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     Milí bratři a sestry,

apoštol si přeje, abychom - jako křesťané - žili životem, který by byl tomuto vyznání
přiměřený;  proto  nás  k tomu  také  svým  slovem  vybízí  a  napomíná.  Člověk  se
neustále učí - od nejútlejšího věku až do stáří. Učíme se číst, psát, počítat; učíme se
zdravé  životosprávě,  učíme  se  také  pohybovat  a  chovat  v rušném  městském
provozu. Ale: Kde se naučíme, jak dobře žít? Kde se naučíme žít jako křesťané?

     Navzdory všemu našemu lidskému úsilí a mnohým dobrým zkušenostem, které
jsme v této oblasti již vykonali, k pravému životu nutně potřebujeme - jako křesťané -
Ducha svatého. Je to Boží Duch, který nám pomáhá do oněch nároků, které před
nás apoštol  staví,  vstupovat,  přijímat  je na sebe. Tedy -  z našeho textu můžeme
vyčíst:

     1. Potřebujeme Božího Ducha, abychom se správně modlili!

     Říkáme si: Je snad možné i toto dělat špatně? V této oblasti přece má každý
z nás své pevné představy. Jedni se modlí pravidelně a říkají: Modlitba je něco, co
nezbytně potřebuji. Jiní se k Bohu obrací v nouzi nebo naléhavé potřebě a myslí si:
To mi přece stačí, vždyť nejsem žádný fanatik. Jedni se radují a naplňuje je pokojem,
že mohou před svým nebeským Otcem vylít své srdce. Jiní nechápou, že ještě dříve,
než v prosbě otevřeme svá ústa, Bůh již ví, co potřebujeme, a přece chce, abychom
mu své „žádosti a prosby předkládali“.

     Dnešní 5.neděle po Velikonocích se jmenuje „Rogate“ - „Modlete se!“. Apoštol
hovoří o ustavičné, vytrvalé modlitbě. Ta věta - „Na modlitbách buďte vytrvalí,...“ -
znamená:  při  něčem vytrvale  zůstávat,  horlivě  se  něčím zaměstnávat,  pevně  se
něčeho držet. Křesťan se modlí se stejnou samozřejmostí, jako každý člověk dýchá.
Bez neustávající modlitby křesťan žít nemůže. Je snad toto pojetí modlitby, skutečně
něčím zásadně jiným, než jsme si třeba až doposud mysleli?

     Jestliže žijeme každý náš den tzv. „před Božíma očima“, pak jsme přece také
stále  „před  jeho  ušima“!  Tak  jako  Bůh  vidí  všechny  naše  činy  a  přihlíží  všemu
našemu počínání, tak také naslouchá všem našim slovům. V celém našem chování
současně také neustále mluvíme s Bohem. Často se to může odehrávat na rovině
našeho podvědomí. Naše myšlenky za dne i v bezesných nocích mohou být tichou a
nevyslovenou rozmluvou s Bohem. Co všechno jsme již takto našemu nebeskému
Otci  pověděli!  Apoštol  říká:  „Když  se  chcete  správně  modlit,  pak  Bohu  neustále
děkujte  za  svůj  život  a  v přímluvách  myslete  na  jiné!“ Toto  platí  bez  jakéhokoli
omezení.

     Každý křesťan má dobrý důvod k vděčnosti: „Bože můj, buď ti vzdán dík za to, že
nejsem sám, že mám na svém pracovišti přátele, že se mohu starat o svůj domov,



mohu se zajímat o jiné a snažit se jim pomoci, smím také naslouchat tvému Slovu,
mohu žít  skutečnou nadějí,  že jsem v dobrých rukou; ty mně slyšíš,  rozumíš mi,
pomáháš mi jít kupředu a svítíš mi na mou životní cestu...“ Když začneme v modlitbě
nejdříve s děkováním, pak nás budou napadat neustále nové důvody. Celý náš život
se bude stávat jednou velkou modlitbou!

     A nebudeme zaměřeni pouze na sebe, budeme myslet také na jiné. Na děti ve
škole, na sousedy, spolupracovníky v zaměstnání, na nemocné příbuzné i vzdálené,
na staré v domovech důchodců, na ty mnohé neznámé, se kterými se každý den
potkáváme. Budeme myslet  na hladovějící  v chudých oblastech,  na lidi  postižené
válečnými konflikty, na nevyléčitelně nemocné, na ty mnohé ukřivděné a utiskované.
Chceme se modlit  a  přimlouvat  za  všechny:  „Pane,  otevírej  lidská srdce pro tvé
Slovo!  Daruj  radost  víry,  světlo  naděje,  odvahu zakotvenou v důvěře v tebe, sílu
lásky, touhu po tvém novém světě. Přijď království tvé! Buď vůle tvá! Posvěť se tvé
jméno!  Ke  všemu nám dej  svého  svatého  Ducha,  abychom se  uměli  správně
modlit!“

     2. Potřebujeme Božího Ducha, abychom se správně chovali.

     Nezačneme zde přemýšlet nad pravidly slušného chování. Ta jsou stejně závazná
pro křesťany i kohokoliv jiného. Ale: Jak se chováme vůči nekřesťanům? Co si o nich
myslíme? Jaký obraz si o nich tvoříme? Jak mluvíme o nich, a jak mluvíme s nimi?
Ale také opačně: Jaký pocit z nás tito lidé mají? Jaký na ně děláme dojem? Napadne
je vůbec, že jsme křesťany? Že se držíme Bible, která je pro nás „pravidlem víry a
života“? Vidí, že se držíme svého společenství víry? Že jsme připraveni svou víru
vysvětlit a dosvědčit? Že nám jde o to, aby se cestou víry pouštěly i naše děti? Že
svá pochybení nesvalujeme na jiné, ani je nepřehlížíme, ale osobně a poctivě se jimi
zabýváme?

