Brno-Kounicova | 3. 3. 2019

PŘÍBĚHY NOCÍ – 11. DÍL

Text: Mk 6,34-53 ⁞ Job 9,2b-11 ⁞ Žalm 37,5 ⁞ 1Pt 5,7

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat..

Což může člověk být před Bohem spravedlivý? 3 Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce
otázek jedinou nezodpoví. 4 On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje
ten, kdo se mu vzepře? 5 On přenáší hory, než by se kdo nadál, převrací je v hněvu; 6
zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí. 7 Slunci rozkáže - a nesmí vzejít,
zapečeťuje i hvězdy, 8 sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, 9 on
udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. 10 Dělá věci veliké a
nevyzpytatelné, nesčíslné divy. 11 Jde-li mimo mne, nevidím ho, míjí-li mě, ani ho
nepostřehnu.

34 Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce
bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. 35 Když už čas pokročil, přistoupili k
němu jeho učedníci a řekli:
"Toto místo je pusté a čas už pokročil. 36 Propusť je, ať si jdou do okolních
dvorů a vesnic koupit něco k jídlu."
37 Odpověděl jim:
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"Dejte vy jim jíst!" Řekli mu: "Máme jít nakoupit za dvě stě denárů chleba
a dát jim jíst?"
38 Zeptal se jich: "Kolik chlebů máte? Jděte se podívat!" Když to zjistili,
řekli: "Pět, a dvě ryby."
39 Přikázal jim, aby všecky rozsadili po skupinách na zelený trávník. 40 I rozložili
se oddíl za oddílem stokrát po padesáti. 41 Potom vzal těch pět chlebů a dvě
ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je
předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. 42 A jedli všichni a nasytili se. 43 A ještě
sebrali dvanáct plných košů nalámaných chlebů i ryb. 44 Těch pak, kteří jedli
chleby, bylo pět tisíc mužů.

45 Hned na to přiměl své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý
břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. 46 Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby
se modlil. 47 A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi.
48 Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti nim; tu k nim před
svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich.
49 Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak; 50 všichni
ho totiž viděli a vyděsili se. On však na ně hned promluvil:
"Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!" 51 Vstoupil k nim na loď a vítr se
utišil.
I byli celí ohromení úžasem. 52 Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť
jejich mysl byla zatvrzelá. 53 Když se dostali na druhý břeh, přistáli u
Genezaretu.
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Evangelijní čtení nás dnes přivádí k jedné noční události, jejímiž
aktéry byli učedníci Pána Ježíše a Pán Ježíš sám. Byla to noc, v níž
nebylo místo pro spánek. I takové noci se objevují v lidských
životech, a to buď doslovně, anebo symbolicky. Noční pokus přeplavat
Genezaretské jezero může být obrazným vyjádřením jednak určitého
životního úsilí, v němž se namáháme a ne a ne se dobrat určeného
cíle, anebo může být vyjádřením toho, že celý náš život je jako (více či
méně) plavba temnotou na druhý břeh života. V tomto smyslu jde pak o to,
kam náš lidský život směřuje (směřuje-li někam), a zdali si
myslíme, že doplujeme na správné místo na druhém břehu života.

Jakou roli v příběhu veslování na jezeře hráli učedníci Pána
Ježíše? Nejsou hlavními hybateli příběhu. Poslechli svého Mistra a
večer vstoupli na loď, aby se připlavili na druhý břeh do
Betsaidy. Odjeli sami, Mistr chtěl být chvíli sám. Podmínky pro
plavbu nebyly příznivé, a tak se dosti protáhla. Ještě po třetí hodině
ranní nebyli na místě a rvali se větrem (a asi i vlnami). Nijak si ovšem
nestěžují. Nečteme o tom, že by byli v nebezpečí. Nevolají o pomoc.
Vlastně nám evangelista Marek ani nezprostředkovává náladu na
lodi. Z reakce Pána Ježíše se dovídáme, že to prostě bylo těžké,
dlouhé a už byli pochopitelní unaveni. Nic víc a nic míň.
Dovídáme se o nich, že bez Mistra se nemohou dostat na druhý břeh;
dovídáme se o nich to, že nejsou schopni pochopit to, čeho jsou svědky,
a to jak u zázračného nasycení zástupu, tak i ve chvíli, kdy k nim
přicházel na pomoc jejich Mistr. Nepochopení, to je to, co
spojuje příběh zázračného nasycení s příběhem bouře na moři.
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Pozn: Evangelista Jan ve svém podání vysvětluje, proč Pán
Ježíš odeslal dosti narychlo své učedníky na rozbouřené
jezero: bylo to pro ně totiž bezpečnější, než situace, kdy
Pána Ježíše chtěli předčasně provolat králem v reakci na
zázračné nasycení. Bouře bývá někdy bezpečnějším místem,
než být na místě pokušení moci.

