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     Milí bratři a sestry, milí přátelé,

„Bůh učinil podivuhodné věci!“ - tak to v Písmu zní neustále znovu  a věřím, že je
to vyznání také našeho srdce. Nejednou jsme také my něco z toho zakusili a zažili
sami ve svém vlastním životě a děkovali za to Pánu - často to od vás slyším. Dnešní
3. neděle po Velikonocích je nazvána latinsky „Jubilate“  to je „Plesejte!“  „Chvalte
Boha!“ „Hlahol Bohu celá země!“ (Ž 66,1).

     Ale jak se to má s těmi „podivuhodnými věcmi“? Co to vlastně jsou ony zmiňované
„divy“ a „zázraky“? Když například slunce nevyjde na východě, ale na západě? Když
voda  v korytu  řeky  se  náhle  vydá  proti  jejímu  spádu?  Když  z nebezpečného
koronaviru  se  náhle  stane  virus  přátelský,  takže  když  ho  chytneme,  tak  se  náš
zdravotní  stav  prudce zlepší?  Tedy  když  se  náhle  něco  vymkne ze  zaběhaných
zákonitostí světa a postaví se proti nim? To NE! hlasitě volá náš text. Když dojde
k proměně života člověka - to je zázrak! Když člověk, který žil daleko od Boha a bez
něj, a náhle, v síle darované víry, překračuje vlastní stín - to je zázrak! Právě v této
chvíli, na tomto místě Bůh koná své divuplné činy, zázraky, něco co leží „za zrakem“
člověka. Povězme si tedy o nich - náš text nás k nim odkazuje.

     Zázrak první: Člověk se obrací k Ježíši Kristu.
Je-li někdo nemocen, jde k lékaři. Potřebuje-li někdo peníze, jde si je vyzvednout do
banky. Koho začínají přerůstat jeho problémy, vezme si uklidňující tabletu. Komu se
ztrácí z očí nějaké životní štěstí, pak to řeší všelijak, třeba někde uprostřed bavících
se  lidí  v hospodě.  Všichni  máme  jakéhosi  „pomocníka  v nouzi“,  ke  kterému  se
v takových chvílích, kdy se nám nevede, utíkáme.

     Docela jinak to ale bude vypadat, když někdo ve své nouzi pomyslí na Ježíše
Krista. A nejen pomyslí, počítá s ním, ve své víře se na něj spolehne. Zaslechne a
přijme  Ježíšovo  pozvání:  „Pojď  se  vším,  co  tě  trápí  ke  mně!“  „Pojďte  ke  mně
všichni, kteří jste upracovaní a obtížení a já vám dám svůj pokoj!“ Tato Kristova
nabídka zní v Písmu pro každého z nás. Slyšíme ji? Otevíráme se jí? Není třeba
vnitřní zmatek a nejistota které člověk také dnes prožívá způsoben i tím, že jsme si
řekli,  že  Boha  ke  svému  životu  nepotřebujeme,  že  si  stačíme  sami?  Možná  se
potřebujeme k něčemu vracet nebo nově to nacházet - opravdový pokoj; svět nám jej
nedá, ale je Božím darem.

     Možná nějak uvnitř cítíme, že právě zde se začínají dít podivuhodné věci. Když
člověk v beznaději, soužení a depresích přestane zapíjet svůj žal, uleví svému srdci
před Bohem a nově se rozdýchá Božím potěšením. Když člověk na pokraji svých sil,
v přemýšlení nad tím, jak opustit tento bolestný svět, se náhle chopí Boží pomocné
ruky, je mu dáno nahlédnout život z jiné strany, ze strany víry a obdrží Boží sílu a
dostatek odvahy jít  dál.  To je zázrak! Zázrak, nebo podivuhodné věci,  které nám



evangelia dosvědčují, záleží v tom, že člověk, který se ocitl ve své bytostné nouzi
bez pomoci šel, nebo přistoupil právě s touto nouzí k Ježíši.

