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Biblické texty:  
 

Skutky apoštolské 3,12-19:  Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad 
tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, 
že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého 
služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl 
osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprosili jste si propuštění vraha. 
Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože 
tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a 
zdraví – a víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima 
očima. Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však 
tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět. 
Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.“ 
 
1.List Janův 3,1-7:  Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi 
Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a 
ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho 
spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on 
je čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení 
zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu 
zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame: 
Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. 
 
Lukáš 24,36b-48:  Stál tu on sám, Ježíš, uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, 
poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové 
věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a 
přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim 
ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu 
něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. Řekl jim: „To jsem měl 
na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně 
psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli 
Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho 
jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc 
Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. 

 

Lidé, snad příbuzní, pomáhali  chromému, o kterém čteme v 1. čtení, tím, že ho každý 
den donesli do chrámové brány, kde seděl a prosil procházející o almužnu.  Petr s Janem 
mu pomohli jinak – ve jménu Ježíše Krista  Nazaretského ho uzdravili. Následně Petr 
shromážděným podivujícím se lidem vysvětloval, jak to dokázali. Ne, on - Petr, ale 
samotný Bůh tím zázračným uzdravením oslavil znovu Ježíše, svého služebníka.  Toho, 
kterého ono dva poznali jako vzkříšeného. Nyní o tom mezi lidmi mluví, dosvědčují a 



potvrzují – jsou toho svědky. A lidé shromáždění kolem uzdraveného si následně 
museli vyslechnout hodně nepříjemnou řeč. Bylo jim připomenuto, že oslaveného 
Ježíše, toho ukřižovaného, se kterým se mnozí setkali po jeho vzkříšení, vydali na smrt. 
Až úplně v závěru z nich výčitku trochu sejmou tím, že se tak zachovali z nevědomosti. 
(Nevědomost hříchu nečiní.) To Bůh vyplnil, co předem bylo ohlášeno skrze řeči 
proroků, že totiž zachránce všech lidí bude trpět. Petr a Jan dosvědčují, že vzkříšený 
Ježíš se jim dal poznat.  
Tak jako lid obdivoval Petra a Jana i my obdivujeme lidi za to, jak pomáhají, někdy se 
obětují, jsou zkrátka skvělí. Učme se však děkovat Pánu Bohu, protože to on v nás 
umenšuje sobectví, starost jen o sebe, případně své nejbližší a proměňuje postupně 
naše myšlení tak, že jsme snad druhým ku pomoci, záleží nám na nich, soucítíme s nimi 
… Jsme v situaci toho lidu, kterému je natvrdo připomenuto, že se Pána Boha zřekli. I 
my bychom Ježíše a obětavou, pracnou službu a pomoc druhým vyměnili za „neřáda“, 
který nám přislibuje, že se budeme mít dobře, že z nás sejme odpovědnost. Pořád se to 
v historii opakuje. Současně se však snažíme Pána Ježíše následovat, žít podle jeho 
příkladu. Když se to daří – skoro tomu nemůžeme uvěřit. My, nenápadní, bez vlivu a 
moci pomáháme, měníme se pod vlivem Božího slova, Ježíšova příkladu, posiluje nás 
naše přátelství, můžeme se navzájem ovlivňovat – a právě v tom dobrém.  
 
Zas a znovu nás strhává zvyk žít podle zaběhaného starého způsobu. Žít podle toho, 
kam nás směřuje většinová společnost, neustávající nabídky k nákupům nedůležitých a 
mnohdy nepotřebných věcí – tedy pro své chybování a nedostatečnost – nejsme 
schopni uvěřit, spolehnout a radovat se z toho, že jsme Božími dětmi. Máme nebeského 
Otce, ke kterému voláme Otče náš. Proto se nemáme světu připodobňovat, ale připadat 
mu cizí.  
 
Dnešní čtení z Písem nás vybízí, abychom se stali svědky Ježíšova stálého působení 
mezi námi a v nás. Proto i nadále chceme po jeho příkladu nést obtíže s druhými a 
druhých. 
 
Co přesvědčí nás, že Ježíš uzdravuje, že vstal z mrtvých, že se nám chce dát poznat jako 
živý, působící dobro, odpouštějící? Neříkáme si v duchu: nemůžu tomu uvěřit. Zvěst 
třetí velikonoční neděle říká: jsme Boží děti, proto jsme světu cizí a je to tak správně, 
protože dosvědčujeme, že Ježíš vstal z mrtvých a stále mezi námi žije, působí a kraluje. 
A nejen mezi námi, ale i v nás. Naplňuje se to, co společně vyznáváme po Večeři Páně: 
Žije v nás Kristus. 


