
DS_3. v mezidobí: Kdo rychle dává, dvakrát dává 

Milí přátelé, 

 možná že i vy jste zažili, když jste někoho prosili o pomoc, udělal to 

sice – ale s poznámkami, nerád, neochotně, ... a odkládal to. A proto se 

opravdu lidově říká: "Kdo rychle dává, dvakrát dává"; neboť kdo rychle 

dává, dává s láskou, ten dává rád, dává dokonce i s nadšením. 

 Dnes je neděle Božího Slova. Bůh dává své Slovo, sebe sama. Proto 

klíčovým slovem evangelia dnešní neděle je slovo "(i)hned". Ježíš zavolal 

apoštoly a oni ihned šli za Ním. Etymologicky IHNED je udělat něco v téže 

chvíli, v témže okamžiku, v momentě, okamžitě. 

 Proto tedy dnes se učme od apoštolů, kteří ihned následovali Ježíše, 

kteří začali ihned v téže chvíli plnit Boží vůli. Tak zjistíme, že udělat něco 

hned vyžaduje Láska = Bůh / láska = čistý lidský vztah, vyžaduje empatie, 

vyžaduje dobro – přejícnost, dobro – přání, dobro – řečení, požehnání.  

 Kdo rychle dává, dvakrát dává, neboť dává s Láskou. Dává Bohu, 

Božímu Slovu to správné místo ve svém životě. 
 

DS_3. v mezidobí: Člověk, který se modlí k opravdovému Bohu, 

umí zaslechnout Jeho hlas. 
 

 Při čtení této nádherné části o povolání prvních učedníků máme možná 

před sebou obraz jednoduchých rybářů; obyčejných věřících chlapů, kterým 

se zachvělo srdce, když slyšeli, že nemusí být jen rybáři. Není to však s tou 

jednoduchostí tak jednoznačné.   

 Peter měl vlastní firmu. Vlastnil několik rybářských lodí.  Měl 

zodpovědnost za své zaměstnance a ve vesnici měl i velký dům, protože 

víme, že v něm bydleli několik generací. No a nebyli to žádní námezdní 

dělníci, kteří mohou jít pracovat kdykoliv na delší časový úsek do ciziny. 

Měli rodiny, prarodiče, o kterých bylo třeba se starat, měli vlastní děti. Z 

tohoto pohledu by asi každý potulný člověk, jakým se jim asi zdál Ježíš, 

neměl u nich šanci, a hlavně ne u Petra.   

 V čem to bylo, že Ježíšovo pozvání jim rozbušilo jejich srdce? V 

evangeliu se nepíše, že by použil nějaký defibrilátor.  Zdá se, že tito lidé byli 

lidmi hluboké modlitby a že pomocí ní se nemodlili ke svým vysněným 

bohům bohatství a úspěchu, ale že se modlili k pravému Bohu. Tohoto Boha 

znali a milovali. A Boží hlas zaslechli i živě. Jaké by to bylo krásné, 

kdybychom se i my modlili k pravému Bohu, věděli ho milovat a naučili se 

takto zaslechnout jeho hlas, když nás něčím osloví. Když nás osloví svým 

Slovem. Boží Slovo je „ostřejší…“, „živé“, … 

 Člověk, který se modlí k opravdovému Bohu, umí zaslechnout Jeho 

hlas; zpracovat Jeho Slovo, žít s Ním každý den. 

 


