
Matouš 7,7-11 (čtení Lk 24,1-12) Velikonoční neděle 2014 

7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 8Neboť 
každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 9Což by 
někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? 10Nebo by mu dal hada, když 
ho poprosí o rybu? 11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím 
spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! 

 

 Jsou to všechno jenom řeči - nebo je to pravda? Podlehli jsme dobře našroubované 
psychologické hře, protože v sobě máme přirozený lidský strach ze smrti, z neznáma, z 
nesmyslného žití - nebo je to skutečně živý Bůh, kdo se dotýká našich srdcí? A vzbuzuje v 
nich touhu po něčem, co nás přesahuje, po něčem víc, než je jen jídlo, pití a boj o největší 
kus chleba.  

 Je to všechno dobře míněný podvod, jen kulturní nástroj, jak zkrotit od přírody 
sobeckého člověka? Nebo to, co čteme v evangeliu, Ježíšova slova, vedou k opravdovému 
životu, k životu naplněnému? A kdo z nich ve svém životě neberou inspiraci, kdo jimi 
nejsou vnitřně uchváceni, jsou jak chudí příbuzní - jsou ochuzeni o zásadní rozměr lidské 
existence? 

 O tuhle otázku běží o Velikonocích. O nic méně závažného. Je to k životu, nebo je to 
jen mrtvá teorie? Je to k životu - následovat Krista, poslouchat jeho slova a zvažovat je 
minimálně stejně vážně, jako bereme vážně sami sebe? Nebo je to jen hezký folklór? Nějak 
k němu patříme, ale ve skutečném životě si musíme poradit s jiným přístupem, se svými 
slovy? 

 Tohle tázání - tázání po pravdě, po skutečném (každodenním) životě - je obsaženo v 
tom prastarém tázání Velikonoc: Je mrtev, nebo byl vzkříšen? Má to za sebou, definitivně? 
Nebo je pravda to, co se začalo o něm říkat, totiž že je živ a učedníci se s ním nově setkali a 
pak další a další?   

 Otázka je to podstatná, protože ukazuje Ježíšův život a všechna jeho kázání v 
rozhodujícím světle. Buď nás to dovede do hrobu tak jako cokoliv jiného a konec. Není to 
žádná Boží cesta. Boží v pravém slova smyslu, tedy správná, nenahraditelná, pravdivá 
cesta. Nebo se Bůh k Ježíšovu životu přiznal, autorizoval jeho slova - a pak to tedy musí být 
cesta, která povede k životu každého - přes všechny hranice, i přes hranici smrti. Pak je v 
těch jeho slovech způsob života, který má nezaměnitelnou sílu a nadějnost a trvalost. 

 Buď jsou to všechno slova výjimečné historické osobnosti, která se dodnes těší 
pozornosti nemalé části lidstva jen díky nějaké dobře zvládnuté marketingové stránce věci. 
Nebo jsou to slova živého Krista, která dokážou probudit v člověku nepředstíranou touhu 
po setkání s Bohem.  

 Touhu po dosažení toho nejzazšího možného horizontu lidského života. Touhu či 
odvahu hledat, prosit a tlouct u dveří - i když to třeba v očích mnohých kolem bude 
prázdné úsilí. Protože: Jak to souvisí s tím, čeho se najím a napiju a co si vydělám? Tak nic 
nehledej, nikoho se nedoprošuj a neponižuj se ťukáním u nějakých dveří. Žij z toho, co 
máš, co sis sám dal a z toho, co je za tvými vlastními dveřmi. Nekomplikuj si život něčím, 
co nemáš. Co prý musíš hledat, o co musíš prosit a kde bys musel projít novými dveřmi. 
Kdo ví, co tě za nimi potká? Nehraj si na mudrlanta a zařaď se. 

 Byl Ježíš vzkříšen - je živý? To jest: Platí, že má člověk hledat a prosit a tlouct u 
dveří? Platí, že každý, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno? Je to živé, nebo 
je to mrtvá teorie? Může se před člověkem otevřít ještě něco nového, když má pocit, že už 
nic nepotřebuje najít? Může před ním někdo otevřít nové dveře a člověk nahlédne na život 
z jiné perspektivy? 



