
HLEDÁNÍ BODU OBNOVENÍ
Jan 2t,I-I4

t. Zpět k rybám
Podle Janova vyprávění se Ježíš zjevil učedníkbm za zavŤenýml, dveřmi, Týden na to i nevěřícímu Tomášovi.
To vše ještě v Jeruzalémě, Ale dnešní příběh se odehrává již v Galileji, u Galilejského, či též Genezaretského,
či takó Tiberiadského jezera. Cesta z Jeruzaléma do Galileje, mohla trvat tak další týden. Co ale učedníci dělají
v Galileji? Podle Marka a Matouše je k tomu Ježíš sám r,rybídl. Yzkázaljim, aby tam šli, že se tam s nimi setká.

Jan tuto tradici nezmiňuje, Nicméně učedníky v Galileji také zastihuje. Petr a spol. se tedy vracejí do své

domoviny. A také ... k rybolow, Co si myslet o tom Petrově rozhodnutí: ,,Jdu lovit ryby"? Příběh sám to nijak
nevysvětluje, pouzo to konstatuje. Byl to jen způsob, jak strávit čas čekání naležiše, ktery slíbil, že se tam s nimi
setká? Musí přece během té doby také něco jíst, Anebo je v tom ještě něco víc? Zďá se, že Petrovi nejde jen o

to sehnat něco k jídlu. Působí to spíše dojmem, že se vrací do starých kolejí, Proč by jinak ryréůel na ryby,,ve
velkém stylu"? Nejede si pro oběd, Iede zatáhnout síť, Jede nalovit ryby ve velkém. }l4.ožná se skutečně po všech
těch dramatických a nepochopitelných událostech potřebuje nějak usebrat u čirrrrosti, kterou důvěrně zná. A
proto se vtacína jezero, na lod', k žil,.,rrosti. l|l1rožnáto znítme i my, když se v našem životě něco děje, něco, co

nás rozhodí, čemu nerozumíme, v čem se nedokážeme hned zorientovat, tak možná také hledáme nějaké
útočiště, nějak} bezpeěný prostor, kam bychom se mohli uchýlit a v klidu vše promyslet a zpracovat, Třeba
nějaké důvěrně známé místo, jako je chata,les nebo hory, Prostě místo, kde to dlouho známe, akde jsme se

vždycky cítili bezpečně. Získat čas, získat odstup, získat nějaký prostor k tomu všechno zpracovat.

2. Hledání bodu obnovení
Nechceme biblické příběhy příliš psychologizovat, ale přece možná i v počínání Petra a spol. vidíme příklad
jakéhosiobrarrnéhomechanismu,jistoufotmuútěkupředněčím, cozatímnedokéůízpracovat,dopodobyžívoía
důvěnrě zninné a bezpečné. Počítačovou tetminologií - jako by š1o o snahu vréúit rozhozený systém do

předchozího statru, ve kterém ještě normálně fungoval. Označuje se jako ,,bod obnovení systému". Jako by se

Petr s ostatními takó snažil wátit do situace, kdy měl věci ještě pod kontrolou, kdy věci měly sluj řád a byly
srozumitelné, Učedníci na jezeře možná hledají jakýsi ,,bod obnovení", snaží se navrátit ten svůj ,,systém" do

bodu, kdy ještě fungoval, do bodu jim dobře zná,rrtého, bezpečného a srozumitelného. Také oni jsou stále ještě

příliš dezorientováni, přes všechna setkání se Zmrtýchvstalým. Nově se hledají. Potřebují to nějak zpracovat,

Je to moc událostí, moc věcí najednou. A navíc věci naprosto nové a nepochopitelné, které vůbec nezapaďají do

obrazu světa, jaký ztalt.YzWíšení je skuteěně nová moc prorťůejicí všechny známé struktury světa. Možná už
trochu pominul ten jejich prvotní šok, ke kterému došlo řekněme před 14 dny. Ale stále je to všechno příiiš
čerstvé, nové, překvapivé, nepochopitelné. A Petr i ostatní potřebují čas se s tím nějak srormat, Potřebují nějaký

odstup, jdoupryč zJeluzaléma,avrací setam,kdetodůvěrně znqíakčinnosti,kteroudŮvěrně znají,Jeto
docela pochopitelný obranný mechanismus, kteý může poskytnout čas a prostor pro to věci zpracovat a

přijmout. Ale nesmí u toho zůstat|, Návrat k rybaření není to, k čemu je Ježíš povoial. Potřebují prožít, že ne

v návratu ke starému, ale v prožití a přijetí a uchopení nového je jejich cesta.

