzdu. Viděl to, co Pavel

neviděl, totiž že v Korintu je pro něj ještě mnoho práce. A
apoštol tedy zůstal. Změnil svůj plán.

Chtěl bych se nyní pokusit přemostit svět Písma a svět náš.
Noční příběhy Josefa, Pavla a příběh Abrahamův v sobě mají
poselství, které nás chce povzbudit. Čím?

(1) Především pohledem na našeho Pána Boha. Ve své vůli a moudrosti
ví, kdy ponechat náš život víře a své skryté přítomnosti
v Duchu svatém. Ví také ovšem, kdy je potřeba zatáhnout za záchrannou
brzdu. Jsou situace, kdy Pán Bůh jakoby neměl plán „B“, a
tehdy vstoupí do běhu dějin, zastaví je a nasměruje správným
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způsobem. Nemusíme tedy mít obavy o Boží dílo na této zemi. My lidé ho
nepokazíme. I to nejšlechetnější dílo a postoj může být
někdy málo a potřebuje stopku. Bude-li třeba, Pán Bůh nás
zastaví, a to tak, že tomu porozumíme.
(2) A pak v pohledu na svůj život, na své konání. Můžeme se tady směle
pustit do života věrnosti a služby Pánu Bohu. Při středeční
biblické hodině jsme zvažovali definici „dobrých skutků“, jak ji
podává Heidelberský katechismus. Aby toto tajemství
nezůstalo jenom těm 20 věrným, kteří se biblické hodiny
zúčastnili, povězme si, že skutek-čin je před Pánem Bohem
„dobrý“, pokud:
a. Vyrůstá z víry
b. Je podle a v souladu s Božím zákonem
c. Je konán pro slávu Boží především
Z vděčnosti za Boží vykoupení skrze Pána Ježíše Krista nás Písmo
zve k životu dobrých skutků (podle HK), a tedy i spravedlnosti.
Příběhy Josefa, Abrahama i apoštola nás zvou k jednání, jež bude
vyrůstat z víry, bude v souladu s Božím zákonem a bude především
ke slávě Boží (jestli Pán Bůh k tomu cosi přidá i nám, to je
jeho vůle).
A pokud se stane, že šlechetnost, láska, milosrdenství,
odpuštění a ovoce Ducha svatého bude pro Boží dílo ještě málo a
Pán Bůh bude chtít posunout své dílo s námi a skrze nás ještě
někam dál, zastaví nás.
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(1) Věřte, že svatý Bůh má nás i své dílo pevně v rukou
(2) Užívejte rozum ze srdce naplněného Duchem svatým a
uvažujte o všem, zdali je to v souladu s Božím zákonem
a směřuje to k Boží slávě.
(3) Žijte odvážně Božím životem dobrých skutků a nebojte
se, bude-li třeba, Pán vás zastaví a posune hranice
toho, o čem si myslíme, že je možné anebo potřebné,
ještě dál.

Jan Asszonyi, Brno 27. 1. 2019
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