Misericordias Domini, neděle v Ústí nad Labem 22. 4. 2012

Introitus:
Milosrdenství Hospodinova plná je země!
Žalm 33:5
Čtení ze Staré smlouvy:
Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. 2 Řekni Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro,
mimo tebe žádné nemám. 3 Co se týče svatých, kteří jsou na zemi: Ti jsou vznešení. Mám
v nich velké zalíbení.
4 Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu.
Jejich jména si ani nevezmu na rty.
5 Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich; ty sám držíš můj los. 6 Vyměřovací provazce
mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví.
7 Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. 8 Stále si stavím
Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. 9 Proto se mé srdce raduje a má
sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, 10 neboť mou duši nepřenecháš podsvětí;
nedáš svému věrnému spatřit jámu. 11 Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je
tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.
Žalm 16:1-11
Čtení z evangelia:
„Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce jsou
mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. [Neboť] vám jdu připravit místo.
3 A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já. 4 A kam já jdu, [víte, i] cestu znáte.“ 5 Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam
jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ 6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Jestliže znáte mne, poznáte i mého Otce. A od nynějška
ho znáte a viděli jste ho.“
Janovo evangelium 14:1-7

U mne je místo aneb Co člověk opravdu potřebuje?
Ve Spojených státech, nedaleko města Moab v pouštní jeskyni žije muž. Odešel do své
jeskyně v první den nového tisíciletí a od roku 2000 žije Daniel Suelo 1 mimo civilizaci,
zásadně bez peněz. Všechno odložil. Říká: “Když jsem žil z peněz, vždycky jsem cítil
nedostatek. "Peníze představují nedostatek. Peníze představují věci v minulosti (dluh) a
věci v budoucnosti (úvěr), ale nikdy nepředstavují přítomnost."
Pro nás to ale tak není. Zatím, nebo ještě pro nás tento svět a jeho prostředky představují
přítomnost. Kdo z nás dnes ráno nepřijel autem? Kdo si nekoupil za poslední dva měsíce
nějakou část oděvu? Kdo z vás nemá na sobě ani jedinou ozdobu, klenot či něco
takového? My žít jinak neumíme. Zavedu vás do příběhu, ve kterém na jedné straně stálo
národní společenství, skutečný kmen potomků Jákobových a na druhé straně jeden muž Mojžíš, jejich vůdce. Téma toho dramatického příběhu, který se odehrálo pod horou Sinaj
je “Hledání toho, co člověk opravdu potřebuje.”
Čteme knihu Exodus 33:1-6, kde je toto:
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Daniel Suelo (vlastním příjmením Shellabarger) žije v jeskyni. Na rozdíl od ostatních Američanů ho netrápí
dluh, netouží po hypotéce a nebojí se, že v době ekonomické krize přijde o místo. V roce 2000, když mu bylo
39 let, se rozhodl přestat používat peníze. Skoncoval s nimi, jako někteří končí s drogovou závislostí. http://
zpravy.ihned.cz/svet-usa/c1-55518010-american-ktery-zije-bez-penez-seznamte-se-s-poustevnikem-v-utahu
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“ 1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Jdi a vytáhni odsud, ty i lid, který jsi vyvedl z egyptské
země, do země, o níž jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Tvému
potomstvu ji dám. 2 Pošlu před tebou anděla a vyženu Kenaance, Emorejce, Chetejce,
Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. 3 Jdi do země oplývající mlékem a medem. Ale já
nevytáhnu ve tvém středu, neboť jsi lid tvrdé šíje. Jinak bych s tebou po cestě skoncoval.
4 Když lid uslyšel tuto špatnou zprávu, truchlili a nebrali na sebe ozdoby. 5 Hospodin totiž
řekl Mojžíšovi: Řekni synům Izraele: Jste lid tvrdé šíje. Půjdu-li jediný okamžik ve tvém
středu, skoncuji s tebou. Nyní sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou
naložit. 6 Tak se synové Izraele od hory Choréb zbavili svých ozdob.”
To společenství odložilo svůj kosmós, jak se řecky překládá v celé Bibli unikátní hebrejský
výraz pro okrasu, ozdobu.2 Odložilo svoje představy a vše čím by si vylepšovali svůj profil
či co by jim dodávalo sebevědomí. My jsme si navykli vykládat tohle místo jen skrz
náušnice, které Izraelité naskládali3 na hromadu a roztavili, aby zlatem ozdobili zlaté tele.
