
3. neděle velikonoční 
 

Liturgické texty 
1. čtení: Sk 3,13-15.17-19 
Žalm 4,2.4.7.9 
2. čtení: 1 Jan 2,1-5a 
Evangelium: Lk 24,35-48 
 

...aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. 
 

Nikoliv autory, pouze svědky! To Kristus je původce života, jak říká apoštol Petr v dnešním 
prvním čtení. 
Rodíme se do světa, který potřebuje záchranu. Pro mnohé je to svůdná myšlenka. Vytvoříme 
nový, lepší svět. Pokud se ten starý porouchal, prostě zmáčkneme tlačítko "Reset". V 
současné době to opět slyšíme ze všech stran. Prý je potřeba současnou krizi využít k 
vybudování nového, lepšího, spravedlivějšího, zelenějšího světa. Šéf Světového 
ekonomického fóra Klaus Schwab o tom vydal knihu s názvem "COVID 19: Velký reset". 
Máme na obzoru další utopii. Schwab bohužel není jediný, kdo tuto vizi protlačuje. Dá se říci, 
že v tomto vlaku jede celý západní svět. Zajímavé je, že včetně, nebo hlavně, finančních elit. 
Jeden by se divil, co z toho nově nastoleného zeleného zdravotního socializmu budou mít... 
 
Podívejme se, v čem spatřuje velký reset svatý Petr: "Obraťte se tedy a dejte se na pokání, 
aby vaše hříchy byly zahlazeny." A svatý Jan v dnešním druhém čtení: "Zhřeší-li však někdo, 
máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a 
nejen za naše, ale i za hříchy celého světa." Autorem této pravdy je ovšem sám Pán Ježíš: 
"Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno 
pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho 
svědky.“ 
Zdá se, že už je to přežitek. Lidstvo si pomůže samo. Máme naše vědce, kteří si odhlasují, co 
je pro nás nejlepší a pak nám to všem vnutí. Tento týden jsem četl článek o úspěchu 
kalifornských vědců, jimž se podařilo vytvořit živé embryo, takzvanou chiméru, které je 
částečně opičí a částečně lidské. Studie o tom vyšla v časopise "Cell" (Buňka). Prý je to 
úspěch na cestě k pěstování lidských orgánů pro transplantace, neboť těch je stále 
nedostatek. Podobným úspěchem jsou současné vakcíny, vytvořené nebo testované na 
živých buňkách z potracených dětí. Vakcíny, které mnozí odmítají, nebo je dokonce některé 
státy zakazují - to jak se průběžně projevují jejich nežádoucí účinky. Ano, vědci nás spasí. 
Musíme jim ale bezmezně věřit. Tradičně se tomu říká scientizmus. 
Ve skutečnosti - čím větší pokrok tohoto ražení, tím víc je potřeba pokání a obrácení. Pán 
Ježíš přišel, aby porazil a odzbrojil dávného nepřítele lidstva - satana. Také to dokázal - svou 
absolutní, božskou, čistou a nesobeckou obětí na kříži. Svým vzkříšením nám dokázal, že to 
on je Pánem a Autorem života, jak přesně poznamenává svatý Petr: "Původce života jste dali 
zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky."  
Být takovými svědky vyžaduje nejprve osobní přijetí této pravdy a pak život podle ní. 
Znamená to nenechat se znovu svést na stranu odvěkého hříchu, záležejícího v tom, že si 
"pomůžeme sami". Znamená to žít svůj život v pokoře a oddanosti Pánu. 
Kéž sám Autor našeho života nám při tom pomáhá. 

P. Karel 
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