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4. DEN SVATODUŠNÍ NOVÉNY – pondělí 7. velikonočního týdne 

 Sk 19,1-8; Ž 68; J 16,29-33 

Učedníci řekli Ježíšovi: „Teď mluvíš otevřeně, (a ne) obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě 

kdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.“ Ježíš jim odpověděl: „Nyní už věříte? Hle, přichází hodina – 

ano, už je tu – kdy se rozprchnete, každý do svého (domova), a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, 

neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale 

buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ 

 Radost evangelia – Evangelii Gaudium: V. Duchem vedení hlasatelé evangelia 

Motivace k novému misijnímu rozmachu 

b) Duchovní radost z toho, že jsme lid (268–274) 

…Chceme-li být autentickými hlasateli evangelia, musíme si též pěstovat radost z toho, že zůstáváme nablízku 

životu lidí, a to až do té míry, že se to stane zdrojem svrchované radosti. Misijní poslání je vášeň pro Ježíše, 

avšak i vášeň pro jeho lid. Setrváváme před ukřižovaným Ježíšem, vnímáme všechnu jeho lásku, jež nám dává 

důstojnost a sílu, ale zároveň, nejsme-li slepí, vnímáme též, že Ježíšův pohled se rozšiřuje a s velkou láskou a vře-

lostí se upírá ke všemu lidu. Tak chápeme, že nás chce použít k tomu, aby se stále více přibližoval ke svému milo-

vanému lidu. Bere nás z lidu a posílá nás k lidu, takže naše identita bez této příslušnosti nemá smysl.  

Vzorem takové evangelizace, která nás vede mezi lid, je sám Ježíš. Jak moc nám prospěje hledět na něj, jak je 

každému blízko! Když s někým mluvil, díval se mu s hlubokou a láskyplnou pozorností do očí: „Ježíš na něho po-

hlédl s láskou“ (Mk 10,21). Vidíme, jak je otevřen setkání, když cestou postává slepce a když jí a pije s hříšníky a 

nestará se o to, že je považován za žrouta a pijana. Vidíme jeho přívětivost, když dovolí nevěstce, aby mu pomaza-

la nohy, nebo když přijímá Nikodéma. Ježíšovo odevzdání na kříži není nic jiného než vrchol tohoto přístupu, jímž 

se vyznačoval celý jeho život. Přitahováni takovým vzorem se chceme zcela zařadit do společnosti, sdílíme život se 

všemi, nasloucháme jejich starostem, hmotně i duchovně spolupracujeme na jejich potřebách, radujeme se s těmi, 

kdo se radují, pláčeme s těmi, kdo pláčou, a usilujeme o vytváření nového světa, jeden vedle druhého spolupracu-

jeme s ostatními. Avšak nikoli z povinnosti, nikoli jako břemeno, které nás vyčerpává, ale z osobního rozhodnutí, 

které nás naplňuje radostí a definuje naši identitu.  

Někdy pocítíme pokušení být křesťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti od Pánových ran. Avšak Ježíš 

chce, abychom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla druhých. Očekává, že přestaneme hledat osobní či společné 

úkryty, které nám umožní zachovávat si odstup od lidského dramatu, a odhodláme se opravdu vstoupit do kontaktu 

s konkrétní existencí druhých a zakusíme moc něhy. Když tak učiníme, život se nám vždy úžasně zkomplikuje a 

intenzivně pocítíme, že jsme lid, že patříme k lidu.  

Je pravdou, že ve svém vztahu ke světu máme vydávat počet ze své naděje, ale nikoli jako nepřátelé, kteří uka-

zují prstem a odsuzují,… ale s jemností a skromností… Je jasné, že Ježíš nechce, abychom byli knížaty 

s pohrdavým pohledem, nýbrž muži a ženami lidu…  

Láska k lidem je duchovní síla, která je natolik zásadní pro plné setkání s Bohem, že kdo nemiluje bratra, „je 

ve tmě a žije ve tmě“, „zůstává ve smrti“ a „Boha nepoznal“. Benedikt XVI. řekl, že „zavírat oči před bližním činí 

člověka slepým i vůči Bohu“ a že láska je vlastně jediné světlo, „které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám 

odvahu žít a jednat“… Pokaždé, když otevřeme oči, abychom rozpoznali druhého, naší víře se dostává více světla, 

abychom byli schopni poznat Boha. V důsledku toho, chceme-li růst v duchovním životě, nemůžeme nebýt zároveň 

misionáři… Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře v úsilí o dobro bližního a touží po štěstí druhých. Tato 

otevřenost srdce je zdrojem štěstí, protože „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35)… 

Poslání k srdci lidu… je něco, co nemohu vykořenit ze svého bytí, nechci-li se zničit. Já jsem posláním na této 

zemi, a proto jsem na tomto světě. Jsem jako vypáleným znamením označen posláním, které celoživotně naplňuji 

tak, že osvěcuji, žehnám, oživuji, pozvedám, uzdravuji a osvobozuji. Taková je ošetřovatelka celou duší, takový je 

učitel celou duší, politik celou duší a každý, kdo se radikálně rozhodl být s druhými a pro druhé. Pokud však někdo 

klade na jednu stranu svou povinnost a na druhou stranu svůj soukromý život, všechno mu zevšedne a začne usta-

vičně vyhledávat uznání anebo hájit své vlastní nároky. Přestane být součástí lidu. 

…Každý člověk je hoden našeho odevzdání…pro to, že je dílem Boha, jeho stvořením, k jeho obrazu, a proto 

vyzařuje něco z Boží slávy… Každá lidská bytost je předmětem nekonečné Pánovy něhy a v jejím životě přebývá 

sám Pán. Ježíš Kristus daroval na kříži svou drahocennou krev za každého člověka. Bez ohledu na jakýkoli vzhled 

je každý nesmírně posvátný a zasluhuje si naši lásku a naše odevzdání… Do plnosti dorůstáme tehdy, když 

boříme zdi a naše srdce se naplňuje tvářemi a jmény.  
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 K zamyšlení a ke sdílení 

Nakolik dokážu v druhých zahlédnout Ježíšovu tvář? 

U koho mi to nedělá problém, kde je to však nejtěžší? 

Nakolik svůj život prožívám jako poslání a nakolik jen jako plnění nepříjemných povinností? 

 MODLITBA 

Chvíle s Ježíšem, kdy se před něj chci postavit 

s tvářemi a jmény lidí, kteří zaplňují můj život, a 

vyprosit každému z nich dotyk Pánova požehnání. 

Můžeš připojit modlitbu George von Lengerka 

(*1968):  

Ty jsi mě předešel, Pane,  

k mým nejposlednějším bratřím a sestrám,  

k hladovějícím a žíznícím,  

k cizincům a nahým,  

k nemocným a vězněným.  

Doveď mě k nim, Pane,  

abych je dokázal najít a tebe mezi nimi,  

aby se znovu stali mými bratřími a sestrami 

a mohli jsme se společně sejít u tebe. 

To, co udělám pro ně, dělám s tebou a pro tebe.  

To, co přijmeme od sebe navzájem,  

přijímáme od tebe.  

Sloužíme-li si navzájem,  

sloužíme tobě a tvému království,  

které mezi námi nedokáže vybudovat  

nikdo jiný než ty sám.  

Amen.  