Mojí manželce kritizovala babička s úsměvem náušnice a byla by snad ve své valašské
zbožnosti byla ráda, kdyby je moje žena zcela odložila, protože vypadá jako “cigaňa”. Ale
zpět: Izrael odkládá víc - ozdobu svého života, svůj svět. A přesto se Bohu nelíbí. Pán Bůh
si vybral Mojžíše a z něj udělal nepříjemně VIP člověka, který dostal všechny sliby a
všechnu odpovědnost. Všimli jste si toho nepříjemného vypíchnutí? Zní to: “Jdi a vytáhni
odsud, ty i lid, který jsi vyvedl...” (1) Lid půjde s tebou, v jeho středu nepůjdu...
1. Mojžíš sám
Mojžíš chvíli tuhle exkluzivitu unesl. On ale nebyl člověk pro roli faraónů, nebyl pro
samotu, ta jej unavovala, přesto že byla boží. Česká povaha si stále myslí, že být sám a
na špici je ohromně zajímavé, že potlesk závěrek fotoaparátů a blesková bouře reportérů
je tak skvělá. S chutí si podrážejí Češi nohy v médiích, jen aby ten druhý neměl tolik
možností promlouvat.4 I nejbližší Mojžíšovi, rodina si to myslela. Áron a Mirijam: “Říkali:
Cožpak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše? Což nemluvil také skrze
nás?” (Numeri 12:2-3) Mojžíš má ale naopak vizitku “pokorného muže, více pokorného
než všichni lidé, kteří byli na povrchu země” (12:4) A tak se mezera mezi Mojžíšem a lidem
Izraele zvětšovala. Čteme knihu Exodus 33:7-11, kde je psáno:
“ 7 Mojžíš vzal stan a postavil ho venku za táborem, daleko od tábora, a nazval ho stanem
setkávání. Každý, kdo hledal Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za
táborem. 8 I stalo se, když Mojžíš vycházel ke stanu, že všechen lid povstával, zůstali stát
každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu.
9 A kdykoli Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a zastavil se u vchodu do
stanu; a Hospodin mluvil s Mojžíšem. 10 Když všechen lid viděl oblakový sloup stojící
u vchodu do stanu, všechen lid povstal a klaněli se, každý u vchodu do svého stanu.
11 Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, tak jako mluví člověk se svým přítelem. Pak se
vrátil do tábora, ale jeho služebník Jozue, syn Núnův, mládenec, se od stanu nevzdaloval.
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, použito jen zde v Genesis 33, kde je to v Septuagintě řecky překládáno kosmós okrasa, ovšem taková
komplexní stejně jako okrasa nám známého kosmu v níž je naše země modrým safírem.
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Genesis 32:2
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Marek Eben: Nemůžu dělat, co chci / čas něco jiného žádá / Žádný místo na slunci / aspoň si nespálím
záda / V Čechách, když místečko na slunci máš / krémem proti závisti se hned maž / a tak nevolejte mi
večer ani ráno / to sladce spím / Nemám na růžích ustláno...
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V tom textu to vypadalo jako stan k setkávání s Hospodinem, ale setkával se tam jen
Mojžíš. Ta tíha byla na něm a oči těch lidí také. Přijít mohli, ale nedovolili si to. Jen Jozue,
ač mnohému nerozuměl a tvář Boží neviděl, tam zůstával. Víte, já mám před očima
křesťanství, které zůstává opodál, jako v biografu. Dívá se rádo, snad se i klaní, ale nejde
blíž, protože když by nevidělo nic mocného, tak to angažování prostě nemá cenu! Kdyby
nevidělo Boží divy a zázraky, nemá to smysl! A Jozue tam je, posluhuje, dělá všední věci,
nic nevidí a - nebrblá, že tam je zbytečně a - kdoví, jak to je s tím Mojžíšem... Řečeno tak
trochu Švejkovsky: “Jestli oni nejsou, pane Moše trochu mešuge... Říkaj, že s nima
Hospodin mluví, ale dyť tu nic neni!” To křesťanství Jozuova střihu, horlivé služby a
důvěrnosti vůči Mojžíšovi. Přece tam Mojše Rabinu nemůže být sám!
