
      III. neděle v mezidobí 

Iz 8,23-9,3 
1Kor 1,10-13.17 
Mt 4,12-23 

Přiblížilo se nebeské království! 

Mt 4,17 

Dnes jsme účastni Ježíšova zahajovacího projevu, slova, kterým otevírá své působení: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské králov-
ství“ (Mt 4,17). A všechno začíná v Galileji „v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově“ (Mt 4,13), tedy na území hranič-
ním, v oblasti, kde se míchaly dohromady víry a obřady, kultury a jazyky, na zapomenutém území, na které se ti „čistí“ z Jeruzaléma 
dívali s nedůvěrou a opovržením. Z tohoto kraje vyšlo i extremistické hnutí zelotů. Dokonce samotného označení „Galilejec“ se  užívalo 
jako synonyma pro „teroristu“. Ježíš začíná své kázání z periferie, z okraje. Bůh už je takový… Má raději roubíře než „správné chlapce“, 
vyzývá všechny k tomu, aby „vyšli“ a nebáli si zašpinit ruce, aby se raději vydali k riskantním a chvějícím se periferiím, než se zabariká-
dovali za hradbami svých falešných jistot víry… Bůh už je takový… Rád riskuje, chce si ušpinit ruce, začíná tam, kde by to nikdo nečekal. 
 

A pak: „Obraťte se!“ (Mt 4,17). A hned také „proč“, důvod tohoto obrácení: „… neboť se přiblížilo nebeské království“ (Mt 4,17). Ano, 
je to Království, které se přiblížilo! Je to Bůh, který převzal jako první iniciativu a přišel k tobě! Království, Světlo je už tady! A já se 
mám k němu obrátit, tzn. všimnout si toho. Obrácení neznamená dělat pokání za to, co se odehrálo v minulosti, jako by to snad byla 
podmínka k tomu, aby mi Bůh mohl odpustit. Nalezení Boha není výsledkem mého úsilí ani odměnou za něj. Co by to bylo za radostnou 
novinu, kdyby se Bůh dával na základě mé výkonnosti?! Ježíš přichází, aby nám řekl, že ten směr je přesně opačný: to On přichází ke 
mně, to On je ve mně. Nezištně, zdarma. Dřív než stačím cokoli udělat! Dřív než se stanu dobrým a poslušným! A proto pak změním ži-
vot. Všimnout si toho všeho pak znamená, že se mi všechno „obrátí“, že se vzdám spousty věcí, abych měl to podstatné… jako Petr, jako 
Ondřej, kteří se tak konečně stávají rybáři lidí. 

 

„Když se Ježíš ubíral podél Galilejského moře, uviděl…“ (Mt 4,18). Co uviděl? Dva páry bratří? Ne, uviděl mnohem víc. V Šimonovi uviděl 
Petra, Skálu, na které zbuduje svou Církev, v Janovi zahlédl učedníka, který jednou vytvoří tu nejvýstižnější definici Boha: Bůh je Láska! 
Boží pohled je prorocký, umí tvořit! Dívá se na mě a vidí poklad, i když možná ještě zakopaný, dívá se a možná vidí štědrost, o které ani 
sám nemám tušení…  „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“ (Mt 4,19), ty, kteří shromažďují lidi k Životu, ty, kteří zpřítomňují 
Království, kteří mu dělají reklamu, kteří už žijí jako spasení! A ti čtyři všeho nechali a šli za ním. Hned. Tam, kde byli. V Galileji. 

 

 

„Za radost jsem si zvolil Kříž.“ o. Mario Borzaga, omi 