 Je potřeba to zkusit. Hledat v životě. A nalézat. Hledat můžete cokoliv, zapomenuté 
brýle, ztracené klíče, v horším případě ztracené nervy, ztracenou rovnováhu. Takové věci se 
nehledají úplně s potěšením. Ale Ježíš tu mluví o hledání Boha. O vztahu k Bohu. Když 
víte, koho hledáte, hledá se o něco líp, než když hledáte a nevíte co. Navíc Ježíš tu říká, že 
"každý", kdo hledá, najde. To slůvko "každý" může někomu připadat přehnané. Skutečně 
každý nalezne? No on asi bude háček v jiném slůvku - a to ve slově "hledat". Je potřeba 
hledat, aby každý mohl naleznout.  

 Jestliže Velikonoce mají pravdu a Bůh vzkřísil autora těchto evangelijních slov k 
životu, pak je taky jistě pravda, že každý ten, kdo hledá Boha, ten ho nalezne. A pokud 
budou stále lidé, kteří to mohou osobně dosvědčit: Ano je to pravda, že hledat v životě má 
cenu, já jsem nalezl, já jsem nalezla - pak bude na tom místě stále důvod slavit velikonoční 
svátky. To jsou svátky toho, že Ježíšova slova se stala živými, osvědčují se v žití konkrétních 
lidí. Pakliže by nebyl už nikdo, kdo by to mohl potvrdit, pak by nám zbylo jen to pondělí, 
jen proutek a vajíčka - ty odvěké symboly mužské a ženské plodnosti a jejich síla. 

 Má cenu prosit o něco víc? Stojí za to tlouct, dožadovat se pomoci, třeba když je 
člověk v nouzi? Ježíš předpokládá, že právě to patří k živému vztahu k Bohu. Nebo to k 
životu nepatří, je to už mrtvé. A pak tedy naše prosby zůstaly v hrobě, v jeskyni zavalené 
těžkým balvanem. Pak jsme dost silní na to, abychom o něco žádali. Nebo není oč prosit? 
Vystačíme s tím, co máme a co jsme si pořídili. Samozřejmě, že nejde o věci. Jen hlupák se 
nechá oblouznit reklamami, které mu slibují krásný život s krásnými věcmi. Jde o to, jací 
jsme. Jestli s tím vystačíme. Smíříme se. Rezignujeme. Nebo je možné skutečně prosit a 
dostat ještě něco navíc darem.  

 Vždycky někoho napadne, co to je, co je možné si v životě vyprosit? Ježíš mluví o 
tom, že Bůh dává dobré těm, kdo ho prosí. Netroufám si tvrdit, že my lidé vždycky 
naprosto přesně budeme vědět, co je pro nás zrovna dobré. Taky se tu neřeší, co člověk 
dostává, když žádá o něco, co je pro něj není dobré. Když někdo nežádá o chleba, ale o 
kámen, který chce na někoho hodit. Snad ten musí ještě dál hledat. 

 Velikonoční zpráva praví: Kristus vstal z mrtvých! Pravdu má Ježíš z Nazaretu. Platí 
jeho slova, jeho činy, jeho názory. Vyhrála láska a prohrála nenávist. Vyhrál život a 
prohrála smrt. Jsme v Kristu svobodni a není žádná moc, která by nás mohla definitivně 
přemoci. Patříme Bohu. 

 A my se stále musíme rozhodovat. Co je lepší? Být svobodný, být na cestě, být 
hledající, otevřený (a tím zranitelný)? Nebo je lepší nehledat, o nic neprosit, o nic 
neusilovat a starat se jen o vrtkavé blaho v těch několika málo letech soběstačnosti, které 
má člověk ještě před sebou? Je lepší být v klidu, ale také bez Boha, bez druhých, bez 
objevování nové radosti, bez chvění z toho, co nás čeká za dveřmi, na něž je třeba zabušit? 
Bůh nás zve k novému nalézání. To vede k otevřenosti vůči lidem - i těm, o nichž si 
myslíme, že je již totálně známe. 

 Nemůžeme slíbit nic lepšího tomu, koho bychom lákali mezi sebe. Můžeme jenom 
informovat, co dělá Bůh. Jenom sdělit, co se nám osvědčilo, co jsme ve vztahu k Bohu 
získali. A že to je, podle nás a naší víry, mnohem víc, než co dokáže člověk. Že když u něj 
nalézáme, co je pro nás dobré, tak je to stokrát víc než všechny záruky světa. 

 Velikonoce zvěstují: Ježíš byl vzkříšen. A my můžeme dnes říci: Bůh potvrdil jeho 
způsob života. Život v pojetí Ježíše Nazaretského mění svět, lidi a vztahy. Život podle Ježíše 
je život provázený hledáním nového oslovení, nalézáním nových setkání a nových 
odpovědí.  


