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Dopomoz mi, Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před člověkem záludným a 
podlým. Tys přece moje záštita, Bože.  
Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem, zachraň mě před lstivým a podlým člověkem. 

                                                                                                                                                           (Žalm 43,1-2) 
 

Biblické texty:  
Jeremjáš 31,31-33:  „Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem 
izraelským i s domem judským novou smlouvu. Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzavřel s 
jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země. Oni mou 
smlouvu porušili, ale já jsem zůstal jejich manželem, je výrok Hospodinův.  
Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: 
Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým 
lidem. 
 
Židům 5,5-10:  Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který 
řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘ A na jiném místě říká: ‚Ty jsi kněz navěky podle 
řádu Melchisedechova.‘ Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a 
slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh 
ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel, 
tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy, když ho 
Bůh prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. 
 
Jan 12,20-33: Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti 
přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli 
Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi, Ondřej a Filip to šli říci Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: 
„Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno 
nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje 
svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo 
mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, 
dojde cti od Otce.“ „Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od 
této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Z nebe zazněl hlas: 
„Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Zástup, který tam stál a slyšel to, říkal, že zahřmělo. Jiní 
tvrdili: „Anděl k němu promluvil.“ Ježíš nato řekl: „Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli 
vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až 
budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí má 
zemřít. 
 

 

Okolo Borovnice je mnoho lánů pšenice. V červenci přijedeme a pole jsou plná obilí. 
Když odjíždíme, mnohdy jsou skoro všechna sklizena. Dává to úžasnou ilustraci 
dnešního Ježíšova výroku: jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane 
samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Při dnešním čtení vidíme jedno zrnko, ze 
kterého vyroste klas možná s dvaceti zrnky. Když si však představíte jedno pole či lán 



kolem Borovnice, to množství klasů je ohromné a množství zrnek si už ani nedovedeme 
představit.  
Z Ježíšovy oběti vyrůstá církev. My si představíme, že bychom měli mít tedy mnoho lidí 
v církvi; což asi znamená při bohoslužbách. Naštěstí tohohle poměřování jsme 
v současnosti ušetřeni, protože se scházet v kostelech můžeme jen ve velmi omezeném 
počtu. Je to vlastně úleva, že nás počty tohoto druhu nijak netrápí.  
Církev ale není počet lidí na bohoslužbách v kostele, církev je tam, kde se slouží, kde se 
naše osobní pohodlí odkládá a myslí se na lidi v nouzi, nešťastné. Jednotlivě jim čas a 
pomoc věnovat můžeme. A myslím, že se to čím dál lépe učíme. Oksana s dalšími 
pomocníky postupně vydávají potraviny. Víme, že dokáží rozdělit pomoc pro více jak 
100 lidí. Pozoruhodné je, že někdy je potravin méně, ale stejně nikdo neodejde 
s prázdnou. O lidech, kteří přicházejí, se zajímáme, přemýšlíme, jak jinak jim ještě ulevit 
ve složitostech jejich životů. Řekla bych, že se nám začíná nový zákon do srdcí vkládat, 
je to zákon lásky, laskavosti, soucitu, porozumění. A občas to stojí naši oběť, je zima, 
bolí nás hlava, pomocníků je výjimečně málo, ale nevadí. Učíme se přinášet oběti, učíme 
se poslušnosti z utrpení, které tak pomáháme snášet druhým. I Vy, kdo jste s námi 
přítomni na dálku přes internet a obrazovku, pomáháte. Nebudu konkrétně 
vyjmenovávat, chci jen říci, že mě těší, že s Vámi mohu být ve spojení: telefonicky, e-
mailem, osobním krátkým pozdravením u vchodových dveří Vašich domů. Tím se 
ujišťujeme, že na sebe myslíme také v modlitbách a Pán Bůh nás pak svým Duchem 
nasměruje ke službě, kterou lidé potřebují.  
 
Je před námi poslední postní týden. Vezměme ho jako velikou příležitost k promýšlení a 
k rozhodnutí vydat se poctivě na cestu za Ježíšem, možná je zapotřebí nějak nově ji 
upravit. Máme příležitost znovu své rozhodnutí a následování podrobit určitému 
hodnocení, které může vést k prohloubení víry, k ujištění se, že jdeme za světlem světa, 
za Ježíšem a neznejistí nás na té správné cestě případné trápení, překážky. Budeme 
obohaceni Boží milostí.  
Ten, kdo sebe obětuje, z lidského pohledu někdy prohrává, nebo je považován za 
slabocha, hlupáka a kdoví co ještě. Všude, kde zlo, nespravedlnost, jsou nahrazovány 
obětavou pomocí, láskou, tam se prosazuje Boží Království a jeho (ne lidská) 
spravedlnost. Je ohromné takové životní podmínky zažívat a přičiňovat se o ně. Přináší 
to neskonalou radost, vnitřní pohodu a smysl.  
 
Může být, že i naše hodina přichází, abychom svou víru prokázali a dostalo se nám 
stejné odměny jako Ježíšovi – života věčného. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


