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"Nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán’, leč v Duchu Svatém“ (1 Kor 12, 3b). 
V podstatě už od začátku července v nedělních textech pro mě velmi rezonuje nesmírný, bezmezný, ničím 

bezpodmínečný zájem Boha o záchranu každého člověka. I čtení této neděle mi o tom mluví. 

Kdyby v prvním čtení nebyly vynechány čtyři verše, mluvící o eunuších, byl by podle mě text z knihy 

proroka Izaiáše ještě silnějším důkazem Boží lásky k lidem. Bůh totiž o nich říká, že těm z nich, kteří 

poslouchají jeho slovo, dá ve svém domě památník a jméno lepší než synů a dcer!!! Každý může přijít k 

Bohu, nikdo není vyloučen: "Jejich oběti mi budou potěšením na mém oltáři" (Iz 56, 7). 

Přesně v tom duchu i žalmista vyjadřuje touhu, aby Pána - jeho cestu a jeho spásu - znaly všechny národy 

a velebily ho. Pokud by autor žalmu byl úzkoprsý, možná by Bohu řekl o své rodině, o svých blízkých. A 

určitě mu o nich řekl, ale do žalmu se dostal jiný výkřik jeho srdce: "Všechny národy"! 

Touhu apoštola Pavla po spáse, záchraně Židů jsem zmiňoval již minule. Dnes Pavel vyjadřuje naději - 

která nezklame -, že i Židé poznají Mesiáše a jejich návrat, jejich přijetí bude "život z mrtvých", ožije to, 

co bylo mrtvé, což bylo odříznuté z pravé olivy, aby mohli být naroubováni pohané. 

A konečně evangelium je nádhernou, velmi konkrétní ilustrací slov "každého" a "všechny". Tato slova 

nám totiž mohou namlouvat, že Boží zájem o lidi je jen obecný - zajímá se o každého a všechny. Jen ne o 

mě. Ježíš však svým rozhovorem s kananejskou ženou dokazuje, jak moc mu leží na srdci jednotlivec. My 

si to ve svém omezení neumíme ani představit - kdesi jsem četl, že člověk dokáže rozvíjet plnohodnotné 

vztahy nejvíce s dvěstě lidmi, i to "na plný úvazek". Bůh chce v tomto čase rozvíjet plnohodnotné vztahy 

s téměř osmi miliardami lidí. Ví o každém, kdo se počne, narodí, zemře. Ne statisticky, ale velmi osobně: 

"Ženo, tvá víra je veliká…" 

Dva závěry pro mě plynou z dnešních textů: 

1. Bůh se o mě neustále stará. O všechno a ve všem. Chci být vděčný. 

2. Bůh se chce skrze mne starat o lidi, se kterými žiji, se kterými se setkávám, aby skrze mne poznali jeho 

dobrotu a laskavou péči. Hned se pomodlím alespoň za všechny své sousedy / kolegy / spolužáky / nej-

bližší rodinu / vzdálené příbuzné…, aby skrze mne mohli poznat, jak moc Bůh touží mít je v nebi, a aby 

se této touze poddali celým svým životem. 

 

 


