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Biblické texty:  
 

Skutky apoštolů 4,5-12:  Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a 
znalci zákona, velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu, dali 
předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat: „Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili?“ Tu 
Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes 
vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho 
uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista 
Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména 
stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on 
se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, 
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ 
 
1.List Janův 3,16-24: Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i 
my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má 
nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, 
nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a 
tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než 
naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k 
Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a 
činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem 
se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že 
v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 
   
Jan 10,11-18:  Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není 
pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se 
blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem 
dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj 
život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. 
Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, 
abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život 
dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“ 

 

Čtení ze Skutků apoštolů navazuje na minulou neděli. Šlo v něm o to, že Petr a Jan 
uzdravili chromého člověka ne svou schopností, ale mocí Boží. Stalo se to na veřejném 
místě, kde bylo hodně lidí. Všichni viděli zázrak, ze kterého se lidé radovali a chválili za 
to Boha. Na druhý den byli Petr a Jan předvoláni k výslechu. Slyšíme i konkrétní jména, 
dokonce je přítomen velekněz Annáš, a to nám evokuje situaci, kdy byl zatčen Ježíš, ale 
tentokrát žádný důvod Petra a Jana trestat není. V Ježíšově případu to bylo jiné, byl 
známý, působil delší dobu a byl proti němu použit výrok, že se prohlašoval za 
židovského krále. To mohlo ohrožovat i Římany. Teď šlo o to umlčet jakoukoli 



připomínku Ježíše. Je to ukázka toho, jak mocní a vlivní brání svou dočasně získanou 
moc. Platí to stále, buďme si toho vědomi.  
 
Úhelný kámen je významný stavební prvek při stavbě. Ve stavitelství např. drží klenbu. 
V čem je významný Ježíš? Jakou stavbu podpírá? Stavbu Božího království na zemi. Mocí 
Ježíšovou byl uzdraven člověk, je mu pomoženo, o to jde v Božím království. Ne o moc, 
ale o pomoc. 
Máme stavět Boží království na zemi. Jak? Láskou. Láska je nejdůležitějším projevem 
křesťanského života. Ta se neodehrává v rovině slov, ale činů. Slova a skutečnost se 
mohou diametrálně lišit. Láska je  čin, který pomáhá. Nejde ani zdaleka o lásku 
založenou na našich citech. Je to, řekla bych, láska pracovní a je mnohdy těžkou 
povinností. Je to láska přikázaná – Miluj svého Boha a miluj svého bližního. 
 
Potíž je v tom, že se nám vkrádá do myšlení, jestli si lidé zaslouží naši lásku a pomoc. A 
je to vůbec správná pomoc, když jim dáme peníze, ale oni je utratí a nic se nenapraví. Je 
to tedy smysluplné, správné, užitečné? Sama se nyní tímhle až skoro trápím. Dojdu-li 
k tomu, že ne, pomůžu jinde, nebo to zdůvodní výmluvu, abych nemusela pomoci.  
  
Obviňování lidského srdce – tam, kde se zmůžeme na čin praktické lásky - pomoci, tak 
si jen neskládáme poklady v nebi. Čin praktické lásky je jednání chtěné Bohem samým. 
Napojujeme se tak na svůj zdroj, na Boha, který je pramen žití. A tak zaženeme své 
chmury a upokojíme (uklidníme) své srdce.  
Když se nám nějaký skutek lásky povede, naše srdce je zklidněné, upokojené, cítíme se 
v pohodě, to je ohromná zkušenost.  
 
Je to pro nás dobré, že Bůh je větší než naše srdce, tedy než naše svědomí a mravnost? 
Určitě ano. Mnozí lidé by se stále obviňovali a trápili, protože je trápí svědomí. Ale Bůh 
je velkorysejší. Nedejme proto tolik na své svědomí, Boží láska je větší. Boží znalost o 
nás není soupis hříchů, on ví, co potřebujeme. Je to vědění laskavé, milující, spásné, tedy 
jen a jen k našemu prospěchu. Bůh není tyran ani žalobce. On nás přišel zachránit, jako 
to popisuje obraz dobrého pastýře. On zachraňuje ovce, zná je jménem a ony znají jeho, 
svého pastýře. Zachraňuje i jiné ovce z jiného ovčince, kterým třeba nebyl dán dar víry. 
Dobrý pastýř neznamená jen položit život za ovce, ale také starat se o druhé. Jde o naši 
odpovědnost a vlastně pověření k pomoci a k lásce.  
 
 
 
 
 
 


