
IV. neděle postní 
Joz 5,9a.10-12 
2Kor 5,17-21 
Lk 15,1-3.11-32 

Všechno, co je moje, je i tvoje. 
Lk 15,31 

Taky někdy toužíte být mladším synem z podobenství o milosrdném Otci, které nám tato neděle předkládá? Zakusit Otcovo nezaslouže-
né objetí? Nechat si navléknout synovský prsten, obléknout nejlepší šaty? Slavit spolu s Bohem u bohatě prostřených stolů? Taky po 
tom někdy toužíte i za cenu toho, co této radosti předcházelo, i za cenu ztracení se na cestě, za cenu hříchu, který by vás přivedl k jasné-
mu vědomí své bídy a k touze po návratu domů? Přiznám se, že někdy ano. Jenže ať dělám, co dělám, podobám se vždy spíš synu starší-
mu… Copak jsem někdy úplně sešel z cesty? Copak jsem rozhýřil majetek s nevěstkami? Došel tak daleko, že jsem neměl co jíst? Vždyť 
chodím neděli co neděli do kostela! Občas se modlím! Snažím se postit a i nějaký ten dobrý skutek vykonat… Nedávno jsem na toto té-
ma slyšel přednášku Angela Scarana. V tomto zamyšlení použiji tedy také pár jeho myšlenek o nás, starších synech…  
 

Starší syn se vrací domů z pole. Je všední den a on jako obvykle slouží otci. Pracuje. Den za dnem plní jeho přikázání. Je spolehlivý, po-
slušný, zdá se být spořádaný a dobrý. Zdá. Přichází domů a slyší hudbu. Zavolá si tedy služebníka a ptá se, co se to děje. „Tvůj bratr se 
vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.“ (Lk 15,27) Bratr se rozčílí. Že mu otec odpustil, by snad ještě skousnul, 
ale že pořádá hostinu! A jsme rovnou u podstaty, u hrozné podstaty: Boží dobrota vyvolává vztek! Namísto sdílené radosti nepřejícnost, 
hněv a vztek. A právě u těch „dobrých“, poslušných! A navíc starší syn zvenku maskuje svůj vztek spravedlností! Tolik let ti sloužím, žád-
ný tvůj příkaz jsem nepřestoupil, poctivě pracuju… a tenhle?! Co udělal?! Utekl s tvým majetkem a užíval si! A ty? Vystrojíš mu hostinu a 
mně nedáš ani kůzle! To je spravedlnost?! (srv.: Lk 15,29-30) Zdá se, že on je tím spořádaným synem, který zůstal s otcem, který mu věrně 
slouží, ale ve skutečnosti se také ztratil. Zdání klame: můžeme žít vedle otce, ale přitom ne s ním! Mohu být naoko dobrým křesťanem, 
ale přitom… Mohu urputně zachovávat Boží zákon, a přitom neznat Boha. V čem je tedy problém nás „dobrých“? Otec staršímu synovi 
odpovídá: „Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje.“ (Lk 15,31) Jsme zahořklí, nepřející, vzteklí, závistiví, žárliví, sebelí-
tostiví, povýšení, zákoničtí, pohrdáme ostatními, ospravedlňujeme sami sebe… protože nejsme schopni vidět a přijímat Otcovy dary! 
Všechno, co je moje, je i tvoje! Všechno! Ne jen nějaká část! Všechno! Jsme nepředstavitelně bohatí, a žijeme jako chudáci. Jsme obrov-
sky milovaní, a utápíme se ve své sebelítosti. Sloužíme, ale ne kvůli Otci, ale kvůli sobě. Sloužíme za odměnu, ne z lásky. Vlastně to 
všechno docela dobře zvládáme sami. Bez Boha. Plníme zákon, ale chybí nám radost. Jsme ukřivdění, a nechceme vstoupit na hostinu. 
Žijeme vedle Boha, ale ne s ním. Otevřme oči a náruč! A přijímejme! Bůh dává, protože dává! Protože nemůže jinak. Jsme bohatí na jeho 
lásku, na jeho milost, na jeho dary. Jsme vlastně jako mladší syn, který utekl z domu a teď se vrací. A nechává se obejmout a milovat. 

 

„Až nebudeme mít nic a nebudeme ničeho schopni, přijde On se svým bohatstvím a svou silou.“  

o. Mario Borzaga, omi 