     A celé toto zázračné dění vlastně začíná, dává se do pohybu ve chvíli, kdy se
dává do pohybu člověk. Začíná již na oné cestě k Ježíši, ve chvíli, kdy k němu člověk
vykročí,  nebo se  k němu nechá nést.  A  tak  se  k němu v důvěře  belhají  a  tápou
chromí a slepí. Nejsou tu ale sami, jsou zde i jiní, kteří však jdou docela jinou, svou
cestou, a tak se s Ježíšem míjí, nezajímá je, nebo je naopak velmi pohoršuje. A tak
ona šance setkat se s ním, otevřít se mu, uvěřit v něj jim již možná darována nebude.
Škoda.

     Ale ono zázračné dění pokračuje. V tomto pokračování lidé poznávají a osobně
prožijí: Důvěřovat Bohu se vyplatí! Děje se s nimi něco velmi zásadního, Ježíš jim
dává  své zdraví.  To  není  z jeho  strany  nějaká  medicínská  dovednost,  ale  spíše
záležitost důvěry ze strany prosebníků. „Věříš, že ti mohu pomoci?“ ptá se Ježíš. A
odpověď důvěry zní: „Ano, tomu věřím!“ To je ten první zázrak, totiž, že někdo před
Ježíšem otevře své nitro a poví: „Ano, já věřím a spoléhám na to, že právě ty jsi tím,
který mi může pomoci v mé nouzi, věřím ti“.

     Druhý zázrak: Člověk ví, kdo Ježíš Kristus je.
Je to snad nějaký zázrak, že vím, kdo je Kristus? Ale někdy by stálo za to položit
lidem otázku: „Kdo je podle vás Ježíš Kristus?“. Tady bude patrně z našich úst znít
zcela jiná odpověď než z úst tak zvaně ne-věřících, kteří by nás zahrnuli množstvím
svých  názorů.  Zůstaňme  raději  u  nás  samotných.  Nesnažíme  se  často  také  my
připasovat si Pána Ježíše ke svým vlastním představám o něm? Jedni řeknou: „Ježíš
- to je dobrý pastýř, nikoho nepodrazí, každého podrží a každému pomůže.“ „Ježíš“ -
řeknou jiní - „to je někdo, kdo dělá ve všem pořádek, vždyť kdysi vyházel z chrámu
všechny kupce a směnárníky a jedná tak dodnes.“ Nebo: „Ježíš (to si spíše myslíme
než řekneme), ten ke mně může promluvit v neděli, ale v  týdnu ať raději mlčí.“ Kdo a
kým vlastně Kristus skutečně je? Kým je pro mne?

     Není to zázrak, když se zde náhle objeví člověk, který může radostně povědět:
„Ježíš je můj Pán a Bůh, můj Spasitel, můj Pomocník!“ Je to stále nový zázrak, když
člověk vpustí Ježíše Krista do svého života i svého myšlení - když mu dovolí, aby se
stal jeho životním směřováním a cílem. Ano, to je zázrak, když lidé, zcela zahleděni
ke světu a jeho způsobům, se náhle zaměří na Ježíše Krista a vyznají: „S tebou chci
počítat, na tebe chci očekávat; vždyť právě tebe potřebuji!“ Je to zázrak, když Ježíš
jakoby odpoví: „Ano, to jsem já. Takový jsem. Chci se stát tvým Pomocníkem a tvým
Zachráncem. Možná jsi mě člověče doposud viděl spíše v nebi, ale nyní již poznáváš
a cítíš, že jsem s tebou, ve tvém životě.“ Ano, On je tím, který mne bere takového,
jaký jsem, říká k mému neslavnému životu své „ano“ a ujímá se jej. Je to opravdový
zázrak, smím-li jej takto osobně zahlédnout a poznat.

