
4. postní neděle                                                                                                     31. března 2019 

Izajáš 66,10: Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, 
veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. 

 

 
Jozue 5,9-13: Hospodin Jozuovi řekl: „Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potupu.“ Proto pojmenoval 

to místo Gilgál (to je Odvalení); jmenuje se tak až dodnes. Izraelci tábořili v Gilgálu. Čtrnáctého dne 

toho měsíce navečer slavili na Jerišských pustinách hod beránka. Druhého dne po hodu beránka začali 

jíst nekvašené chleby a pražené zrní z výtěžku země, právě toho dne. Toho druhého dne, kdy začali jíst 

z výtěžku země, přestala také mana; teď už Izraelci manu neměli, ale toho roku jedli z úrody 

kenaanské země. 

 
2.List Korintským 5,16 -21: A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoli 
jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je 
staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a 
pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá 
lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám 
domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal 
hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 
 
Lukáš 15,1-3.11b-32: Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a 
zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim toto podobenství: „Jeden 
člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim 
rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam 
rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on 
začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si 
chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak 
mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a 
řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi 
mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a 
hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 
Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned 
nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, 
hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali 
se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. 
Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj 
bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a 
nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy 
jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. 
Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené 
tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a 
radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“ 
 

 
Odvalení – smíření – pokání - radost 

Co za význam mělo ono Hospodinovo slovo Jozuovi: Dnes jsem od vás odvalil egyptskou 
potupu? Jozue byl zřejmě jediný z těch, kdo vyšel z Egypta a došel až do zaslíbené země. 
Co odvalil, odpustil, zrušil Hospodin té nové generaci, která vyrůstala na poušti a na 
cestě? Nedůvěru v jeho moc a existenci, projevovanou neposlušností, stěžováním si, 
hořekováním nad svým údělem, vytvořením si nového Boha. Včera mě napadlo, že 



žijeme 30 let v nové zemi. Zeptejme se: co Hospodin odvalil od nás? Vládnoucí systém, 
který ničil charaktery, převracel morální hodnoty, vytvořil nového boha a vládl 
všudypřítomnou nedůvěrou, obavami z udání a z následného vězení. Prostředkem moci 
nad lidmi byl strach a represe.  
 
V Korintském sboru byly rozepře. Nezmění se to, pokud posuzujeme lidi lidskými 
měřítky a stejně tak známe i Krista. Znát Krista jenom vnějškově, znát biblické příběhy 
o něm jako součást dějepisu, svých znalostí. Apoštol Pavel nabádá, abychom poznávali 
Ježíše Krista vnitřně, do hloubky. Znát a stále hledat smysl poselství, které v Bibli máme 
dochováno.  
 
V postní době si vybavujeme možná intenzivněji, že jsme nesmířeni s lidmi, kteří nám 
osobně uškodili, nebo o nich a jejich názorech slyšíme v televizi a rádiu a čteme 
v novinách. Možná jsme nesmířeni i sami se sebou. Apoštol Pavel nám oznamuje, že Bůh 
je s námi smířen skrze prostředníka Ježíše. Tak to Bůh rozhodl a udělal.  
Být v Kristu – usilovat o hluboké sdílení, o ponoření do toho, co on a jeho služba 
znamená. Smíření s Bohem znamená vstoupit do osobního vztahu s Pánem Ježíšem 
Kristem (on je naším mistrem, určuje směr našeho života), a tak s Pánem Bohem. 
 
 
Marnotratný syn 
Ježíš polemizuje s farizeji a zákoníky proto, že mu byli nejbližší. Oni brali zákon vážně, 
až moc vážně. Nejde tolik o to, co dodržují, ale o to, co se stane s ostatními lidmi. I 
křesťané jsou v pozici toho hodného a dobrého syna (farizeů a zákoníků), který je otci 
nejblíže. Ve srovnání s nevěřícími lidmi děláme, co máme. My křesťané a ti ostatní. A 
tak se nám někdy vkrade do mysli výčitka či hořkost. Z toho, že dobře plním přikázání, 
dělám vždycky dobře, přece vychází, že mám na něco nárok. To je ovšem v Boží vůli. 
 
Pokání – upřímná lítost. Kolik lidí dnes vůbec neví o existenci možnosti pokání. My jsme 
se o pokání dozvěděli nejčastěji od rodičů, prarodičů, v náboženství. Ale to ještě nestačí. 
Jde o to, abych si sama řekla, že to je pro mě možnost, že se nemusím stále trápit, nebo 
se tvářit před druhými, že mě nic netrápí. Že mohu použít pokání v mnoha podobách: 
ve sboru, s pomocí faráře, využít liturgický obřad, stejně tak mohu i samostatně 
doznávat Bohu; on slyší. Příkladem je v podobenství ztracený syn, který vykonal 
pokání. A tím se nechlubí, ale přinese to do srdce a života pokoj, smíření s Bohem a 
lidmi, nakonec také radost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Služba smíření – dávat lidem vědět, že Bůh má dobrou vůli a nabízí nám smíření. A 
následně smíření s lidmi. (…jakož i my odpouštíme našim viníkům.))  
Kristus byl za nás učiněn hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v něm. Ježíš 
se ztotožnil s naším údělem, když se s ním ztotožňujeme, tak mu předáváme naše 
špatnosti a on nás naplňuje svou čistotou, spravedlností.  
 


