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Je jen jedna cesta svatosti a k svatosti: Ježíš Kristus. Je jen jeden cíl člověka: Ježíš 

Kristus. 

Jistě, můžeme se ptát, jak se stanou svatými ti, kteří Ježíše neznají. Nevím, ale 

určitě jen díky Ježíši. Neboť on zemřel za všechny, nikdo není předem vyloučen z 

díla vykoupení. Umím si docela dobře představit úžas nevěřícího, ale dobrého 

člověka, který právě zemřel a setkává se s Ježíšem: "Tak to pro tebe jsem žil, trpěl, 

vítězil? Chci být docela tvůj…" 

My však patříme mezi ty, kterým byla dána milost poznat Ježíše Krista a tím nám 

byla i usnadněna cesta k svatosti. Možná lépe řečeno cesta svatosti. Neboť svatost 

není jen náš cíl, ale i cesta. Dnes - ne až zítra - mám být svatý, dnes mám být druhý 

Kristus. 

Jak to mohu zvládnout? Úplným sjednocením se s Ježíšem. K tomu nám slouží 

především svátosti. Ale také modlitba či čtení Písma svatého. A z nich vyplývající 

služba lidem, se kterými žiji. Pamatuješ si? Ježíš řekl: "Syn člověka nepřišel dát se 

obsluhovat, ale sloužit a položit svůj život jako výkupné za mnohé" (Mt 20,28). 

Čili svatost je způsob života, kterým napodobuji Ježíše. Svatý otec František to 

takto vyjádřil v homilii na závěr biskupské synody minulou neděli: "Je tu jedna 

zajímavá osobitost. Ježíš žádá své učedníky, aby šli zavolat Bartimaia. Oni se 



obrátili na slepce dvěma výrazy, které ve zbývající části evangelia používá pouze 

Ježíš. Předně mu říkají: ‚Neboj se!‘ výrazem, který doslova znamená: ‚Měj důvěru, 

vzchop se!‘ Vskutku, jedině setkání s Ježíšem dává člověku sílu čelit tím nejtěžším 

situacím. Druhý výraz je ,Vstaň!’. Tak jak řekl Ježíš tolika nemocným, když je vzal 

za ruku a uzdravil je. Ti, kteří jsou s Ježíšem, nemohou jinak než opakovat Ježíšova 

povzbuzující a osvobozující slova, přivádějící přímo k němu, bez kázání. A 

k tomuto jsou povoláni Ježíšovi učedníci i dnes, zvláště dnes: uvést člověka do 

kontaktu se soucitným Milosrdenstvím, které zachraňuje. Když se volání lidstva 

stává, tak jako v Bartimaiově případě, ještě silnějším, není jiné odpovědi, než vzít 

za své Ježíšova slova a především napodobovat jeho srdce. Situace bídy a konfliktu 

jsou pro Boha příležitostmi milosrdenství. Dnes je čas milosrdenství! " 

Svatý Jan napsal (1Jan 3,1-2), že jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, čím 

budeme. Dále píše, že nakonec určitě budeme podobni Bohu. Je třeba se to učit už 

tady na zemi. Ježíš nám ukázal, jaký je náš Otec. A my ho můžeme napodobovat, 

neboť díky křtu a svátostem Ježíš žije v nás a dále může skrze nás konat dílo spásy, 

zpřítomňovat ho lidem, se kterými se setkáváme, pro které žijeme: "Neboj se! 

Vstaň!" Když potom zemřeme a přijdeme před Otce, zkoumavě se na nás zahledí a 

řekne: "Vítej, poznávám v tobě svého Syna. Jsi můj!" 

Nezapomeň: Ježíš vstal z mrtvých a žije s námi. S tebou. On ti dává moc žít svatě. 

Neposílá ti ji někde z hloubky vesmíru či z nebe, ale on sám je s tebou. Pokud je to 

tak, proč pak nejednou slyšíme, že být svatým je těžké? Určitě, lidskými silami 

přímo nemožné. Ale pokud je Ježíš se mnou, tak svatost se může stát takovou 

samozřejmou jako dýchání… 

Milovaný Ježíši, chci být dnes svatý. Prosím tě, žij ve mně, aby moje svatost byla 

přitažlivá a nakažlivá… 


