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

"Bezbožný, zemřeš!" 

Kdo je bezbožný? Ten, kdo nevěří v Boha? 

Ne. Je to ten, který překrucuje právo a zákon, který mluví falešně ("na jazyku samé úlisnosti"), který se 

vysmívá ubohému, který vystavuje na odiv svou zbožnost, ale doma terorizuje manželku i děti, který má 

tvrdé srdce, když je třeba dát… Znáš bezbožné lidi? 

Pokud jsi nyní řekl ano, tak máš před sebou úkol - poslouchat Boha, jestli tě neposílá napomenout je, 

aby nezemřeli ani oni, ale ani ty. 

Jako řešení našeho strachu, obav, neslyšené nám Církev nabízí slova žalmisty: "…Klekněte na kolena 

před Pánem" (Ž 95, 6b). Klekněte a prosme o milosrdenství - pro nás, co neumíme poslouchat, přímo 

napomenout bezbožného, abychom mu zachránili život, i pro bezbožné, kteří nejsou ochotni slyšet Boží 

výstrahu: "bezbožný, zemřeš!" (Ez 33, 8). 

Ježíš v evangeliu řekl totéž, ale už bez podmínky "když uslyšíš z mých úst slovo" (Ez 33, 7): "napo-

meň!" A jistě ne náhodou po těchto slovech mluví o síle společné modlitby. Neboť pro všechny ty těžké 

situace, kdy vidíme zlo a hřích, ale cítíme se bezmocní a slabí, potřebujeme pomoc společenství. Pomoc 

lidi, kteří stejně smýšlejí a hledají nejen svou spásu, ale i spásu, záchranu všech lidí, s nimiž žijí. Proto 

klekněte na kolena před Pánem a prosme o lásku k bližním, aby jim naše mlčení při jejich připadném 

(hříšném) jednání nebylo důvodem k záhubě. 

"Někdo jednou uviděl Cikán umírat. Ptal se: Uvidíš Ježíše? 

 Kdo je to? zalkal Cikán bolestně. Nikdo mi o něm nic neřekl. 

Každému vyprávěj, všude to hlásej, že Ježíš za hříšné svůj život dal. 

Nikdo ať u soudu nežaluje, že jsi mu o něm nic neřekl." 

Slova této dávné písně mi často přicházejí na mysl. Jsou pro mě výčitkou, ale i povzbuzením nemlčet. 

"Bože, náš Otče, klečím před tebou a prosím o schopnost napomínat ty, co jednají bezbožně. O schop-

nost slyšet tvé naléhání na mé mluvení a poslechnout tě. A pokud bych jednal bezbožně já, pošli mi lidi, 

kteří mě napomenou. Ať tehdy nezatvrdím své srdce. Amen." 

 

 


