
Litomyšl, 12.11.17, 22. neděle po Trojici 

 

POZDRAV Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. 

INTROIT Ž 130, 3-6 

PÍSEŇ  168 zpívejte, 98, 172 od věků Bůh,  

 

VSTUPNÍ MODLITBA  

Bože, nebeský Otče Ježíše Krista, ty nakládáš se svými služebníky tak slitovně, že to v nás 

stále znovu probouzí bázeň. Jak se můžeme před tebe postavit, když tvá láska odhaluje všech-

no naše sobectví! Tvé odpuštění působí, že hned vystupuje na povrch, jak tvrdě jednáme s 

bližními i jak je zneužíváme. Ty víš, jak jsme nedůtkliví v nárocích na jejich porozumění. Víš 

také, že jsme jim odpláceli za zlé horším, jejich chyby jsme jim stále připomínali a neseme ve 

svém srdci odsuzování a nenávist až sem, na toto místo. Odpusť nám dluhy naší lásky, jako i 

my odpouštíme těm, kdo jsou nám dlužní. Obnov v našem sboru obecenství svatých, a staré 

spory od nás vzdal. Pro Ježíše Krista, který všechny naše viny a dluhy vynesl na kříž, aby už 

nebylo soudu pro ty, kdo v něho uvěří. Dej nyní mocně zaznít Kristovu evangeliu. Amen.  

I. ČTENÍ / Mt 18, 21-22 

PÍSEŇ / 367 studně nepřevážená, 379 stvoř srdce čisté, 

 

II. ČTENÍ (ZÁKLAD KÁZÁNÍ) / Mt 18,23-35 

KÁZÁNÍ /  

 

Milí bratři a sestry, přátelé v Kristu, 

podobenství o nemilosrdném služebníku je ve skutečnosti rozšířenou a nepřímou odpovědí na 

otázku apoštola Petra po odpuštění. Četli jsme ji v prvním čtení, totiž kolikrát mám odpustit 

svému bratru, když proti mně zhřeší a Ježíš mu na ni odpoví, že až sedmdesátkrát sedmkrát 

oproti Petrovu původnímu návrhu po sedmdesáti sedmi. A přiloží podobenství, jež se mi stalo 

i základem pro dnešní zvěstování, podobenství o nemilosrdném služebníku.  

 V kralickém překladu, oblíbeném zejména u vašeho faráře a mého mentora Václava, 

čteme hned od počátku sousloví „a protož“, čímž se hned od začátku dává celkem jasně naje-

vo, že půjde o jakousi, byť nepřímou, zato poměrně obraznou odpověď na onu úvodní otázku, 

jak je to s tím odpuštěním. A začínáme, kde jinde než v Božím království. 

 S tím se to má totiž tak neboli je podobno člověku králi neboli jako když se jeden král 

rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Což si můžeme představit i tak, že jako jim, svým 

služebníkům, král půjčil určitou finanční částku, aby s ní nějak hospodařili nebo co případně 

potřebovali pro své hospodaření, tak i nám Pán Bůh svěřuje určitou částku, třeba celý náš ži-

vot i s tím, co všechno máme, včetně našich rodin či toho, v čem bydlíme, abychom s tím 

vším nějak hospodařili, a mohli z toho vydat i počet. A to ne až zítra, nýbrž třeba hned teď. 

Být v každém okamžiku připraven na to, co přijde, ať je to, co je to. Přičemž je to na nás, jak 

žijeme a čím žijeme a je to na nás, co všechno zahrneme pod celkovou bilanci svých životů, 

co všechno k nám už bude tak nějak patřit. 



 A když začal ten král účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc 

hřiven. Mnoho tisíc je dost, prý to bylo až šedesát a klidně můžeme říct rovnou sto miliónů 

denárů, pro nás nepředstavitelná částka, pro dnešní svět něco, co se běžně pohybuje v jakýchsi 

abstraktních pohybech, kdy to s různými miliardovými dluhy, třeba i státními, létá jak na bě-

žícím páse. A děti na náboženství by se možná zeptaly, proč k tomu králi musel hned ten, co 

byl tolik dlužen, a nemohli si vybrat někoho jiného. Jenže tady jde o to, že toliko dlužni jsme 

tak trochu a někdy i hodně, my všichni. Každý z nás něco dostal a kdyby měl spočítat, jak se 

vším, co má, kdy naložil, nevím, jestli by se dopočítal, v každém případě jde o to, že tím vším 

byl ten služebník svému králi dlužen. A nemohl mu je vrátit. Neměl svůj dluh čím splatit. A 

protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a 

nahradit ztrátu. Prostě vše, co má, aby odevzdal. Respektive měl sám sebe i se vším, co 

k němu patřilo, prodat a nahradit tak ušlou finanční ztrátu. Abychom si to dovedli představit 

ještě lépe, a už zde mluvíme o pánovi, což už je hodně blízko k tomu, o kom bude řeč ke kon-

