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Při dnešním evangeliu se obyčejně klade známá otázka: "Kým je Ježíš pro tebe?" 

Ale rád bych ji otočil a položil si otázku: 

„Kým jsem já pro Ježíše?“ Když si ji zodpovím, budu moci pravdivěji odpovědět i 

na tu první otázku. 

Pavel, který Galatským nekompromisně vyčítá, že se odklonili od evangelia, které 

jim hlásal, zároveň dělá velmi zajímavou věc. Připomíná jim, že jsou Božími syny, 

oblečenými v Krista, dědici. Jakoby chtěl zdůraznit, že udělali chybu, ale to nic 

nezměnilo na vztahu Boha k nim. Zvedal jim sebevědomí, které po předešlých 

výtkách mohlo být na bodu mrazu. A všimni si, že to dělal připomínáním toho, kým 

jsou oni pro Boha. 

Když se Svatého otce Františka novinář ptal, kdo je, dostal takovou odpověď: 

„Jsem hříšník, na kterého shlédl Pán… Jsem ten, na kterého se Pán dívá. Vždy jsem 

vnímal své heslo: Miserando atque eligendo jako heslo, které vypovídá pravdu o 

mně.“ A když mluví o Matoušově evangeliu tak, jak ho namaloval velký malíř 

Caravaggio, dodává: „Ten Ježíšův prst je namířen na Matouše. Takový jsem. Takto 

se cítím. Jak Matouš… Matoušovo gesto na obraze na mě velmi silně působí: drží 



své peníze, jako by říkal: ‚Ne, nepovolávej mě! Ne, tyto peníze jsou moje!‘ Takový 

jsem i já: hříšník, na něhož Pán obrátil svůj pohled.“ 

Všimni si dvou věcí ve slovech Svatého Otce - je hříšník, ale zároveň velmi dobře 

ví, že Pán na něj obrátil svůj zrak. Je hříšník, ale Bůh s ním počítá. A toto platí i pro 

mě, pro tebe. Já i ty jsme hříšníci, ale Bůh s námi počítá. Jsme Boží synové, křtem 

jsme oblečeni v Krista, jsme dědici celého Božího království. 

A všimni si ještě těch latinských slov, která se dají přeložit i takto: „Vyvolil si ho, 

když ho omilostnil.“ Ježíš mu očistil a proměnil srdce svým milosrdenstvím a hned 

nato ho povolal. 

Vnímáš v těchto pár větách, že i ty jsi pro Ježíše vzácný, důležitý, nenahraditelný? 

Pokud ano, tak zdvihni hlavu a přestaň se zabývat svými selháními. Ta se dají 

velmi snadno vymazat lítostí, pokáním, svátostí smíření. Rozplynou se jako kouř ve 

větru. Ale Ježíšova láska se nedá smazat, tu žádný vichr neodvane. 

Takže jak bys teď odpověděl na otázku, kým jsi pro Ježíše? A kým je Ježíš pro 

tebe? 

Vyprávěj někomu o tom. S hrdostí Božího dítěte! 


