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6. května 2020

Středa po 4. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 12, 24 – 13, 5a
Mezizpěv: Žl 67

Evangelium: Jan 12, 44–50

fr. Hyacint Ullman OP

Kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. (Jan 12, 44b)
V Ježíši Kristu jsme rozpoznali viditelný obraz neviditelného 

Boha (srov. Kol 1, 15). Všechna Ježíšova slova, činy a gesta nám 
zjevují neviditelného Boha. Dokonce i v jeho emocích se zračí to, 
jaký je náš Bůh. Je plný soucitu s nejmenšími a nemocnými. Je 
mu líto lidí okolo něj, protože jsou jako ovce bez pastýře. Všímá 
si hladu naslouchajícího davu a rozmnožuje chleby. Vidíme jej, 
jak pláče nad smrtí svého přítele Lazara. Jde projevit svou sou-
strast jeho sestrám a utěšit je. Nad nevírou farizejů jen zhluboka 
vzdychne a přeplaví se na druhý břeh. Pláče nad Jeruzalémem, 
který jej nechce přijmout. S velkou energií vyhání ty, kteří si z Bo-
žího domu udělali lupičské doupě. Těší se na velikonoční večeři se 
svými učedníky. Sdílí s nimi svou radost a chce, aby jejich radost 
byla úplná. Je plný smutku a úzkosti v Getsemanské zahradě. Na 
kříži neumírá jako vyrovnaný necitelný stoik, ale křičí z hloubi 
srdce: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? A stejně naléhavě: 
Žízním! Jako člověk žízní, prahne po Bohu. Jako Bůh nezměrně 
touží po člověku! V něm skutečně hloubka hloubku volá (srov. Žl 
42, 8). Boží milosrdenství zalévá a uzdravuje propast naší bídy.

Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. (Jan 
17, 18)

Nejenom Pavel a Barnabáš jsou vysláni v Duchu svatém. Kaž dý 
z nás je povolán Kristem a poslán v Duchu svatém. Boží obraz je 
v nás od křtu stále víc a víc obnovován. I v mých slovech, činech, 
gestech, a dokonce i emocích se má zjevovat neviditelný Bůh. Můj 
život má být živým evangeliem.


