
11 ned A – 14.6.2020 – Chtít patřit Bohu – Ex 19, 2-6a – Řím 5, 6-11 - Mt 9, 
36 - 10,8 

 
Ve čtení z druhé knihy Mojžíšovy nám zazněla věta o tom, že Hospodinu patří 

celá země. 
 
My věříme, že Bůh stvořil všechno, on je původcem všeho. Od něj jsme vyšli, 

k němu se zase vracíme. Jemu patří všechno, jemu náleží i člověk, i když si to 
zrovna třeba ani nemusí uvědomovat. 

 
Ovšem Bůh nevyužívá tuto skutečnost k tomu, aby člověka dostal pod jakýsi 

tlak, aby si z člověka udělal otroka, který bude z donucení Boha respektovat. 
 
Bůh spíše připomíná svému lidu to, co pro něj vykonal, své dílo záchrany, 

vysvobození z egyptského otroctví, připomíná mu svou stálou péči o člověka, to 
všechno, co člověk s Hospodinem už mohl zakusit a prožít, jak Bůh svůj národ nesl 
na orlích křídlech a dovedl k sobě. 

 
A Bůh vyzývá svůj národ, aby se na základě této vlastní zkušenosti svobodně 

rozhodl stát se královstvím kněží a svatým lidem, tedy lidem patřícím Bohu, lidem, 
který chce být se svým Bohem, protože už zjistil, že právě to je to nejlepší, co jej v 
životě mohlo potkat. 

 
Stejně tak, když se podíváme do evangelií, tak vnímáme, že Kristus 

nepřichází k člověku, aby jej ohromil svou Božskou mocí a vynutil si respekt člověka. 
 
Kristus přichází, aby člověka nechal zakusit zachraňující a pomáhající Boží 

moc, když člověka vysvobozuje z jeho problémů, trápení, z nemocí a z viny. 
 
Kristus nám zjevuje Boží soucit s člověkem, jak nám dosvědčuje první věta 

dnešního úryvku evangelia: 
 
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako 

ovce bez pastýře. 
 
A on nám nejenom dává poznat to, co Bůh cítí vůči člověku, jak s člověkem 

soucítí.  
 
On zároveň povolává člověka, povolává apoštoly, každého z nás, abychom 

sdíleli tento Boží soucit s člověkem, abychom zprostředkovali druhým setkání s Boží 
zachraňující mocí, s Bohem, kterému na člověku záleží, který chce pro nás to 
nejlepší. 

 
Bůh chce, abychom v tomto světě byli jeho spolupracovníky. On do nás tímto 

vyvolením také vkládá „neuvěřitelnou“ důvěru. 
 
A v tom je obsažena síla láskyplné výzvy, která nás pobízí, abychom chtěli být 

v Boží společnosti, chtěli zůstávat v jeho přítomnosti, ve které nacházíme všechno, 
po čem člověk v největší hlubině svého srdce touží. 


