
PDO 3 téma POKÁNÍ
Výklad svátost  pokání na základě textu O marnotratném synu
„Jeden člověk měl dva syny. 12Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na
mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění.13Po nemnoha dnech mladší syn všechno
zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.
14A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15Šel a
uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16A byl by si
chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.  17Tu šel do
sebe a  řekl:  ‚Jak  mnoho nádeníků u mého otce  má chleba nazbyt,  a  já  tu  hynu
hladem! 18Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči
tobě. 19Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých
nádeníků.‘  20I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut
lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. 21Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i
vůči  tobě.  Nejsem už hoden nazývat  se tvým synem. ‘  22Ale  otec rozkázal  svým
služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a
obuv  na  nohy.  23Přiveďte  vykrmené  tele,  zabijte  je,  hodujme  a  buďme  veselí,
24protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se
veselit. 

L15,11-24

1. Hřích  
Hřešil, opustil svého otce,

Co se ve vás děje, jaké máte asociace , když se řekne slovo hřích?

Hřích je  porušení vztahu s Bohem – syn zůstává synem, ale odchází z domu, chce si
žít po svém. 
Dnes se jako hřích většinou vidí  něco, co se nemá dělat někdy až v převráceném
slova smyslu( to by byl hřích tam nejít.…, stál by za hřích- hřích jako určitá hodnota)

Psychologie  hovoří  o  hříchu  jako  duševním  stavu  jež  pramení  z  pocitu  viny,
způsobené tlakem společnosti, výchovy či zvl. Náboženské. Tento pocit zatěžuje náš
život.  Proto  se  mu snažíme uniknout,  potlačit  jej.   Dříve  se  chodilo  za  faráři  do
zpovědnic, dnes za drahé peníze k psychologům.

 Ať už hřích pramení z čehokoliv,  není nutné jej potlačovat, je možno jej zcela
vymazat ve sv. pokání. 

Nicméně  podstata  hříchu  není  v  tom,  že  jsem  nesplnil  společenské  či  mravní
předpisy.

Z  hlediska  Bible  je  hřích  minutí cíle-  smyslu lidského života=porušení  vztahu k
Bohu.  V starozákonních textech slovo hřích je vyjádřeno hebrejským pojmem  chet,
což  znamená  nejčastěji  minutí  se  cíle.  V řečtině  je  jazykovým  ekvivalentem
apostrefein, v latině conventor. V tomto smyslu je tedy  hřích orientační chybou na
cestě, ztrátou orientace, možná i zablouděním. 
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Z učení církve známe i pojem dědičný hřích= totální odloučení od Boha zapřičiněné
vzpourou člověka vůči Bohu (a tím i vůči svému vlastnímu poslání, podstatě smyslu,
bo jsme byli stvořeni pro společenství s Bohem). Dědičný hřích  je zahlazen Ježíšovou
obětí na kříži a přijetím sv. křtu, která toto rozdělení zceluje.

Hřích v našem dalším životě je vše, co narušuje, zabraňuje našemu životu s Bohem a
tím i našemu vlastnímu plnému životu- naplnění našeho poslání.
Hřích není jen soukromá věc, hřích jedince škodí i ostatním- celému světu, počínaje
nejbližšími  ,   stejně  jako  zbožnost-dobrý  život  s  Bohem  -  prospívá  celému  světu
počínaje nejbližšími.

2. Pokání:
Hebrejské slovo pro pokání  je  tšuva (ׁשּוָבה Nְּת) doslova „navrácení, návrat; odpověď“,
překládají řečtí překladatelé slovem  metanoia (μετανοια), jež bylo v řeckém světě
používáno ve smyslu „změna smýšlení, obrácení“. 
Části pokání
zpytování svědomí = šel do sebe, přiznal si svoji chybu, svůj stav. Uvažoval, co učiní
ve své bídě, do níž ho uvrhl vlastní  hřích . 