3. Déjd vu n^jezeře
I.{adějí toho příběhu je, že o nás Ježíš ví i ve chvílích našeho zmatení, zatemnění a bezradnosti, A také to, že

k nám i v těchto chvílích příchazí. Ovšem nejen, aby nás utěšoval, ale také aby nám pomohl sebrat se a jít dál.

A nejen jít džl,, a\e také naplnit poslání, které pro nás má. To poslaní učedníků bylo patrně dosti ohroženo, KdyŽ
se navrací k,,bodu obnovení systému", k rybaření ve své domovině, kde je psáno, žeužu toho také nezŮstanou.

Mohli si přece íící, že ty věci, ke kteým se nechali Ježíšem pozvat,jsou nad jejich síly, nad jejich chápání. A
nutno Yici, že takovými ty věci si<utečně byly. Přesahovaly je. Když se nynívrfií do bezpečných kolejí, mohlo

by se stát, že se jich tak přichýí , až už nebudou schopni v Ježíšově misi pokračovat. Když pilot anebo třeba i
automobilista přečkají nějakou nehodu, j" pú rozhodující, jak rychie se jim podaří zno!-u usednout do kokpitu

nebo zavolant. Čím déle to člověk odkládá, tím více se může stát, že za knipl nebo zavolant už nikdy nevsedne.

Když se učedníci uchylují do závétŤí své domoviny a do bezpečně známé čirurosti, nebrozi také jim jakýsi

,,sl,ndrom prodlužovaného návratu", možná až knenávratnu? Nemohli si říci: A není nám tady u těch našich

rybiček nakonec lépe? Na Ježíšor.u misi nejsme stavěni. A kdo by také byl| Tady ty sítě a ryby a jezero, to je to

naše místo.



OvŠem proŽýí v tom všem novou zkušenost. Ta první je, že rybolov se nedaři.IJž zase|, Kde jen jsme se s tím
uŽ setkali. Na začátku jejich cesty s Ježíšem. Tehdy nastala podobná situace, Petr a spol. se tam také namáhali
celou noc a naprosto bez Úspěchu, Dal však na Ježíšovo slovo, a ještě jednou zqel na hlubinu a spustil sítě.
Úlovek to byl tehdy náramný, ALe až na Ježíšův pokyn. Zde se opakuje cosi podobného. Neúspěšnost jejich
snaŽení mŮŽeme vnímat i jako jemné naznaěeti - tudy ne. Když to chcete yzit zase sami do rukou a vrátit se
tam, odkud jste r.yŠli, tak to nemá naději na úspěch. Pro vás užnenícesty zpět. Pro vás už je jen cesta s Kristem
a za Kristem. A měli se o tom znovt] přesvědčit. Když zaóne svítat a všem je jasné, že z tohoto oblaku už pršet
nebude, spatří náhle na břehu postavu. Nepoznali ho. Vidí jenmuže,kteý naně volá: ,,Nemáte něco k jídlu? "
Hladový pocestný? Jsme to a|e v trapné situaci. Staří mazáci celou noc na rybách a musíme mu odpovědět:
,,Nemáme ". Nešlo to. A najednou ten pocestný zavolá: ,,Hodte sít'na praýou stranu lodi, tam ryby najdete".
Podivná věc, Jak to může z toho břehu. . . Ale poslechnou. Už jednou takov} pokyn slyšeli a r,ryplatil se jim. A
tak se jim dostává poctivého déjd vu. Síť zabere a je najednou plná ryb. Janovi se rozbřeskne asi pnmíml: ,,To
je Pán!" Ale akčnější je jako vždyPetr,Kdyžto uslyšel, vrhá se ještě do vody (100 metrů od břehu) anedočkavě
se brodí ke břehu. Na břehu všichni vidí scénu s ohněm, pečenou rybou a chlebem. Ten, kteý se ptai, zďamqi
něco, k jídlu, jim sám chystá snídani. A ještě přidají ztoho, co nalovili. Tak,,pojďte jíst",IJž nikdo se neptal,
kdo to je, věděli, že je to Pán, A Ježíš jim rozďává chléb i rybu. Další podobnost s jiným známýmpříběhem.

