
II. neděle v mezidobí 

1Sam 3,3-10.19 
1Kor 6,13-15.17-20 
Jan 1,35-42 

Co hledáte? 
Jan 1,38 

Liturgické mezidobí. V porovnání s Velikonocemi, postem, Vánocemi nebo adventem je pro nás něčím obyčejným, všedním. Ale jak by mohla 
být obyčejná a všední doba, v níž se setkáváme s Boží plností, doba, v níž odkrýváme vlastní totožnost a poslání? Co má společného s obyčej-
ností a všedností doba, která začíná povoláním prvních učedníků a vyzývá nás k úvaze o našem vlastním povolání, k tomu, abychom sami udě-
lali zkušenost učedníků? Každý z nás je povolán stát se Kristovým učedníkem, nejen kněží a řeholníci. Úplně každý. A pokud každý týden spo-
lečně rozjímáme Boží slovo, děláme to jen proto, abychom se stále víc stávali právě těmi, kterými nás Bůh chce mít: svými učedníky. 
 

Jako mladý Samuel. Bydlí v Chrámu, spí ve svatyni, účastní se liturgie, má vynikajícího duchovního průvodce - Eliho…, a přesto ještě nezná 
Hospodina (srv.: 1Sam 3,7). Můžeme chodit do kostela a vést zbožný život, a přitom ještě „neznat“ Boha. Poznání totiž v Písmu zahrnuje celist-
vou zkušenost, důvěrný vztah. Poznání se rodí z osobního setkání; setkání, které může nastat v noci, tichu, při modlitbě. Ale potřebujeme i ně-
koho, kdo nám pomůže pochopit, „poznat“. Potřebujeme Eliho nebo Jana Křtitele. 
 

Jan Křtitel je velký tím, že neklade sám sebe do středu dění. Rozpoznává, že teď nastává Ježíšův čas, že teď se musí on umenšit, aby Kristus 
mohl růst. On teď stojí, zatímco Ježíš prochází kolem a jde dál (srv.: Jan 1,35-36). Jeho čas skončil. A tak ukazuje svým učedníkům: Janovi a 
Ondřejovi, kteří nechali všeho a šli za ním, Ježíše, beránka Božího. Nezačne lamentovat: „Vždyť já jsem pro vás udělal všechno, co se dalo, obě-
toval jsem vám čas…, a vy mě teď opustíte!“ Ne, prostě jen a ukáže a řekne: „Hle, beránek Boží!“ (Jan 1,36), mistr ukáže na Mistra. Leží mu na 
srdci dobro učedníků, ví, že tím největším v životě je hledání Boha. A učedníci odcházejí za Ježíšem. A ani Ježíš nezareaguje tak, jak bychom 
asi předpokládali: „No, konečně! První učedníci. Že to ale trvalo…!“ Ne, opět jen jednoduché: „Co byste chtěli? Co hledáte?“ (Jan 1,38). To jsou 
první Ježíšova slova v Janově evangeliu: „Co hledáte?“ Možná bychom spíš čekali, že setkání s Bohem přinese odpovědi na naše otázky, že 
nám vyřeší všechny nejasnosti  a pochybnosti. A zatím… Bůh se ptá nás! Je to On, kdo nás zneklidňuje, kdo nás nutí přemýšlet, hledat důvody 
našeho rozhodnutí. Přeje si, abychom šli za ním, ale jako dospělí, vědomě a svobodně. Naše víra nás neustále provokuje, zpochybňuje naše 
jistoty, nenechává nás v klidu. A i Jan s Ondřejem jsou jeho odpovědí překvapení, jediné, co jsou schopni ze sebe dostat, je: „Kde bydlíš?“ (Jan 
1,38). Jako by tím říkali: aspoň nějakou odpověď nám dej, aspoň nějaký pevný bod. A Ježíšova odpověď je nádherná: „Pojďte a uvidíte!“ (Jan 
1,39). Věřit neznamená něco dělat, neznamená to ani něco znát, umět, ale víra je jít a vidět. Máme tedy jako Kristovi učedníci dva úkoly: být 
neustále na cestě za ním a poznávat, kde všude je doma, a zároveň být pro druhé těmi, kteří svým životem mohou říct: „Pojďte a uvidíte!“ 

 

 

„Ježíš si k šíření svého království vybral nás, a ne zázraky: naučil nás, jaké zázraky může dělat Láska, naše Láska.“  

o. Mario Borzaga, omi 