lítost a předsevzetí  = pak hořce svého provinění litoval a učinil pevné předsevzetí:
"Vzchopím 
se, vrátím se k otci, a už ho hříchem nezarmoutím." 
vyznání hříchu= vrátí se, pokleká před otce a vyznává svůj hřích: "Otče, zhřešil jsem
proti 
nebi a proti tobě." 
Zadostiučinění-náprava  = je hotov vykonat jakékoli pokání (zadostiučinění) za svou
vinu: "Učiň mne jedním ze svých služebníků."
Rozhřešení = v odměnu za své pokání a za svou dobrou vůli nestal se nádeníkem, ale
je vzat na milost a přijat zase za syna. Je mu navráceno vše, oč se připravil hříchem:
láska otce, domov, klid svědomí, posvěcující milost (roucho a prsten), svoboda. 

3.Tři výrazy pro svátost:
1. Svatá zpověď -zdůraznění vyznání hřích
2. Svátost pokání- zdůrazňuje osobní sebenápravu
3. Svátost smíření- zdůrazňuje, že tu jde o nápravu vztahů, smíření s Bohem a s lidmi

Jádrem pokání je (neustálá) revize (dosavadního) směru (každodenní) životní cesty.
Odmítnutí pokání, "nekajícnost", znamená nerevidování směru své cesty, znamená
upravování skutečnosti podle sebe, znamená ubírání se (svévolně) cestou, která 
nemusí mít žádnou perspektivu. Cestou, která je možná momentálně cestou 
menšího odporu, ale která může končit někde v propadlišti dějin.  (dr. Skoblík, 
přednáška)
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Patero cest pokání – Jan Zlatoústý  (347 - 407 n.l)
Chcete, abych se zmínil také o cestách pokání? Je jich poměrně mnoho, jsou různé a 
odlišné a všechny vedou k nebi.

1.První cestou pokání je odsouzení hříchů: Ty první vypočti své hříchy, abys byl 
ospravedlněn. Proto také pravil prorok: Řekl jsem: Vyznávám se Hospodinu ze své 
ničemnosti, a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. Musíš tedy i ty odsoudit to, čím 
jsi zhřešil; Pánu to postačí k ospravedlnění. Vždyť kdo odsoudil to, čím zhřešil, 
neupadne už tak snadno znovu do stejného hříchu. Podněcuj žalobce ve svém nitru, 
vlastní svědomí, abys jednou neměl žalobce před soudnou stolicí Páně.

2. Nuže to je jedna výtečná cesta k pokání. Ale ani ta další není o nic horší: 
Nemysleme na křivdy utrpěné od nepřátel, ovládejme hněv a odpouštějme provinění
svým spoluslužebníkům. Pak bude i nám odpuštěno, čeho jsme se dopustili vůči 
Pánu. A to je další způsob usmíření hříchů. Bylo to přece řečeno: Jestliže odpustíte 
těm, kdo se vůči vám provinili, váš nebeský Otec odpustí i vám.

3.Chceš znát i třetí cestu pokání? Je to vroucí a správná modlitba, vyvěrající z hloubi 
srdce.

4. A chceš-li poznat i čtvrtou, budu mluvit o milosrdenství, neboť to má značnou a 
mnohonásobnou moc.

5.A konečně ani skromnost a pokora nepotlačují hříšnou přirozenost méně než 
všechno to, o čem už byla řeč. Dosvědčuje to celník: o dobrých skutcích mluvit 
nemohl, místo všeho tedy prokázal pokoru, a tak se zbavil tíživého břemene hříchů.

Nuže, ukázali jsme pět cest pokání: první je odsouzení hříchů, druhou jdeme, když 
odpouštíme svým bližním jejich provinění, třetí spočívá v modlitbě, čtvrtá 
v milosrdenství a pátá v pokoře.

Když jsme tu tedy poznali způsob, jak máme léčit své rány, užívejme těch léků. Tak 
znovu nabudeme opravdového zdraví, s důvěrou se budeme moci účastnit svaté 
hostiny, s velikou slávou vykročit vstříc Kristu, králi slávy, a z milosti, milosrdenství a 
dobroty našeho Pána Ježíše Krista trvale dosáhnout věčné blaženosti.


