
 13. ned A – Velkorysost vůči Bohu – 28.6.2020 – 2 Král 4, 8-11.14-16a – 
Řím 6, 3-4.8-11 - Mt 10, 37-42 

 
V prvním čtení slyšíme o zámožné ženě, která v Elizeovi poznává svatého 

muže Božího a projevuje svou vstřícnost a velkorysost vůči němu pozornou 
praktickou službou. 

 
„Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, 

sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit.“  
 
A aniž by o to ta žena prosila, tak Bůh odpovídá na její velkorysost a skrze 

proroka je jí přislíbeno narození syna. 
 
My si přitom můžeme uvědomit, že pokud člověk ve vztahu k Bohu dovede 

dávat, dovede být velkorysý, tak to nikdy nebude bez odezvy. Naopak Bůh svou 
velkorysostí vždycky překoná tu naši a dá nám mnohem víc, než v co jsme doufali, 
než co jsme si přáli. 

 
Nejde tady přirozeně o nějakou rafinovanou podobu obchodování s Bohem 

typu: „My Bohu něco dáme a ještě na tom pěkně vyděláme.“ Když hovoříme o 
velkorysosti, tak tím myslíme schopnost dávat nezištně, bez postranních úmyslů, bez 
toho, že by člověk na oplátku hledal něco pro sebe. 

 
Už v tom nesobeckém dávání člověk nachází svou „odměnu“, protože se v 

tom sjednocuje s Bohem, který je nejvyšší a dokonalá láska sama, který se totálně a 
bezvýhradně člověku daruje. 

 
Něco obdobného můžeme vnímat i v těch slovech dnešního evangelia, která 

Kristus adresuje svým apoštolům, těm, kdo se jej rozhodli radikálně následovat. A to 
zvláště ve slovech: 

 
...kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.  
 
Jestliže je apoštol ochoten do služby Kristu dát všechno, jestliže se odváží i 

ztratit svůj život pro Krista, tak nakonec neztrácí nic, protože odevzdává svůj život 
tomu, kdo je Původcem života, kdo je Životem samotným a kdo svým věrným život 
daruje i skrze smrt. 

 
Cokoli my všichni jsme ochotni Kristu darovat, odevzdat, tak to on ještě 

dovede zdokonalit, proměnit, posvětit a pro nás rozmnožit. 
 
Z jeho strany je Božská míra dávání neomezená a konstantní, z naší strany 

potřebujeme obnovovat svou ochotu dávat, svou ochotu překonávat sebe sama, své 
sobecké tendence. 

 
Můžeme se přitom nechat vést důvěrou v to, že Bůh nezapomíná ani na to 

nejmenší, co jsme byli schopni darovat, důvěrou v to, že když my uděláme svůj 
třebas nepatrný krok, tak Bůh nám už zdaleka vychází vstříc a pomůže nám i s 
každým dalším krokem. 