ci dnešního příběhu, máme před sebou služebníka, který byl astronomicky zadlužen a jeho 

věřitel, totiž ten pán rozkázal nahradit ho, řekněme celého, částkou, kterou teda dlužil. Neví-

me, jestli to stačilo, spíš, nebo teda určitě ne, ale pro toho člověka to byla taková rána, že mu 

padl k nohám a na kolenou ho prosil, aby s ním měl ještě strpení a že mu všecko vrátí. Neví-

me ani, jak to chtěl udělat, ale to je skoro jedno, protože důležité je, že to chtěl udělat. Že to-

mu svému pánu chtěl všecko vrátit, zejména asi hlavně to, co mu byl dlužen a jen prosil o 

chvíli strpení. Myslím si, že i my, když dojde na pověstné lámání chleba, prosíme o trpělivost. 

A pán se ustrnul nad oním služebníkem, slitoval se nad ním, zvlášť když ho viděl padlého 

k jeho nohám a na kolenou prosícího, propustil ho z hrozby i případného vězení či rovnou 

zaprodání a dluh mu odpustil. Tady by ten příběh klidně mohl skončit, bylo by to krásné po-

dobenství o tom, jak i nám Pán Bůh odpouští všechny nepravosti, jenže tak jednoduché to 

není a nikdy nebylo. Ten příběh dále pokračuje, neboť sotva ten služebník vyšel, potkal jed-

noho ze svých spoluslužebníků (a z roviny řekněme vertikální – pána krále a onoho služební-

ka dostáváme se do té horizontální, řekněme lidské), který mu byl dlužen jen sto denárů. Jen 

proto, že oproti dluhu toho pro nás prvního služebníka fakt šlo o směšnou částku, jako by mu 

nebyl dlužen skoro nic (a když si vezmeme, co všechno na té lidské rovině svým bližním dlu-

žíme, tak by opravdu o nic nešlo), ale hned toho chudáka spoluslužebníka chytil pod krkem a 

málem by ho zardousil, když na něj křičel: „Zaplať mi, co jsi dlužen!“ Tak jemu bylo odpuš-

těno, ale sám odpustit nemohl. A kde je teď ta spravedlnost. A ten jeho spoluslužebník udělal 

přesně to, co ten první služebník, když byl předvolán pro svůj mnohonásobně větší dluh, padl 

mu k nohám a prosil ho, aby s ním měl strpení a zaplatí mu to. Řekněme si narovinu, že sto 



denárů o něco méně než šedesát miliónů, a tedy že to teoreticky i mohlo být zaplacení možné, 

ale s tím prvním služebníkem to ani nehnulo, respektive hnulo natolik, že o tom nechtěl ani 

slyšet a šel a dal ho do vězení. Logiku to nemá už vůbec žádnou, z vězení se těžko něco splá-

cí, ale tady jde spíš o princip. Který se ukáže hned vzápětí. 

 Když totiž jeho spoluslužebníci (tedy ti další na té horizontální rovině) viděli, co se 

přihodilo, velice se zarmoutili (a radost jim to určitě neudělalo), šli a všechno to, co se stalo, 

oznámili svému pánu, totiž jejich všech společnému. A tu ho pán zavolal (tedy toho nemilo-

srdného služebníka) a řekl mu důležitou větu, která by měla být i obsahem celého toho našeho 

dnešního zvěstování: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil, ne-

měl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?“ A 

kromě toho, že se zde vracíme i do té roviny vertikální, která se touto větou s tou horizontální 

svým způsobem také setkává, zkusme se nad celou tou větou hlouběji zamyslet. Nejen, že 

nám může připomínat i prosbu z modlitby Páně: „A odpusť nám naše viny, jakož i my od-

pouštíme našim viníkům.“ Ale hlavně je na tom vidět, jak si člověk váží nebo spíš neváží to-

ho, že mu je odpuštěno. Když nám náš profesor systematické teologie na fakultě přednášel o 

významu nejen Večeře Páně, říkal, že nabízenou milost, projev Božího odpuštění má člověk 

přijímat s vděčností. Přičemž slova o tom, že právě nevděk světem vládne, ještě stále sem tam 

zaslechnu (i když už pravda ne tolik, co dřív). Nicméně právě absence vděku (a moje babička 

mě na to sem tam upozorňuje) je něco, co si dovolím říct, že se táhne už od samého prvopo-

čátku našich dějin. Vděčnost za milost. Za Boží milost, která je nám v Kristu darovaná a jíž 

můžeme zakoušet i v odpuštění i našich největších dluhů vůči Bohu i našim bližním a která je 

tak nezměrná, že se jí nemusíme bát šířit dál, třeba i těm, co nám dluží „jen“ sto denárů. I pro-

tože nám bylo odpuštěno mnohem, mnohem víc, víc, než si snad i dovedeme představit.  

