
ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  NNAA  66..  NNEEDDĚĚLLII  VV  MMEEZZIIDDOOBBÍÍ::    

CCOO  NNÁÁMM  BBŮŮHH  ZZJJEEVVIILL??  
 

 
Vždy mi vyvolá na rtech úsměv, když slyším někoho citovat větu z Pavlova listu: 

"Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo 

ho milují" a vehementně touto větou zdůvodňovat, že nevíme, co nás čeká v nebi. Jistě, dá se to 

interpretovat i tak, že nevíme žádné podrobnosti ohledně nebe. Ale pokud se podíváme na 

kontext, ve kterém Pavel tuto myšlenku říká, zjistíme, že se netýká budoucnosti, ale poznání 

Boží moudrosti. O ní Pavel hned v další větě říká: "ale nám to Bůh zjevil skrze Ducha." 

Ano, Bůh nám zjevil svou moudrost, dal nám poznat to, co celé generace před Kristem 

nedokázaly poznat nebo to znaly jen v náznacích, které nacházíme na stránkách Starého 

zákona. Bůh nám dal poznat svého Syna, postavil nám před oči Ježíše Krista, a to 

ukřižovaného, zjevil nám vykoupení v Kristu… Odhalil nám celou svou lásku. Pavel tedy 

nemluví o poznání naší nebeské budoucnosti, ale o poznání Boha. I ty jsi vyvolený - pokud 

miluješ Boha - znát jeho cesty, znát jeho smýšlení. A nejen poznat, ale i připodobňovat se Bohu 

chůzí po jeho cestách a smýšlením, které je smýšlením Ježíše Krista. 

Bůh nám zjevil, že pro nás připravil a daroval nám život s Ježíšem v moci Božího Ducha. A 

abychom si do tohoto poznání nedosazovali leccos podle své hříšné přirozenosti, skrze Písmo 

svaté nám dal k tomu jasné "prováděcí pokyny". Dnešní evangelium je příkladem takových 

pokynů. Sirachovec k nim zase přidává, že máme schopnost je zachovat. Pokud chceme. 



Proto ať jsou naše rozhodnutí v nejbližších dnech jasná a vždy na Boží straně. Souhlas s 

dobrem a odmítnutí zla ať je vždy pevné. Ať v našem "ano" i v našem "ne" není ponechán 

prostor pro spekulaci, protože "co je navíc, pochází od zlého" (Mt 5, 37). 

Když si natrénujeme takové jasné rozhodování v malých věcech, neznejistí nás ani velké 

záležitosti. Neboť máme Kristova Ducha. Amen. Amen. Amen. 

Dnešní responsoriální žalm přináší "nové" blahoslavenství: "Blaze těm, kdo kráčejí podle 

zákona Páně" (Ž 119, 1). Ale jen zdánlivě je nové - je totiž shrnutím všech osmi, které se četly 

v evangeliu před dvěma týdny. Ačkoliv se nám to může zdát zákonické, důsledné zachovávání 

Božího zákona (jeho smyslu, který odhaluje Ježíš i v dnešním evangeliu) skutečně vede ke 

zmíněným blahoslavenstvím. Důsledné "ano" dobru a "ne" zlu, důsledná poslušnost Božímu 

vedení, které se nám dostává skrze Písmo, modlitbu, učení Církve…, nám umožňuje realizovat 

všechna blahoslavenství. Právě proto je lze shrnout tím dnešním. 

Ať nás všechny v tom povzbudí vědomí, že máme schopnost zachovat Hospodinův zákon. Říká 

to Sirachovec, když nám připomíná schopnost správně se rozhodovat. Říká to i apoštol Pavel, 

který nám mluví o tom, že nám Bůh zjevil svou moudrost. A když jsme moudří Boží moudrostí, 

což se dá říci i tak, že pokud máme Kristova Ducha, tak kdo nás může svést ke zlému? 

Přesto padáme. Neboj se, ale vstaň a opět dosáhni Kristovo smýšlení. Asi nikdy si na zemi 

nebudeme o sobě myslet, že jsme blažení, ale když jednou projdeme nebeskou branou, přesně 

to nám řekne Bůh: "Jsi blažený, neboť si kráčel podle zákona Páně." 

Víš, že jeho součástí je i pokání za hříchy? Tak proč bychom si měli myslet, že blaženost je pro 

nás nedosažitelná? Důsledně konej pokání a nebe ti bude blíž… 