     Jestliže  se  jako  křesťané  neosvědčujeme,  znevěrohodňujeme  tím  celé
společenství. Život který žijeme, může přitahovat nebo odpuzovat. Jsme odpovědni
za ty mnohé kolem nás. Co s tím? Na tomto místě apoštol říká: „Jednejte moudře
ve  styku  s okolním  světem...“,  buďte  přehlední,  jasní.  Nepotřebujeme  nikoho
k ničemu nutit.  Kdo po něčem pěkném zatouží, vloží do toho vše, aby to získal -
vzpomeňme na Ježíšovo podobenství „O vzácné perle“. Křesťané přichází s nabíd-
kou toho, co je životně důležité a bez čeho je život člověka chudý. K této bohaté
nabídce odkazujeme vším čím jsme a jací jsme.

     Co vlastně nabízíme? Odkaz k odpuštění -  můžeme si  navzájem odpouštět,
protože z odpuštění žijeme. Potřebuješ to? Náš život je též konečný, avšak Kristus
nás vzkřísí k životu novému. Chceš tímto vědomím žít i ty? Ježíš nám ukazuje cestu
do  nového,  Božího světa.  Chceš tam směřovat  a  jít  také? Často  jsme také  plni
smutku a úzkostí, Kristus nás však těší, obnovuje naši důvěru a spoléhání na našeho
Otce.  Chceš  také  takto  spoléhat  a  být  potěšen?  -  Pak  se  spolu  s námi  nechej
obdarovat  Kristem,  postav  se  na  jeho  stranu,  dej  se  k němu!  Takové  příležitosti
nemusí již nikdy znovu nastat!

     „Bože, daruj nám a stále dávej svého svatého Ducha,  abychom se skutečně
uměli správně chovat!“

     3. Potřebujeme Božího Ducha, abychom správně mluvili.

     Máme si stát jinak také v mluvení a odpovídání. Když chceme hovořit o své víře,
pak máme mluvit zodpovědně. Kdo však chce odpovídat, musí umět nejdříve také
naslouchat otázkám, protože mluvení začíná nasloucháním. Když si s námi někdo



přeje  mluvit,  pak  má něco „na  srdci“;  jsou to  často  mnohé pochybnosti,  skepse,
rozpaky a z toho vyrůstající únava - možná toho chce být zbaven.

     Potkáme  člověka,  který  chce  věřit  v Ježíše  a  počítá  s ním  jako  s nějakou
pohádkovou bytostí. Co mu odpovíme? Jiný zas žije svíravým strachem ze  smrti. Co
mu řekneme o vzkříšení? Potkáme jiného, který se začne zajímat o Bibli. Co mu o ní
povíme? Tady se někdo otírá o to, že církev by po lidech chtěla jen peníze. Co mu
k tomu  řekneme?  V našem  životě  je  mnohem  více  otázek  než  odpovědí,  více
problémů  než  řešení,  více  nedorozumění  než  pochopení,  více  skepse  než
radostných vyznání. Jak správně reagovat, mluvit, odpovídat? Apoštol říká:  „Vaše
řeč ať je vždy laskavá a určitá“ - obojí nám připadá těžké. Ale obojí bude v moci
Ducha svatého možné.

     Když se budeme pokoušet trpělivě a přesně naslouchat otázkám jiných, pak jim
budeme dopomáhat k tomu, aby pověděli, co mají opravdu na srdci. Z jejich otázek
se dozvíme mnohé o jejich nouzi. Pomůžeme jim tehdy, když se postavíme do jejich
problémů a pomůžeme jim s odklizením jejich těžkostí  a trápení.  Hesla a zbožné
fráze pomohou mnohem méně než poctivé doznání, že si s mnohým sami nevíme
rady, že na mnohé neznáme odpověď ani my. Ale kde nám odpověď chybí, tam ji
můžeme společně hledat. Možná se nám stane otázka druhého také námětem pro
naše modlitby. Budeme s naším Pánem, mluvit za druhé. Právě takové rozhovory
dělají naši řeč vzácnou.

     Často nám připadá těžké zůstat při všech rozhovorech „laskaví, příjemní, vlídní“,
jak radí apoštol. Cítíme se nejistí nebo unavení, rádi bychom reagovali hned nebo
raději rozhovor co nejdříve ukončili, na nafoukané postoje odpovídali stejně, nebo se
tím vůbec nezabývali,  necítili  potřebu odpovídat.  Ale nebyla by to také odpověď?
Odpověď  povážlivá  a  nebezpečná,  na  hony  vzdálená  vší  křesťanské  laskavosti,
příjemnosti,  „slané  jasnosti  a  určitosti“?  Potřebujeme  skutečně  Ducha  svatého,
abychom uměli - správně mluvit a odpovídat.

     To, že dva krát dvě jsou čtyři jsme se naučili už dávno. Nechceme ale umět jen
dobře počítat, ale také umět správně a dobře žít. Náš Pán, nebeský Otec nás k tomu
skutečně bohatě obdaruj svým svatým Duchem! A ať nás ponechá po celý náš život
být v jeho škole jeho žáky!

                                                                         Amen.


