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Čtení ze Skutků apoštolů nám zachycuje vyvolení sedmi jáhnů a jejich 
pověření ke službě při stole. My si v této epizodě ze života prvotní církve můžeme 
uvědomit jednu podstatnou souvislost. Totiž souvislost duchovního života s 
praktickou službou. Ruku v ruce s modlitbou a službou slova jde i pomoc bližnímu v 
jeho hmotných potřebách. 

 

Možná bychom jinak řekli, že z toho, jak jsme formováni modlitbou, Božím 
slovem, vyvěrají dobré činy křesťana. A stejně tak opačně ve službě, v pomoci 
druhým se prohlubuje naše poznání Boha, naše naslouchání Božímu hlasu, 
promlouvajícímu skrze bližního. 

 

Slovy druhého čtení z prvního listu svatého apoštola Petra jsme vyzýváni k 
tomu, abychom přinášeli duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. Tedy 
abychom ve víře v Boha dovedli dát sebe sama k dispozici pro službu podle našich 
schopností a možností. 

 

Nebo, když obrátíme svůj pohled k evangeliu, abychom si vzali k srdci 
Ježíšova slova: 

 

Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude 
konat, protože já odcházím k Otci. 

 

Kristus nám ukazuje obrovský potenciál naší víry v Něj. Když se před Ním a 
když se Jeho ptáme, co můžeme vykonat pro církev, pro bližního, tak nedostaneme 
většinou okamžité a hotové odpovědi, nezazní žádný povel, nepřistane nám na stole 
seznam úkolů. 

 

Nicméně otvíráme tím prostor Jemu, aby v nás působil, aby nás vedl, aby nám 
otevřel oči pro to, co může být právě tou naší specifickou, konkrétní podobou služby, 
kterou můžeme přispět svou trochou do mlýna. 

 

A žádná podoba takové služby, ani ta nejobyčejnější a nejvšednější, nebude 
bezvýznamná. Protože bude vycházet z víry v Pána, který je cestou, pravdou a 
životem. 

 

On ukazuje správný směr veškerému lidskému hledání, vede nás k Bohu i 
skrze zdánlivé maličkosti, dokonce i skrze to, co se zdá být nesmyslné a 
nepochopitelné. 

 

On, Pravda sama, Bůh sám, se nám dává poznat, abychom neotročili svým 
představám, ale abychom Jej viděli takového, jaký je. 

 

On, Dárce života, s námi sdílí svůj život, abychom my nemuseli živořit, ale 
abychom mohli opravdu žít, aby se náš život vyznačoval už teď Božskými kvalitami, 
aby nesl plody pokorné služby a nezištné lásky. 

 


