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Skutky 17, 30–31 
 

30 
Nebo časy této neznámosti přehlídaje Bůh, již nyní zvěstuje lidem všechněm všudy, 

aby pokání činili, 
31 

proto že uložil den, v kterémž souditi bude všecken svět v spravedl-

nosti skrze toho muže, kteréhož k tomu vystavil, slouže k víře všechněm, vzkříšením jeho 

z mrtvých. 

 

Lukáš 15, 11–24 
 

11 
Řekl také: Člověk jeden měl dva syny. 

12 
Z nichž mladší řekl otci: Otče, dej mi díl 

statku, kterýž mně náleží. I rozdělil jim statek. 
13 

A po nemnohých dnech, shromáždiv 

všecko mladší ten syn, odšel do daleké krajiny, a tam rozmrhal statek svůj, byv 

prostopášně živ. 
14 

A když všecko utratil, stal se hlad veliký v krajině té, a on počal 

nouzi trpěti. 
15 

I všed, přídržel se jednoho měštěnína krajiny té; a on jej poslal na pole 

své, aby pásl vepře. 
16 

I žádal nasytiti břicho své mlátem, kteréž svině jedly, ale žádný 

nedával jemu. 
17 

Přišed pak sám k sobě, řekl: Jak mnozí nájemníci u otce mého hojnost 

mají chleba, a já hladem mru! 
18 

Vstana, půjdu k otci svému, a dím jemu: Otče, zhřešil 

jsem proti nebi a před tebou, 
19 

aniž jsem hoden více slouti synem tvým. Učiň mne jako 

jednoho z nájemníků svých. 
20 

I vstav, šel k otci svému. A když ještě opodál byl, uzřel 

jej otec jeho, a milosrdenstvím byv hnut, přiběh, padl na šíji jeho, a políbil ho. 
21 

I řekl 

jemu syn: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem hoden více slouti synem 

tvým. 
22 

I řekl otec služebníkům svým: Přineste to roucho první, a oblecte jej, a dejte 

prsten na ruku jeho a obuv na nohy. 
23 

A přivedouce to tele tučné, zabíte, a hodujíce, 

buďme veseli. 
24 

Nebo tento syn můj byl umřel, a zase ožil; byl zahynul, a nalezen jest. 

I počali veseli býti. 

 

 

Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

všechny vás opět po čase zdravím ze svého domova a přiznám se, že už se těším na 

to, až Vás budu moci vidět a pozdravit v naší modlitebně skutečně a naživo. Vaše 

společenství mi docela chybí, neboť ona nezáviděníhodná izolace už trvá dosti dlouho 

a tak je zcela přirozené mít v sobě touhu, že se budeme snad brzy setkávat, jako tomu 

bylo dříve. 

Současný stav nejistoty, která vládne v naší společnosti v době pandemie, se dotýká 

skutečně každého z nás. Někomu by mohlo docela dobře vyhovovat být ukrytý ve své 

ulitě a nebrat ohledy na jiné lidi. Jenomže člověk je přece jenom tvor společenský a ve 

svém životě si sám nevystačí. K tomu, aby žil svůj život smysluplně, k tomu samozřejmě 

potřebuje také jiné, další lidi.  

Ve Skutcích stojí zapsán takový zvláštní verš – 17,
 
30

 (B21)
: „Bůh ale přehlédl časy 

této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.“ 



Nabízí se otázka: Co tímto veršem chtěl Bůh lidem povědět? Obecně je to taková 

Boží výzva směrem k lidem, aby činili pokání. To slovo se v dnešní mluvě už moc 

nepoužívá. A vůbec, pokání je takové hodně zvláštní slovo, řekl bych, že i v té dnešní 

složité době. Pokání začíná vlastně už tím, že si ve svém životě a v jeho běhu uděláme 

čas na Pána Boha, čas pro to, abychom Boha hledali, mohli Ho slyšet a vnímat Ho. 

K tomu účelu máme knihu, která je tolik odlišná od těch běžných knih, které známe. 

Bible je tou zvláštní a vzácnou knihou, kterou si můžeme svobodně číst, a jsou nám 

v ní sdělena mnohá poselství důležitá pro náš život. Bůh nám v Bibli také ukazuje jistá 

pravidla a měřítka pro to, co je dobré a co naopak zlé. Bible nám říká, jak máme žít, 

a také to, že zlo musí být potrestáno. Pro člověka nevyznívají otázky kolem toho zla 

příliš příznivě. Slýcháme až příliš často tu větu, že „celý svět ve zlém leží“ (1. epištola 

Janova 5,
 
19). A tak, ať chceme nebo nechceme, musíme si přiznat, že se náš život 

namnoze liší od Božích ideálů a vymyká se i Božím představám. Prostě řečeno, život lidí 

neodpovídá tomu, co má Bůh jako svou normu. Každý z nás by si tohle měl uvědomit 

spolu s tím, že jako lidé jsme bez rozdílu zhřešili, a proto si zasluhujeme trest. 

