VIDĚLI, A PŘECE NEVĚŘILI
Evangelium podle Matouše 28,16-20.
Jako začínajícího čtenáře bible (což se v mém případě takřka krylo se studiem 1. ročníku ETF) mne
velmi zaujalo, ze jsou v Písmu některé události zapsány víckrát a někdy dokonce pokaždé jinak. Že se
vyprávění někdy shodují, jindy doplňují, ale že si někdy také vyloženě odporují a protiřečí. Touha po
jednom velkém uhlazeném příběhu byla tak veliká, že jsem ji v mladické naivitě zaměňoval za důkaz
pravdivosti. To přece není možné, aby pravdu měli všichni! A pokud je pravdivá jenom jedna verze,
proč v bibli zůstaly i ty ostatní? A znamená to, že jsou nepravdivé?
Ta rozmanitost, mnohohlas biblického svědectví vždy nějak vadil. A je to pochopitelné. Člověk má
přirozený sklon k tomu, vytvářet logicky čisté, bezchybné příběhy, kde všechno do sebe pěkně zapadá
a nejsou v něm žádné nesoulady. V dějinách církve se opakovaně vyskytly pokusy nahradit čtyři
evangelia jedním. Harmonizovat rozpory, vytvořit jeden „správný“ příběh, vyškrtnout z něj to, co se
nehodí, tu a tam ho vylepšit. A v době, kdy neexistoval knihtisk a knihy se opisovaly, by to jistě nebyl
takový problém jako dnes.
Ale zajímavé je, že se to nikdy nepodařilo. A je to dobře. Odkaz, který nám díky tomu zůstal, je
mnohem pravdivější, než kdybychom měli Ježíšův příběh zachycený jen v podání jediného svědka. A
není to otázka objektivity – ani čtyři svědkové nejsou zárukou objektivity. Tady jde o mnohem víc než
o objektivitu, jde o svobodu, jde o otevřenost pro různé pohledy na skutečnost.
Čtyři evangelia svědčí o tom, že jedna a tatáž událost na nás působí různě a že ji můžeme interpretovat
z různých perspektiv. Není jeden závazný výklad, jeden zaručeně pravdivý pohled na skutečnost. I
v tomto jsme svobodní a naše svobodné úsilí o pochopení a vyjádření významu Ježíšovy smrti a
vzkříšení dodnes pokračuje.
Také velikonoční příběhy o Ježíšových zjeveních podává každý z evangelistů jinak. Jan má nejprve
zahradníka, pak pochybujícího Tomáše a nakonec nahatého gymnastu Petra, který chytil přesně 153
ryb (J 21,7.11). Marek jenom vyděšené ženy. Lukáš vypráví příběh o Ježíšově zjevení na cestě do
Emaus a potom ještě učedníkům v Jeruzalémě, kde si velmi dává záležet na tom, abychom společné
stolování se Vzkříšeným nevnímali pouze jako symboliku večeře Páně – žádný duch, ale maso a kosti!
Žádná duchovní potrava, ale hezky propečená ryba a k tomu kus chleba! Jen si sáhněte a přesvědčte se
(L 24,39). U Matouše pak čteme o zjevení na jakési galilejské hoře, kde Vzkříšeného Ježíše sice
spatřili, ale někteří pochybovali (Mt 28,17).
To je docela pestrá směsice různých míst, různých činností, různých lidí a jejich reakcí... Mohli
bychom se společně s biblisty pokusit o rekonstrukci pramenů, z nichž evangelisté čerpali. Vysvětlovat
tuto nesourodost rozmanitostí ústní tradice nebo prostředím, v němž autoři evangelií žili a psali. Ale
mám za to, že by nám to významně nepomohlo. Ta svědectví nám totiž chtějí zprostředkovat něco
jiného. Pokusme si je představit nikoliv jako psaný text, rozdělený do různých knih, ale jako rozhovor
hloučku zapálených studentů bohosloví (nad jejichž obsahem barmani v Marathonu jen obrací oči
v sloup a tiše pláčou).
Lukáš: Kristus se jim zjevil, když si vyprávěli o jeho popravě v Jeruzalémě. Na cestě. Jako poutník
s poutníky. A teprve při tom setkání jim došlo, že o utrpení a vzkříšení přece mluví už proroci. Podle
mě je Vzkříšený Kristus s námi, když vykládáme Písmo.
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Na to Jan nechápavě kroutí hlavou: No to mi připadá trochu málo, já myslím, že je symbolicky
přítomen pokaždé, když lámeme chléb a pijeme víno na jeho památku. Ale symbolicky, příteli,
duchovně.