     Třetí zázrak: Člověk chválí Boha pro a za Ježíše Krista.
Otázky po Bohu v tomto světě nikdy nepřestanou, budou znít stále. Kdo je? Jaký je?
Co je? Je a zůstane věčnou snahou člověka Boha nějak dokázat nebo vyvrátit. Vždyť
pomysleme na naše vlastní všelijaké váhání a námahu Boha prozkoumat, pochopit
jej, ne-li ohmatat. V každém z nás je kdesi zasut a ukryt Tomášův syndrom. Takto se
ale  Boha  zmocnit,  se  člověku  nikdy  nemůže  podařit.  Kolik  argumentů  již  bylo
sneseno z různých oblastí a vědních oborů pro i proti němu. Člověk si stále vytváří
své představy o Bohu.

     Tady je Bůh „spravedlivý“, který těm dobrým dobrým odplatí a zlé potrestá - mně
musí ovšem započítat k těm dobrým. Tam zas je Bůh „laskavý“, který musí skoncovat



s válkami, uzdravit nemocné a samozřejmě zavřít obě oči, kdyby měl pohlédnout na
má mnohá provinění.  Zde je Bůh „všemohoucí“,  který může v pravý čas pohrozit
přírodní  katastrofou,  avšak k mému životu  to  stejně  nepromluví.  Všichni  takovéto
obrazy a představy dobře známe, nic nového!

     Kristovo evangelium nám ale představuje zcela jiný obraz Boha. Boha „chvály-
hodného“.  Zatímco  jiní  Boha  usilovně  hledají  a  dostatečně  jistá  potvrzení
nenacházejí,  mohou jej  ti,  kteří  patří  na jeho stranu -  jeho děti  -  ve svém srdci i
uprostřed shromážděné církve radostně chválit. Zatímco jiní se Boha snaží pochopit
a  nějak  uchopit,  mohou  se  jej  jeho  děti  chápat  a  téměř  dotýkat  svýma rukama.
Skutečně, Boží děti přijímají Ježíše jako největší, nejkrásnější a jedinečný Boží dar.
Všechno, co Bůh je, má, může, ví a chce darovat, nám daroval v Ježíši Kristu: „Přijmi
jej, pevně se jej drž - to jsem já“, říká Bůh sám. A děti se dlouho neptají, vztáhnou
své ruce i srdce, přijímají a děkují. Chválí Boha protože jim byl darován Ježíš Kristus.
Mají všechno důležité k tomu, aby mohli Boha chválit a jemu děkovat.

     To je zázrak, milí bratři a sestry: Když člověk najde cestu k Bohu v radosti a
vděčnosti a pozná -  „Bůh mne našel a ujímá se právě mne nehodného“. Avšak na
počátku této cesty stojí Ježíš a naše odvaha cele mu důvěřovat a cele se mu svěřit.

     A protože je to tak, překračuje Ježíš častokrát všelijaké teologické a náboženské
profesionály,  kteří  si  myslí,  že mají  Boha zmapovaného a přečteného.  Vždyť oni
nakonec přehlíží Boha, protože přehlíží Ježíše. Přehlíží Boha, protože přehlíží radost
z něj.  Jejich  rty  zůstávají  sevřené,  protože  jej  nakonec  skutečně  chválit  a  jemu
děkovat nechtějí.

     Tedy:  nečekejme  a  nevyhlížejme  nějaké  příliš  veliké  divy  a  zázraky,  věci
podivuhodné,  věci,  které  by  otřásly  světem  v jeho  základech,  nebo  Boha
jednoznačně dokazovaly. On může jistě udělat cokoli. Ale objevujme a prožívejme
ony  veliké  divy  Boží  lásky  a  dobroty  při  nás  samotných  každého  všedního,
darovaného dne. A především tu skutečnost, že můžeme spolu se všemi křesťany na
této zemi děkovat a chválit Boha - skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

                                                                                                                           Amen.