4. Oheň, ryba a chléb
K tomuto rybololu už nic yíc lezaznělo. Žádné slovo vysvětlení. Jen ta událost sama mluvila. A mluvila za vše,
Skupina učedníků r,ykolejených nedár.nými událostmi, se snaží znovtr poskládat svůj život. A jdou na to lidsky
pochopitelně. Hledají bod obnovení systému. OhIížejí se po důvěrném aznélmém, o co by se mohli opřít. Ale to
není jejich cesta, Povzbudivé je, že je Ježíš za jejichpokusy nekárá. Naopak, dopřeje jim nové setkání se sebou
samým, tedy se Vzkříšeným. Způsobí jim náramný úlovek. Připraví jim rybu a chléb. Pozve je jídlu. A tak je
Pomalu a trpělivě, ale přece také pevně a zíeteLné orientuje na to nové, na sebe samého, a na úkol, kteý pro ně
má, a kteý neskončil. Nedělá to násilně, nel,yčítá, nežádá velké věci, Ale přicháaí k nim, opakovaně se jim
zjer.uje, pak zase zmízí, aby to mohli vsťebat, a zase přijde jinde a jinak. Ale píícháuí. A v tomto smyslu je
neodbytný, nedá jim pokoj, nedá jim spokojeně spočinout, natož ustrnout ve starém způsobu života. Nakonec i
tento rybolov je jim zřetelnou připomíŇou jejich poslání. Cožpak tam tehdy na začátlg Petr neslyšel: ,,Nebol
se, od této chvíle budeš lovit lidi" (Lk 5,10)? Ježiš zde tato slova neopakuje, ale cožpak je Petr v tom všem mohl
neslyŠet? A kdyŽ bychom ten příběh četli dále, vidíme, jak Ježíš i toho Petra pozvedá a pomalu ale jistě ho
obnolrije k jeho poslání. Právě toho Petra, Iďery zapíel a možná právě proto nejvíce ze všech chtěl od všeho
uniknout a utóct. Přes to všechno,, co se stalo: Miluješ mě víc nežti zde? Buď pastýřem mých ovcí.

A tak je to zvláštní Boží milost, která se ujímá zoufalých, bezradných, zmatených a prchajících.
Vzkříšený Ježíš přicbazí takó k nám. Stojí na břehu našeho života a oslor,uje nás. Volá na nás, kteří se někdy
bezmocně houpeme navlnách v matné naději, že to néjak uryeme sami. Vkládá do našich marných zápasů to
nadpřirozené. Jsme někdy mimo, bezmocní, děláme třeba z rLouze i hlouposti, ale najednou to přeci jen někde
,,zabeTe" a zrodi se v tom všem zmatku něco nadějného. A to nás posílí a povzbudí jít de1 Ježíš stojí na břehu,
vidí nás, má i pro nás slovo, které věci uvede do pohytu správným směrem. A také pro nás všelijak unavené
vlnami apriadnotou připravuje oheň, chléb a rybu. Sedne si s námi a nasytí nás. Dá nám sílu nehodit flintu do
Žita. Dá nám sÍlu následovat ho a znovu stanout v jeho službách - v tom, co pro nás zarrýšIí on sám. V situaci
uČedníkŮ mŮžeme být někdy jako jednotlivci, ale i jako celý sbor. Ježíš je ale tam, je tam na břehu. Vidí nás,
Komunikuje s námi, Prostírá stůl, oběerstwje. Jeho přítomnost je nadějí, Vytrhuje ze skleslosti a malomyslnosti.
Zno:,ll zveke službě světu, opustit bezpečné ulify a vyjít k lidem s poselstvím o Vzkříšeném, Pojďme tam tedy
s ním a zaním. AMEN
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