
                      
 

Nebojte se lidí… 
 
Evangelní čtení předchozích několika zářijových nedělí jako by 
nás přeneslo do předvelikonoční doby. Ježíš hovoří se svými 
učedníky o utrpení. O tom, co ho čeká v závěru života 
v Jeruzalémě. Bude zajat, mučen, zemře, a nakonec vstane 
z mrtvých. Připomíná jim, že je třeba nebát se vzít kříž a násle-
dovat ho, neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Kdo 
ho naopak ztratí pro něho a pro evangelium, nalezne ho. Učed-
níci na to reagují různě. Buď nechápou, co tím myslí a bojí se 
ho zeptat, nebo mu ústy apoštola Petra poskytují lidskou útěchu 
a snaží se mu to vymlouvat. My s odstupem času těmto věcem 
rozumíme mnohem lépe. Víme též, že se Ježíšův osud 
v dějinách různými způsoby opakoval i na jeho následovnících. 
Byli nuceni vydávat o Ježíši svědectví, na cestě následování 
museli překonávat různé překážky. Nevyhnuli se těžkostem, 
pronásledování ani smrti. 
 
Nějakým způsobem se to týká i nás. Je proto dobré občas sly-
šet slova povzbuzení, že se vyplatí jít za Ježíšem i přes obtíže. 
Mezi Ježíšova slova podpory patří i ujištění, že „nic není tak 
tajného, aby 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!“ (srv. Mt 10,22-33) 
 
Ježíš nás jimi chce ujistit, že Bůh a jeho věci nelze umlčet. Je 
v nich životní síla, která se dere kupředu. Nakonec se vždy pro-
sadí. Poslední slovo bude patřit Bohu. Ukáže se, že evangelium 
a jeho hodnoty jsou pravdivé a vsadit v životě na ně se vyplati-
lo. Všem budou zjeveny velké Boží skutky. Naplno zazáří jeho 
láska, kterou vůči lidem chová. Projeví se uzdravující síla, která 
vstupuje do bolavých lidských duší, jeho moudrost, která tvoří 
nové a zahání temnoty. Všichni lidé uzří krásu života s Bohem. 
Všechny nakonec přemůže Boží majestát, každý se před ním 
bude muset sklonit. Mnozí se pak budou radovat, že s ním vytr-
vali i přes těžkosti a že nyní mohou těchto darů naplno užívat. 
Jiní budou litovat, že pro pohodlný pozemský život Boha zapíra-

li nebo že stvořené věci pro ně byly důležitější. Pochopí, že 
neudělali dobrou volbu, když jim v životě dávali přednost.  
 
Ježíš nás povzbuzuje: Nebojte se žít s Bohem i přes těžkosti a 
nemlčte o velkých věcech Božích. Žijte evangelium a nestyďte 
se za něj. Když na ně vsadíte, obstojíte, i kdybyste byli 
z pohledu světa zlehčováni, upozaďováni, považováni za bláz-
ny a podivíny; i kdybyste se museli něčeho vzdát nebo kdyby se 
vám to nemělo pozemsky vyplácet. A pamatujte, každému na-
konec to, co jeho jest…. 
 
Příjemné prožití podzimních dnů v modlitbě s Pannou Marií 
Růžencovou Vám přeje 
 
 
 