2. Mojžíšova vzpoura
Jisté je, že ač si Jozuovy služby Mojžíš váží, samotu neunese. S Hospodinem začne
smlouvat a naléhavě jej prosí a naléhá. Píše se Exodu 33:12-16:
12 Mojžíš

řekl Hospodinu: Pohleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid, ale nedal jsi mi poznat, koho
se mnou pošleš. Také jsi řekl: Znám tě jménem, ano nalezl jsi milost v mých očích.
13 Nuže, jestliže jsem opravdu nalezl milost ve tvých očích, dej mi poznat svou cestu,
abych tě poznal a abych nalezl milost ve tvých očích a pohleď, že tento národ je tvým
lidem. 14 Odpověděl: Moje přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinek. 15 I řekl mu:
Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. 16 Podle čeho se přece
pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid? Cožpak ne podle toho, že půjdeš
s námi, takže budeme odlišeni, já a tvůj lid, od všech národů, které jsou na povrchu země?
Je to takové “proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Matoušovo
evangelium 9:38) nedejte se. Mojžíš se také nedal a prosí. A dostal odpověď! “17 Hospodin
řekl Mojžíšovi: I to, o čem jsi promluvil, učiním, neboť jsi nalezl milost v mých očích a znám
tě jménem.” (Exodus 33:17)
3. “Koukej, chci vidět!”
Teď Mojžíš zariskuje, už předtím řekl: “Koukej, pohleď, Hospodine...” (33:12) a teď chce
také i on sám vidět. Získal Boží přítomnost pro druhé a teď chce ještě víc pro sebe. Co to
vlastně ještě chtěl, když s ním Hospodin mluvil tváří v tvář, či z úst do úst? 5 A přesto chce
víc, jak čteme v Exodu 33:18-23.
“18 Mojžíš řekl: Ukaž mi svou slávu! 19 Hospodin odpověděl: Nechám projít kolem tebe
všechnu svou dobrotu a zavolám před tebou jméno Hospodin. Smiluji se, nad kým se
smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 20 Řekl: Nemůžeš vidět mou tvář, neboť člověk mě
nemůže vidět a zůstat naživu. 21 A Hospodin řekl: Zde je místo u mě; zůstaň stát na skále.
22 I stane se, až bude přecházet má sláva, postavím tě do skalní dutiny a položím na tebe
svou dlaň, dokud nepřejdu. 23 Pak sejmu svou dlaň a uvidíš má záda, ale má tvář nebude
vidět.”
Hospodin Mojžíšovi i teď vyhověl a zjevil mu to, co je oporou pro Izrael až dodnes a pro
nás také. Projevil Mojžíšovi všechnu svoji dobrotu, svou slávu slitování a milosti a Mojžíš
zahlédne Boží záda. Ano, Bůh mu ukáže záda. To jest - pro lidi nejzranitelnější část těla.
Zády se otočíme jen v případě přízně a důvěry a taky naprosté jistoty. Bohu samozřejmě
nemůže Mojžíš ublížit. A navíc, v tom, že Boha nikdo nemůže vidět je zpráva, že Bůh je
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Exodus 33:11; Numeri 12:8 “S ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách, hledí na Hospodinovu
podobu.” a v Deuteronomium 34:10. A odpověď na otázku “Co viděl Mojžíš?” - Soudím s otcem Antonínem
Voříškem, mým starým učitelem, že Mojžíš viděl tvář Kristovu. Viz 2. Korintským 3:13, 18 a 45:6! Viděl
nejenom zákon, ale také cíl zákona. Viz dopis Pavlův do Říma 10:4.
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vždycky napřed, nestíháme jej. Tvoří a my vidíme až jeho stvoření. A kdybychom přeci jen
chtěli, pak by to znamenalo náš konec. Tváří v tvář jej uvidíme až ve chvíli smrti a na
věčnosti, až se čas zastaví a bude vše stvořeno.
