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 „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu 
milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.“ (Sk 10,34-35)  

Ano, to jsou slova, která pronesl Petr při své návštěvě Cesareje. Slova 
pozdějšího prvního papeže týkající se možnosti přijetí křtu, tedy vědomého a 
dobrovolného „zařazení se“ mezi ty, kdo věří v existenci Boha a svým životem to 
také dosvědčují. Je však také důležité připomenout, že Kornelius, osoba, o 
kterou se jedná, nebyl žid, tedy ten, který byl ve víře vychováván. Byl to 
pohanský voják, který však měl zájem o víru.  

Bylo něco takového dříve – ve Starém zákoně – vůbec možné? Vždyť, jak je 
psáno, Bůh si vyvolil pouze jeden národ – izraelský – který osvobodil, dal mu 
Zákon, vyvedl do Země zaslíbené a provázel ho svým požehnáním a ochranou. 
Kdo měl to štěstí a „byl židem“, byl také milý Bohu. A ostatní národy – 
nežidovské? Drobné – kladné – zprávy o nich sice ve Starém zákoně najít 
můžeme, ale většinou je to naopak…! Zkrátka, kdo nebyl žid, „měl smůlu“. Nyní 
je tu však zpráva, že… “v každém národě je Bohu milý ten, kdo v něho věří a činí, 
co je spravedlivé.“ Jak to?! Židovství oslabilo? Bůh změnil svůj názor?  

Drazí přátelé, právě to je význam působení Ježíše Krista zde na Zemi. Bůh si 
vybral izraelský národ, aby se skrze něho mohl postupně zjevovat, skrze proroky 
a krále. Naposled však skrze svého Syna Ježíše Krista. „Mnohokrát a mnohými 
způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám 
promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i 
věky.“ (Žd 1,1-2). Právě život a dílo Ježíše Krista, Boha, který se stal člověkem, se 
už však netýká pouze izraelského národa, ale každého člověka, všech národů. Je 
to jeho úžasná nabídka; nejen tady pro každodenní život, ale především 
velikonoční vítězství nad hříchem a smrtí a následné vzkříšení k věčné radosti. 

Přeji nám všem radost z toho, co jistě platí i dnes: „Ne vy jste vyvolili mne, 
ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce 
aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji, 
abyste jeden druhého milovali. (J 15, 16-17) 

Požehnaný šestý velikonoční týden. 
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