
ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  NNAA  1199..  NNEEDDĚĚLLII  VV  MMEEZZIIDDOOBBÍÍ::    

VVYYJJDDII  VVEENN!!  PPOOJJĎĎ!!  
 

"Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b). 
 

Pavlova slova z Listu Římanům, které dnes slyšíme ve druhém čtení, se nám mohou zdát přehnaná: "Ra-

ději bych byl já zavržen od Krista místo svých bratrů, mých příbuzných podle těla" (Řím 9, 3). Copak 

Pavlovi skutečně tak záleželo na spáse jeho národa, že byl ochoten vzdát se vlastní? 

Nuže, jistě se nikdo nesmí zříci vlastní spásy. Pavel však používá hyperbolu, přehání, aby zdůraznil, jak 

moc mu záleží na věčném životě druhých lidí. Nosí v srdci celý národ, který nepřijal Mesiáše, který byl 

odříznut, aby na jeho místo mohla být naroubovaná "planá ratolest" pohanů. 

Koho nosíš v srdci ty? Co jsi ochoten udělat, čeho se vzdát, abys lidem kolem sebe přinesl radostnou 

zvěst o vykoupení? 

Pokud má dnes Církev u nás i v jiných zemích bohaté části světa problémy, tak tady je jeden z kořenů - 

nezájem o spásu, o věčný život lidí, se kterými žijeme, pracujeme, setkáváme se na ulici… Pokud však 

tvrdíme, že jsme Kristovi učedníci, tak posláním každého učedníka před dvěma tisíci lety i dnes je ohla-

šovat spásu, pokud je třeba, tak i slovem! Můj život se musí diametrálně lišit od života těch, kteří Krista 

neznají a nemilují! 

Všimni si dnes Eliáše - je zalezlý v jeskyni a vidí všechno černě. Ale když ho Bůh zavolá ven, dozví se, 

že situace je sedm tisíc krát lepší, než to vidí (viz 1 Král 19,9-18). Dostává úkoly a znovu ožívá pro Boží 

království. 

Všimni si dnes Petra - na lodi bojuje s protivným větrem a je tak polekaný, že když uvidí Ježíše, nepo-

znává ho a spolu s ostatními křičí: "přízrak!" (Mt 14,26). Ale když ho Ježíš zavolá, vykročí na vodu a 

kráčí po ní. 

Eliášovi, Petrovi i Pavlovi velmi záleželo na tom, aby co nejvíce lidí kolem nich potkalo živého Boha, 

aby mu uvěřili. Dnes potřebuje Církev přesně takové lidi. Potřebuje tebe, abys každému kolem sebe svým 

životem ohlašoval, že jsi vykoupen, že máš věčný život, že Ježíš, ba celá Nejsvětější Trojice je v tvém 

srdci doma. Pokud bude třeba, použij slova. 

Mnozí si myslí, že to je věc kněží, pastýřů. Ale žádný pastýř nemůže porodit ovečku. Jen ovečka rodí 

ovečky. Pastýř pouze tehdy, pokud je zároveň ovečkou. 

Chceš, aby tvůj život byl plodný, chceš rodit nové ovečky? Vyjdi z jeskyně, vykroč na vodu a postav se 

před Hospodina, kráčej s ním. Ostatní Bůh doplní. Vždyť on má moc. A s ním ji máš i ty. 

 