Ale ještě důležitější je ujištění zapsané slovy (33:21) “A Hospodin řekl: Zde je místo u
mě...” A židovští rabíni 6 vykládají, že Pán Bůh má místo, má na nás svůj prostor a prostor
znamená také čas. Místo znamená poznání všeho potřebného, bezpečí. Místo, kde
vzdáme další usilování. Místo pokoje a jasu, kde nám to dojde. Asi tak, jako učedníkům na
Hoře proměnění.7 Místo, kde pochopíme i utrpení, Boží mlčení, svůj úkol, který se zdá
nejenom Mojžíšovi neunesitelným. Místo, které přijmeme pokorně, ze kterého jednou
budeme pozváni na lepší a přednější.8 Místo, kde nebudeme řešit ty druhé.9 Místo, kde
přijmeme své rodiče bez představ o lepších a naopak rodiče své děti. Místo, kde muž
přijme ženu a žena muže, přestože už o sobě ví všechno. Místo, kde přijmeme existenci
takovou, jaká je.10
Tak jako zpívá Leonard Cohen:
Show me the place, help me roll away the stone / ukaž mi místo a pomoz mi odvalit kámen
Show me the place, I can't move this thing alone / Ukaž mi místo, nemohu se těch věcí zbavit
Show me the place where the word became a man / Ukaž mi místo, kde se svět stal Člověkem
Show me the place where the suffering began / ukaž mi místo, kde začalo utrpení... 11
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Mendel Kaplan Chabad.org, Torah Ki Tisa
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Matoušovo evangelium 17:1-8
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Lukášovo evangelium 17:7-10 “Pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají přední místa, pověděl
podobenství: „Když by tě někdo pozval na svatební hostinu, neuléhej na přední místo, aby snad nebyl
pozván někdo vzácnější než ty. Když pak přijde ten, kdo tebe i jeho pozval, a řekne ti: ,Dej tomuto své
místo‘, potom s hanbou zaujmeš poslední místo. Ale když jsi pozván, jdi a ulehni na poslední místo, aby ti
ten, který tě pozval, až přijde, řekl: ,Příteli, postup dopředu.”
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Janovo evangelium 21:20-22 “Když jej Petr uviděl, řekl Ježíšovi: „Pane, co bude s tímto?“ Ježíš mu řekl:
„Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mne následuj.“
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Mnohé žehnání i vzdychání v židovské rodině je přitakáním realitě a Boží přítomnosti. Stýkám se s
mužem, který přežil šoa a je už asi jediným žijícím říčanským Židem, on sám říká, že neúplným. Představuje
mi rodiny, které odešly do koncentračních táborů a nikdy se nevrátili. Všechny je znal, protože dělal spojku v
zásobování potravinami uvnitř komunity říčanských Židů. A říká, že to byli lidé na “cestě do naděje” a věřili,
že jdou za lepším. Krutě se mýlili. Ale oni neuměli být lidmi bez naděje...
Show me the place, where you want your slave to go / Show me the place, I've forgotten I don't know /
Show me the place where my head is bend and low / Show me the place, where you want your slave to go
11

Show me the place, help me roll away the stone / Show me the place, I can't move this thing alone / Show
me the place where the word became a man / Show me the place where the suffering began
The troubles came I saved what I could save / A shred of light, a particle away / But there were chains so I
hastened to the hay / There were chains, a lot of chains / Like a spade
Show me the place, where you want your slave to go / Show me the place, I've forgotten I don't know / Show
me the place, where you want your slave to go
The troubles came I saved what I could save / A shred of light, a particle away / But there were chains so I
hastened to the hay / There were chains so I loved you like a slave
Show me the place / Show me the place / Show me the place
Show me the place, help me roll away the stone / Show me the place, I can't move this thing alone / Show
me the place where the word became a man / Show me the place where the suffering began
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A to jsou prosím otázky po zásadní existenci, po místě, o kterém mluví Pán Ježíš ve
čteném evangeliu, když slibuje svůj návrat. Mojžíš dostane už nyní ujištění a my se smíme
přidat k němu.
Zanecháme svůj kosmós a odložíme vše, co nás dělá lepší. A poděkujeme Pánu Bohu, že
nemusíme jen z povzdálí stát a teskně zírat za svatými, ale že máme Boha ve svém
středu a že s námi jedná důvěrně a zjevuje nám to, co se zjevit dá. Že pro nás má své
místo, jako měl pro Mojžíše a že to budoucí nám připraví.
Slovo na cestu:
“A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek s lidmi; bude přebývat s
nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi [a bude jejich Bohem]. A [Bůh] setře
každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, [neboť]
první věci pominuly.“
(Zjevení Janovo 21:3-4)
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