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Zkusme dnešní, vcelku známé, biblické texty shrnout do pěti bodů, které mohou být 

tématem našeho zamyšlení o druhém postním týdnu.  
1. Nejsem ani Abraham, ani Izák, ani jiná taková známá osoba. Jsem to já a nikdo jiný. 

Mám však také možnost se rozhodnout. Co? Jak? Proč? Kdy? Jak rád bych byl někdy někým 
úplně jiným. Nebo ne? Ale nakonec, je to vlastně úplně jedno. Jsem to já a případný problém 
– být sám sebou – je jen a jen problém můj. 

2. Jsem pokřtěný a jak píše Pavel Římanům v dnešním druhém čtení: „Je-li Bůh 
s námi, kdo proti nám?“. Mohu i já doufat v jeho pomoc pro své plány! To sice ano, křest je 
jednou ze sedmi svátostí, a skutečně tu Boží blízkost je, ale onen úryvek Římanům pokračuje, 
že Boží syn Ježíš Kristus byl vydán za nás za všechny – tedy i za nepokřtěné. Rozhodující tedy 
není někde nějaký zápis v matrice, ale snaha člověka být skutečně dobrým člověkem, vůči 
sobě, vůči bližním.  

3. „Je dobře, že jsme tady…“ Jak rádi se my lidé tu a tam snažíme být zajímaví, 
užiteční a chápaví a přitom platí ono „Nevěděl, co má říct…“ Vezměme si příklad z dnešního 
evangelia a raději než naše ukvapené a zbrklé jednání, které nevede nikam než k naší 
prezentaci, dejme možnost jednat i tomu druhému, se kterým právě jsme, se kterým 
mluvíme. Možná právě on má v tu chvíli takovou myšlenku, která nás nikdy nenapadla. To je 
dost častý případ Ježíše Krista v evangeliu. Ale Ježíš Kristus je tu i dnes…! 

4. Oběť! Téma dnešních biblických čtení. Také bych měl nějakou tu oběť letos v postní 
době přinést. Ale jakou? Vydržím? Nevím, jak vy, ale já se řídím vcelku jednoduchým 
návodem. Proč vymýšlet ještě nějakou další – speciální – oběť, než přijímat ty, které tu 
dennodenně jsou. Zvláště teď, když je člověk už po xté v karanténě, musí zase na testy, 
nesmí komunikovat jako před rokem a kdo ví, co bude dál… Nebo vidět tu naprostou 
bezohlednost u některých lidí v současné době a vědět, že s tím nejde nic dělat! Co s tím? 
Ještě si nějakou oběť přidávat? Ano a pak už mě odvezou! Vlastně není kam, je už skoro 
plno! Modleme se! Modleme se! Ať už soukromě ve své světničce nebo společně celá rodina 
ve svém bytě. To je top řešení na veškerá negativa.  Třeba právě to, ať je naše současná 
oběť! 

5. Nálada není dobrá. Podmínky nelehké. Řešení nejisté. Co s tím? Je to známá věc, že 
o čem člověk nejvíc přemýšlí, to pak vede a ovlivňuje jeho chování. Zkusme tedy překonat 
naše dost časté myšleny o nelehké a nejasné současnosti a právě proto buďme více a častěji 
s Ježíšem Kristem. A tak jako Mojžíš a Eliáš s Ním rozmlouvejme. Třeba o tom, jak Ho ještě 
lépe, klidněji a pravdivěji poslouchat.  
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