V Markově podání učedníci nejsou hlavní postavou, která má upoutat
naši pozornost. Tou je Pán Ježíš. A o co jde v celém příběhu? Jak
měli skutečnost, že Pán Ježíš přicházel po rozbouřeném jezeře na
pomoc, vnímat učedníci a tehdy a my dnes?
Abychom pochopili, o co vlastně šlo, když Pán Ježíš kráčel
po moři, je potřeba si uvědomit významný kontext SZ příběhů a SZ
symboliky.
V dějinách Izraele je moře (hluboká voda) místem nebezpečí, symbolem
smrtelné moci. Moře tvoří kontrast k zemi (ta je místem pro člověka
k přebývání). Když Izraelci odcházeli z Egypta, byl to Hospodin
sám, kdo rozdělil smrtelné vody Rudého moře, aby skrze něj mohli Izraelci

projít do svobody. Tehdy Hospodin ukázal moc nad silami –
smrtícími silami – přírody. Tento kontext měli učedníci docela
samozřejmě ve svém povědomí.
Přichází-li pak na pomoc svým namáhajícím se učedníkům Pán Ježíš
po moři, přichází Bůh sám. Ježíš chodí po vodě jako Hospodin a jako
Hospodin říká božské: „Já jsem (to)!“ Nikdo z pozemšťanů nemůže konat
to, co koná on. Chození po vodě zde tedy není nějaký nahodilý zázrak,
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který se zrovna hodí. Nejedná se zde o nic menšího, než o Ježíšovo sebezjevení
jako Boha – epifanii. Jenom Bůh může šlapat po silách smrti a není to
žádné plané mluvení a „vytahování se“. Jako kdysi Hospodin Stvořitel
jednal s mořem a chaosem, stejně jedná i Pán Ježíš – Stvořitel.
Učedníkům – a spolu s nimi i nám dnes – chůze po moři ukazuje,
že nenásledujeme velkého proroka, anebo hrdinu, nýbrž pravého Syna Božího. Jen
on může vysvobodit z moci hříchu a Satana, ano, z moci smrti – nikdo jiný. To je
jádro a smysl nočního příchodu Pána Ježíše k učedníkům po vodě
rozbouřeného moře.

Učedníci na genezaretském jezeře tenkrát znamení nepochopili.
Neviděli přicházet Božího Syna, Pána všeho tvorstva, a tedy i
moře. V přicházejícím Bohu viděli příšeru! Nepochopili událost nasycení
jako znamení božství Pána Ježíše, a proto nebyli připraveni na
další znamení – příchod po moři.
Vyděsili se a nepochopili. Pán Ježíš je ovšem nenechává v jejich
zděšení a upokojuje je odpovědí vskutku Boží: „Já jsem to“! A když
vstoupil na jejich loď – ne aby je vysvobodil z jejich námahy,
ale aby jim pomohl – vítr se utišil a s jeho přítomností
dokázali přistát u břehu. Jinde než kam měli namířeno, ale to
nevadí. Důležité bylo, kam je dovedl jejich Mistr.
Pro Ježíšovy učedníky byla noční zkušenost na moři/jezeře
další ze situací na cestě k poznání, kdo vlastně je Pán Ježíš.
Sami měli ovšem nakonec poznat, že Boží Syn jako ten, který šlape
vítězoslavně po mocnostech smrti, když kráčí po moři, se nakonec
smrtícím mořem nechá pohltit.
Proč? Protože on po vodě chodit může, my ovšem ne! Proto se
nechal „vodami smrti“ pohltit, jako i my budeme pohlceni. Jenže,
jako on vodami prošel, i nás jimi provede ke vzkříšení.
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A to je to, kam míří dnešní příběh Kristova k nám. Nejde o to
chodit po vodě či očekávat, že Kristus bude i k nám přicházet po
vodě (jakkoli to tak i může být). Jako učedníkům odhaloval Pán
Ježíš své božství a moc jako má sám Stvořitel, tak se odhaluje i nám. Ne
ovšem skrze chůzi po vodě, nýbrž skrze kříž a vzkříšení. Kříž a
vzkříšení je více než chůze po vodě, protože skrze kříž a
vzkříšení přijímáme odpuštění svých hříchů a nový život – život
vzkříšeného Pána Ježíše.
K učedníkům kdysi přicházel Pán Ježíš po vodě; k nám přichází
jako ukřižovaný a vzkříšený. A jako kdysi viděl své učedníky, kteří ho
poslechli a dali se na noční plavbu, vidí i skrze všelijakou tmu také nás.
Má nás na zřeteli – ví o našich zápasech (viz Zjevení):
Viděl Efezský sbor: „Zjevení Janovo 2:2 "Vím o tvých skutcích, o tvém
úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty,
kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3 Máš
vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.“

Viděl Smyrnenské: „Zj 2,9 "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi
bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek
satanův!“

Viděl věrné svědky v Pergama: „Zj 2,13 "Vím, kde bydlíš: tam, kde je
trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani
ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí
satan.“

Viděl trpělivou vytrvalost Thyatirských: „Zjevení Janovo
2:18 Andělu církve v Thyatirech piš:… 19 "Vím o tvých skutcích, lásce a víře,
službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více.“
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Viděl malinkou moc Filadelfských: „Zjevení Janovo 3:8 "Vím o
tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.
Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi
nezapřel.“

Toto jsou ti, kdo se namáhají s protivětry víry a snaží se
doplout do přístavů. Pán Ježíš o nich ví. A ví i o nás. Vidí
naše úsilí.
A nejenže vidí. On přichází na pomoc: „Tak také Duch přichází na
pomoc naší slabosti. Římanům 8,26“ Záleží mu na nás – na každém z Vás.
A bude to nakonec on, kdo svou přítomností v životě věřících
způsobí, že se dostaneme na dobrý břeh – ať už vidíme pod tímto
břehem cosi časného anebo věčného.
Noční příběh setkání Pána Ježíše s namáhajícími se učedníky,
je příběhem velkého povzbuzení. Jde jenom o to, co ve svém
životě uvidíme: buď Božího Syna anebo příšery. Kéž bychom v životě
viděli více živého Božího Syna, který nás vidí a přichází k nám s pomocí, než
pozemské příšery!

Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte
bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete
se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné
slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na
pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků! Amen.
(1 Petrův 5,7-11)
Jan Asszonyi, Brno 27. 1. 2019
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