To, aby člověk učinil ve svém životě pokání, to znamená přijmout onen Boží úsudek 

o každém z nás bez rozdílu. Otázka hříchu je pro lidi stále aktuální. Nikdo není vůči 

hříchu imunní, nemá dost protilátek a nikdo se toho nějak lehce nezbaví nějakou pouhou 

výmluvou, že mne se to netýká, nebo že opravdu hřeší jen zločinci. K tomu, abychom 

mohli o sobě prohlásit, že činíme pokání, k tomu je třeba zásadní proměny v naší mysli 

a mnohdy i v celém životě. Není možné, aby se hřích vyhnul ani věřícímu člověku. 

I pro něho jsou nachystány mnohé léčky, na jejichž počátku stojí pokušení. Někomu 

přijde zatěžko, aby považoval za hřích třeba takovou drobnou lež z nouze nebo kvapný 

úsudek o někom, kdo nám třeba něčím tzv. nesedí. Je možné, že jsme se třeba až dosud 

považovali za docela spořádané a bezúhonné lidi. Nebo alespoň za lepší, než jsou ti 

ostatní. 

Komu se pod vlivem Božího slova rozsvítí mysl a on změní svůj úsudek, při kterém 

uzná, že je přece jen také hříšník, ten má už poměrně blízko k pokání. Ať je tomu jakkoli, 

věřící člověk a křesťan není lepší, než jsou ti druzí, ale je na tom jen o trochu lépe, 

protože už ví, že přišel Pán Ježíš, který před Bohem zaplatil za jeho hříchy svým 

vlastním životem a svou vlastní krví. A proto se už nemusí bát Božího trestu. 

Když se mluví o pokání, já si vždycky v duchu připomenu ten známý příběh 

o marnotratném synovi, který všichni určitě dobře znáte. Mladší syn v tomto podobenství 

si vyžádal na svém otci svůj podíl na dědictví a otec mu ho předčasně vydal. Syn pak 

opustil svůj rodný statek a vydal se daleko do světa. V cizině se mu zprvu dobře dařilo, 

a hlavně kvůli jeho jmění měl soustu přátel, které bohatě hostil. Za čas se jeho peníze 

od otce rozkutálely a v tu chvíli ho opustili i domnělí přátelé. Zůstává náhle sám, bez 

práce a bez prostředků. Hledá si práci, aby si vydělal na základní obživu. V zemi 

nastaly zlé časy a hlad. Je nucen přijmout velmi podřadnou práci. Stane se z něho 

pasák prasat. Trpí hladem a rozhoduje se pro návrat domů k otci. Už dopředu si chystá, 

co otci řekne, až ho uvidí, protože si uvědomuje, jak špatně se vůči němu zachoval. 



Chce mu říct: „Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. A nejsem již hoden nazývat 

tvým synem. Udělej ze mne jednoho ze svých pacholků“ (Lukáš 15,
 
18n). Trochu se 

obává, zdali a jak ho otec přijme. Pak se vydává na cestu domů. A je překvapen. Jeho 

otec ho už z dálky vyhlíží a sleduje. Náhle mu běží i přes své stáří vstříc, protože celou 

dobu čekal na jeho návrat. Milující otec je pohnut soucitem, syna obejme a políbí. 

Svým služebníkům přikáže, aby mu dali nové šaty a obuv a na ruku mu navlékli 

prsten. Na oslavu jeho návratu nechal otec porazit tučné tele a připravil velkolepou 

hostinu. Je nesmírně rád, že se jeho syn živ a zdráv vrátil domů. 

Otec přijal vyznání svého ztraceného syna a celou vinu mu také odpustil. Tento 

příběh vyprávěl Pán Ježíš jako příklad toho, jakým způsobem přijímá Nebeský Otec 

ztracené a hříšné lidi, kteří učiní pokání, vyznají Mu celou svou vinu a obrátí se 

k Němu celým svým srdcem. 

Proč Bůh všem lidem přikazuje, aby činili pokání? Je to proto, že ustanovil den, kdy 

bude soud. A tím soudcem nebude nikdo jiný, než Pán Ježíš. Po jeho rozsudku bude 

následovat věčný trest. Ale s námi to až tak daleko nemusí dojít. Pokud budeme činit 

včas pokání, je zde cesta, jak uniknout trestu. Totiž, po uznání našich vlastních vin 

před Pánem Bohem nenásleduje odsouzení ani trest, ale přichází v úvahu úžasná 

milost, a to z toho důvodu, že Pán Ježíš Kristus byl za naše viny a hříchy již dříve 

souzen a podstoupil trest za nás; On zemřel na kříži, abychom my mohli žít. On také 

vstal slavně z mrtvých, je v nebi u svého Otce, aby se pro nás vrátil při svém druhém 

příchodu. A tak nezbývá než dodat jediné, totiž to, že Boží výzva k lidem, aby činili 

pokání, vychází z obrovské a také nevýslovné Boží lásky k nám lidem. Berme ji proto 

i v té dnešní době s plnou vážností a zodpovědností. Jistě se to vyplatí. 

Amen. 

 


