
Úterý po 3. neděli postní 

Evangelium – Mt 18,21-35 

Jestliže neodpustíte každý svému bratru, Otec neodpustí vám. 

Slova svatého evangelia podle Matouše. 

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se 

proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale 

(třeba) sedmdesátsedmkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést 

vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u 

kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i 

se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na 

kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem 

smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze 

svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi 

dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti 

to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho 

druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému 

pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, 

protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já 

nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak 

bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ 

Smysl pro spravedlnost je u malého dítěte úplně odlišný než u dospělého. Jedno dítě se bude 

třeba dožadovat, aby se to druhé s ním podělilo o všechny hračky, které má. Ale když vyzvou 

jeho, aby se o své věci podělilo, protestuje - a někdy velmi prudce! V našich očích se toto dítě 

chová velmi nelogicky. Ono však podle sebe koná velmi správně. Svět se točí jen okolo něho, 

tak je přirozené, že i všechno dobré patří jemu. Podobně nás může překvapit nelogický postoj 

nemilosrdného služebníka v tomto podobenství. Neměla ho logika vést k tomu, aby se ke 

svému spoluslužebníkovi choval stejně milosrdně, jak se pán zachoval k němu? Problém 

spočíval v jeho vlastní spravedlnosti a ve hříchu, které mu zatemnily jasné uvažování. To mu 

zabránilo osvojit si stejné milosrdenství, jaké král prokázal jemu. Stále v něm vládlo tvrdé 

odsuzování, a tak neprokázal žádné milosrdenství - dokonce ani tomu, kdo mu dlužil jen 

velmi málo. Židé vyjadřovali číslem sedm to samé, co my vyjadřujeme příslovcem „mnoho“. 

Petr dostal jasnou odpověď od Pána, že má odpustit 77. krát, tedy stále, do nekonečna. My 

obvykle říkáme: Odpustím, ale… Takto ne. Za slovem odpouštím, může být jen tečka. 

Bezpodmínečně. Bůh je bohatý na milosrdenství. Je jako moře, ve kterém se mé hříchy a 

provinění utopí jako kameny do něj vhozené. Moře má sice omezení, ale milosrdenství Boží 

ne, neboť je bez hranic. Dokáže být stejně bez hranic i má láska k bližnímu? Vítězí láska a 

milosrdenství nad zákonickým odsouzením? Snažme se praktikovat opravdové odpuštění  - 

odpuštění, které uzdravuje, buduje a obnovuje. 

 


