ČESKY
12. neděle v mezidobí A
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky. (Žl 69,33-34)
První čtení

Jeremiáš 20,10-13

Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: "Hrůza ze
všech stran! Udejte ho! Udáme ho!" I ti, kteří se mnou žili v přátelství,
číhají na můj pád: Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na
něm! Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě
stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho
nedosáhnou; bude to věčná hanba, nezapomene se na ni. Hospodine
zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím
tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu,
chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

Druhé čtení

Římanům 5,12-15

(Bratři a sestry!) Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a
skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili.
Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný
zákon, tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama
do Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným
přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít.
Ale s Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním. Kvůli provinění
jednoho ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se
celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru
prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.

Evangelium

Matouš 10,26-33

Ježíš řekl svým apoštolům: "Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to
nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám
ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! A
nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho,
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který může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za
halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás
však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší
cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já
se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mé před lidmi
zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi."

K zamyšlení
Prorocky zaměření lidé si nevyvolili žádný pohodlný životní způsob. Být prorokem
znamená být neustále na stopě pravdě, na stopě toho, co musí být určitě řečeno (ale nikdo
to neříká!) – když je to nutné, tak i proti všem trendům a panujícím přesvědčením.
Být prorokem znamená ohlašovat radostnou Boží zvěst o osvobození proti veškerému
omezování a jistotě v Církvi a ve společnosti, ale také hlasitě napomínat všude tam, kde je
tato svoboda skrze moc a egocentrismus vnitřně i z vnějšku ohrožena.
Prorocky konat znamená nasazovat se za ty malé a za ty, kteří přišli zkrátka v naší
společnosti, přes masivní odpor mocných v politice, obchodu a Církvi.
Kdo tímto způsobem žije, hovoří a koná prorocky, ten se nejen staví neustále do opozice,
ale také volá na sebe hněv a odpor davu, alespoň těch mocných. Tváří tvář očekávanému
odporu a přesile vyvstává ta samá otázka, kterou si pokládá již prorok Jeremiáš (první
čtení): má takový život ještě vůbec nějaký smysl?
V této zkušenosti nemohoucnosti, strachu a zoufalství, kterou pravděpodobně zná každý z
nás, nás chce dnešní evangelium povzbudit. Třikrát hovoří Ježíš tato slova: "Nebojte se!"
Některá přislíbení musí člověk slyšet několikrát, aby jim porozuměl – nejen rozumem, ale
také srdcem. Proto dnes slyšíme třikrát: "Nebojte se" – není to řečeno v nějakém
idylickém, svatém světě, ale ve světě, ve kterém je pronásledování, zabíjení, zkáza a
peklo. "Nebojte se" – příslib, který se jako základní motiv křesťanského poselství objevuje
vždy znovu a znovu – od zvěstování narození Ježíše k vánocům, do zvěstování vzkříšení k
velikonocům – vždy s tou samou větou. Co chce více tento příslib, který je přítomen celý
rok, celý život, vyjádřit, než to, že existuje větší a mocnější, utěšenější a tišící příslib než
všechny světské přísliby. A tento příslib je úzce spjat se jménem Ježíš, který je toho sám
programem: Bůh zachraňuje! Existuje něco, na co mohu bez-podmínečně (bez podmínek,
bezpodmínečně) odložit všechny svoje strachy a nouze, všechna ohrožení a obavy,
všechny starosti a temnoty! Můj život má smysl, můj život je v rukou někoho, který –
navzdory všem vnějším podmínkám – drží a nese!
"Nebojte se!" - positivně vyjádřeno to znamená: "Mějte odvahu, důvěřujte svému
vnitřnímu vědomí, vaší intuici, vašemu hlasu srdce! Smíte žít!" Kdybychom tomu byli
schopni uvěřit, kolik energie a sil bychom si ušetřili! Šli bychom naší vlastní cestou, která
je pro nás osobně správná, vnímali bychom a konali to, co je správné, bez toho aniž
bychom si museli dávat pozor na to, co "ten či ona" dělá, co "ten či ona" říká. Měli
bychom sílu a odvahu vytrvat s důvěrou a odvahou v naše vnitřní přesvědčení, v naší
vlastní osobní cestě. Nebyli bychom ohrožování krizemi, psychickými kolapsy a strachy,
ale dostali bychom se na jistý základ důvěry v zachraňující moc dobrého Boha, bez jehož
vůle nespadne člověku z hlavy ani vlas.
Pravděpodobně to musíme slyšet třikrát, než tomu budeme schopni uvěřit (že to funguje!):
"Nebojte se!"
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