
 1. postní neděle                                                             21. února 2021 

 
  

Biblické texty:  
INVOCAVIT - Až mě bude volat, odpovím mu. (Ž 91,15) 

 
Izajáš 58, 1-12:  „Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas 
jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty 
jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě 
doptávají, chtěli by mít Boha blízko. ‚Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš 
to na vědomí.‘ Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. 
Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo 
slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání 
jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má 
Hospodin zalíbení? Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, 
dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do 
domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní 
krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá 
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, 
vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná 
slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj 
soumrak bude jak poledne.“ Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, 
zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody 
neztrácejí. Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou, opět postavíš, co založila 
minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům. 
 
2.Korintským 5, 20-6,2:   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. Jako spolupracovníci na tomto díle vás 
napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: ‚V čas příhodný jsem tě 
vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.‘ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!  
 
Jan 8, 1-11:  Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu 
shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při 
cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako 
cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, 
aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali 
naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ A opět se sklonil a psal 
po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, 
která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: „Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě 
neodsoudil?“ Ona řekla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

 

 

Ježíš je v Jeruzalémě. Farizeové – k jejich kladu rozhodně patřilo, že se snažili žít podle 
Zákona, který jim předal od Hospodina kdysi Mojžíš. Možná s mnoha věřícími 
nesouhlasili, protože je považovali za málo zbožné. Byli snad srovnatelní s námi, tzv. 
praktikujícími křesťany. Řekla bych, že se jim stalo totéž, co se může a často stává i 
nám.  Přestaneme věřit, že Pán Bůh je opravdu živý, že nestačí jen se snažit žít dobře, 
formálně navštěvovat bohoslužby, pomodlit se nazpaměť Otčenáš, a tím je to pro nás 
jaksi skončené. Je potřeba být stále připraveni měnit svůj život pod zvěstí evangelia, 



přemýšlet nad Božím slovem, číst Bibli a toužit po tom, aby Pán Bůh náš život měnil 
podle své vůle. Ne, abychom si měnili podle své vůle Pána Boha my. 
Zákoníci – vykládali zákon, byli řemeslníci. Lidé, kteří měli autoritu, to jsou ti, kteří 
rozumí životu. Snažili se najít odpověď v Zákoně, aby lidem mohli dát dobrou radu.  
Teď tu byl Ježíš, který autoritu také měl, ale jinou než měli zákoníci a farizeové. A to se 
jim nezdálo, chtěli pokračovat ve svém způsobu života, Ježíš jim to boural.  Chtěli Ježíše 
dostat do pasti, a aby to bylo veřejné, před těmi lidmi, kteří k němu přicházeli, aby je 
učil. Ta past byla chytře vymyšlena, ale přesto nesklapla. Ježíš odpověděl zcela 
překvapivě: Kdo jsi bez hříchu, hoď první po ní kamenem.  
 
Často – hlavně za studií teologie, ale i později již tady v Michli – jsem měla pocit, že 
nejsem schopná dostát nárokům postní doby. Nejsem člověk, který svou víru dokládá 
také vnějšími úkony, které nám třeba popisuje i dnešní první čtení. Nikdy jsem 
nezvládla se postit, něco si právě v postní době odepřít, nebo se hodiny intenzivně 
modlit. Rozhodně jsem se neoblékala do nepohodlných věcí (žíněné roucho), nebo 
nechodila třeba bez ponožek či punčocháčů jako výraz pokory. Ani obřad znamení 
popelem mi nebyl vlastní. Trochu jsem si vyčítala, že nejsem v tomto ohledu dobrým 
příkladem pro druhé. A to bez ohledu na to, že Písmo jasně říká, že vnější znamení 
zbožnosti a konání obřadů není pravým půstem. Tak silná je tradice. V postu stejně jako 
v životě křesťana jde o to, aby nebyl pokrytec.    
Text z Izajáše je určen navrátilcům z babylónského zajetí. I oni spadli do pokrytectví – 
jakéhosi formalismu, toho co se děje reálně a toho, co se děje při bohoslužbě. Formální 
plnění toho, co by měla být pravá bohoslužba. Může vnějšně vypadat parádně, ale 
přestává fungovat jako obnovující moc Boží našich životů. 
 
Kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem. 
Nechali se jednou větou oslovit – nekamenovali, ale odešli.   
Žena má problém, Ježíš má problém, po té větě farizeové a zákoníci mají problém. Na 
druhé straně je to moc dobré, že se nechali oslovit Ježíšem. To je úžasné. 
Žena možná byla přivedena s tím, že jí zbývá hodina života. Nyní odchází, je jí vrácena 
důstojnost. 
 
Rozhodně není jedno, jak žijeme. Co je jedno, jestli to bylo náhodou, že jsme v životě 
sjeli do šikmou plochu, nebo to bylo naší vlastní vinou. Pán Ježíš nás bude soudit 
jednou, podle toho, kolik lásky jsme prokázali. Přišel, aby nás zachránil. Ta záchrana 
často je v tom, že vrací lidem jejich důstojnost. 
 
Co to znamená pro nás? Nebýt neutrálními pozorovateli. Nikdy nebýt ochotni hodit 
kamenem. Nebýt unavenými necitlivými lidmi. Můžou nám lidé lézt na nervy, ale my 
nad nimi nesmíme vynášet soud. Než něco o člověku řekneme, seznamme se s životním 
příběhem toho člověka. Pán Bůh má všechny rád.  
 
Proměňující moc lásky – lidé se posmívají lásce, vysmívají se lidé nám, když na lásku 
spoléháme. Smáli se Václavu Havlovi, ostatní pak jsou nazýváni posměšně 
pravdoláskaři. Ale to je právě správný křesťanský pohled.  
 