 Ten příběh však nekončí a ani nemůže skončit tímto prostým konstatováním, nebo spíš 

apelem. Jde dál, a rozhněval se jeho pán (pán toho nemilosrdného služebníka) a dal ho do 

vězení (shodou okolností tam, kam chtěl ten nemilosrdný dát toho svého spoluslužebníka za 

jeho dluh), dokud nezaplatí celý dluh. Jako by tím své předchozí odpuštění vzal zpět, ale pro-

dat a tím nahradit od něj jeho ztrátu už nekázal, nýbrž postupoval úplně stejně jako ten slu-

žebník ke svému spolubratru, můžeme-li to tak nazvat, a nejen mu tím oplatit jeho vlastní 

nemilosrdenství, ale hlavně ukázat, jak s vámi i s námi bude jednat i můj (tj. Ježíšův, který to 

celé vypráví apoštolu Petrovi – tím se vracíme i na úplný začátek našeho dnešního vyprávění) 

nebeský Otec (a snad i náš všech), jestliže totiž ze srdce neodpustíte, neodpustíme každý 

svému bratru. A tady je i konec přímé řeči a konec Ježíšova podobenství, nicméně co nám tím 

chtěl a asi i stále chce vlastně Ježíš říci? Jednak že i náš nebeský Otec může vzít své odpuště-



ní zpět a hlavně že to, jakož i my odpouštíme našim viníkům, není v modlitbě Páně, kterou 

nás právě náš Pán Ježíš Kristus stále učí, pro nic za nic, a neustále nám vlastně připomíná 

copak tu horizontální polohu našeho jednání s našimi bližními, ale hlavně a především to, že 

si to Boží odpuštění, jež se nám od Pána Boha neustále dostává, nemusíme, ba ani nesmíme 

nechávat pro sebe, ale naopak, pokud můžeme v tomto světě a našim bližním něčím svědčit, 

pak činem ve slovu, odpuštěním. Jež se nám dostalo a myslím, že vrchovatě, tak ať se dostane 

i tam, kde se na něj občas zapomíná. Do celého světa. A je to dokonce nutnost, jak se pokouší 

naznačit i Pán Ježíš, protože jinak by se na nás pán mohl hněvat a strčit do šatlavy, dokud se 

nepolepšíme a nezaplatíme celý dluh, spočívající mj. v celém našem životě, který je nám od 

našeho Pána a Boha dán. V životě, v němž stojí (a nejen finančně, ale i celkově životně) za to 

žít. Z Božího odpuštění a Božím odpuštěním, které si ovšem nesmíme nechat pro sebe. Amen.  

 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ /  

 

 

 

 

PÍSEŇ / 177 nuž Bohu, 384 pomoz mi, 452 za dar slova, 483 to jedno, 500 já chtěl bych,  

 

OHLÁŠENÍ  

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA  

Pane, dal jsi nám dnes vyhlásit soud svého slitování a právo svého odpuštění. Ujistil jsi nás, 

že je smíme v Ježíši Kristu přijmout. Dej, ať v jeho lásce spěcháme rozvázat všechna pouta 

dluhů. Prosíme za vykořisťované lidi, národy a rasy. Pane, osvoboď je!  

- Prosíme za všechny, kdo nemohou dostát svým povinnostem a jsou vydáni všanc nemilo-

srdným lidem. Pane, smiluj se!  

- Prosíme za všechny, kdo se dostali do vleku špatných a svévolných lidí. Pane, vytrhni je!  

- Prosíme za ty, kdo jsou souzeni za své viny. Pane buď jim milostiv!  

- Prosíme za ty, kterým jsme neprokázali milosrdenství. Pane, dej nám pokoru a novou lásku.  

- Prosíme za naše rodiny a manželství. Pane, dej nám naslouchající srdce.  

- Prosíme také za ty, kdo nesou ve světě odpovědnost. Ať tvé evangelium vstupuje do jejich 

myslí a srdcí, aby vedli svěřená pracoviště, obce a státy k pokoji a spolupráci a aby měli 

vždycky ohled na slabé. Pane, ty to můžeš učinit.  

Duchu svatý, naplň církev mocí odpuštění Kristova a silou jeho oběti, aby v jedné službě vy-

dávala všem končinám světa pravdivé svědectví o milosti Otcově.  

Pane, přijď a stvoř tu novou věc. Přijď, vzkříšený Ježíši, přemoz pláč a smrt, vyveď živé i 

mrtvé k chválení a zjev svou spásu navěky.  

MODLITBA PÁNĚ  

Pro Boží milosrdenství se odvažujeme volat: Otče náš, který jsi v nebesích...  

PÍSEŇ 192 dobře staví, 198 pod ochranou,  

 

III. ČTENÍ (POSLÁNÍ) Mk ll,24b-26 • Ř 12,17-21 ekum. překlad • Fp 1,9-11  

Požehnání: Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 

Amen. (2 Te 3,16)  

PÍSEŇ 579 o králi věků, 582 toužíme v lásce 