S tím Lukáš zásadně nesouhlasí: Ne, ne, ne, ne, ne. Jak symbolicky! On tam prostě JE přítomen! Sice
si to moc neumíme představit, ale žádný duch ani strašidlo to není. Je tam s námi!
Opět Jan: Tak na tom se, příteli, patrně neshodneme. Já myslím, že duchovně – do jeho ran si prsty
prostě nevložíš. Musíš věřit, i když nevidíš. Boha přece nikdy nikdo neviděl. Ale v jednom pravdu máš
– Kristus je s námi i v normálním životě a v normální práci. Nejen při bohoslužbě a studiu Písem.
Třeba když něco děláme, jsme z toho úplně zoufalí a pak najednou přijde – naprosto nečekaně – naděje
a posila. A všechno jde jak po másle. Já věřím, že tu naději nám dává On.
Do té doby tichý Matouš se vmísí do jejich rozhovoru: Vy se tady přete o něco, co nemá řešení,
pánové. Já myslím, a možná se mnou nebudete souhlasit, že pravdu máte svým způsobem oba. Slyšel
jsem o Kristově zjevení na nějaké hoře v Galileji. On se jim tam ukázal a někteří, přestože ho viděli (!),
stejně pochybovali. Víra, naděje, láska, smysl – všechny ty velké a krásné věci, o nichž tu mluvíte –
nikdy nebude stát na tom, co člověk vidí nebo nevidí. Ten, kdo nechce věřit, ten věřit nebude, ani
kdybyste postavili Boží království před něj na stůl. Nepřesvědčíte ho. A ten, kdo uvěřil, žádné masivní
opory nepotřebuje. Neříkám, že nemohou být, ale nejsou potřeba. Protože oči víry vidí Krista a jeho
dílo i v těch nejobyčejnějších věcech.
A protože nejen faráři a profesoři, ale už studenti teologie jsou upovídaní – opusťme je zavčasu, ať
v tomto fiktivním rozhovoru pokračují bez nás.
Náš dnešní text vypovídá o víře něco velmi důležitého. Viděli, a přece pochybovali. Někdo ke své
víře nic neobvyklého vidět nepotřebuje. A naopak – někdo jiný opravdu potřebuje, aby Boží přítomnost
byla tak nepřehlédnutelná jako prsty umaštěné od pečené ryby a tak smysly jitřící jako pohár silného
vína.
Všechny ty evangelijní příběhy a všechny různé výklady a rozhovory se točí kolem jedné jediné
otázky: Jak je Vzkříšený Kristus přítomen ve světě? A přitom odpověď mají na dosah, je obsažena
přímo v těch příbězích. Vzkříšený Kristus je ve světě přítomen pro každého jinak. Bůh nemluví
jedním jazykem a nehraje v jediné tónině. Je to nejen Bůh Abrahamův a Bůh Izákův, ale také Bůh
evangelíků. Nejen Bůh Ježíšův, ale také Bůh Maďarů, Bůh Číňanů a spolku myslivců Brno-venkov,
nejen Bůh katolíků a Bůh pravoslavných, ale také Bůh ateistů, i když ti to velmi neradi slyší...
My všichni jsme se setkali a setkáváme se Vzkříšeným. Pro někoho je Kristus přítomen v bohoslužbě,
ve Slovu a ve svátostech, jako cesta a pravda. Někdo další dodá: Ale co život? Ano, také uprostřed
životních zápasů, uprostřed všedního dne je Kristus jako ten, kdo mi dává naději; naději pro každou
obyčejnou činnost, pro dny a noci, kdy jsou sítě prázdné, nic se nedaří a člověk by nejraději všeho
nechal, protože výsledek je žalostný. Pro všechny ty velké i malé krize, kdy člověk musí znovu říci své
ano, musí znovu svést zápas o svou víru, navzdory únavě a neúspěchům, navzdory všednosti i nudě,
navzdory všemu, co ohrožuje víru v jejích samotných základech. A někdo jiný připomene, že Kristus je
přece s námi i v každičkém z bratří nejmenších – můžeme ho spatřit v natažené ruce žebrajícího
bezdomovce, v odevzdaném pohledu nemocné babičky na LDNce nebo ve smutných očích týraného
dítěte; i tam je s námi, jako ten, kdo je odkázán na naše milosrdenství a naši pomoc.
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Každé svědectví o Kristově přítomnosti je jiné – ale každé je autentické, každé je pravdivé! Každý
z nás může a má vypovídat právě svou životní cestou a svou jedinečností něco nového a pravdivého o
Bohu a jeho nevyčerpatelném tajemství. Jak s touto vzácnou příležitostí, která nám byla dána,
naložíme, je už na nás. Amen.
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