
Kladno 3. ledna 2010   strana 1 

L 4,18 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; 

poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na 

svobodu, 

L 4,19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.'  

 
Iz 61,1 Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou 

zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům 

propuštění, 

Iz 61,2 vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, 

Iz 61,3 pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, 

závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a "Sadba Hospodinova" k jeho 

oslavě. 

Iz 61,4 Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, 

zpustošená po celá pokolení. 

Iz 61,5 Stanou zde cizáci a budou vám pást ovce, synové ciziny budou vašimi rolníky a vinaři. 

Iz 61,6 Vy pak budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". Budete 

užívat bohatství pronárodů a honosit se jejich slávou. 

Iz 61,7 Za svou dvojí ostudu a hanbu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí dědictví obdrží v své zemi, 

budou mít věčně radost. 

Iz 61,8 "Neboť já Hospodin miluji právo, při zápalné oběti nenávidím vydírání. Jejich výdělek jim předám 

věrně a uzavřu s nimi smlouvu věčnou. 

Iz 61,9 Jejich potomstvo bude známé mezi pronárody a jejich potomci uprostřed národů. Všichni, kdo je 

spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná." 

Iz 61,10 Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, 

zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí 

svými šperky. 

Iz 61,11 Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník 

Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody. 

 
Prorok Izajáš předpovídá příchod Božího služebníka, který přinese na tuto zem vysvobození, smíření, 
odpuštění, uzdravení… 
Vidíme, že toto vše se naplnilo příchodem Pána Ježíše. On byl tím zaslíbeným Božím služebníkem, Božím 
Synem, Mesiášem… 
 

� přinesl radostnou zvěst 
� obvazoval rány 
� vyhlásil a přinesl svobodu 
� osvobodil spoutané lidi z jejich  pout (vyvedl je z vězení) 
� pozvedl truchlící  
� vyhlásil léto milosti 
 
 
Lukáš nám zaznamenává kázání Pána Ježíše v synagoze v Nazaretu 

L 4,18 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; 

poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na 

svobodu, 

L 4,19 abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.'  ) 

 
Jeho úkol je radostný (na rozdíl od mnoha proroků, kteří ohlašují soud), 
má přinést radostnou zvěst, evangelium, zprávu o tom, že se Hospodin ujímá vlády, že přichází Boží 
království. Příchod Božího království je označen jako "léto Hospodinovy přízně", milostivé léto (léto 
osvobození) 
Tento termín Židé znali. Když jim Bůh dal své zákony, pravidla, podle kterých měla židovská pospolitost 
žít, ustanovil mimo jiné tzv. léto odpuštění a léto milostivé. 
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léto odpuštění  - každý sedmý rok se promíjí dluh (týká se Izraelců) 
Dt 15,1 Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. 

Dt 15,2 Toto je způsob promíjení dluhu: Každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude 

na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. 

Dt 15,3 Na cizince naléhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu tvá ruka promine. 

Dt 15,4 Ať není u tebe potřebného, neboť Hospodin ti bohatě požehná v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj 

Bůh, dává do dědictví, abys ji obsadil. 

 

Léto milostivé - každý padesátý rok (7x7+1) (velké odpočinutí: tzv. sobota sobot) má podle Hospodina 
odpočinout země, a mezi lidmi mají být urovnány vztahy. 

Lv 25,8 Odpočítáš si pak sedm roků odpočinutí, sedmkrát sedm let, a vyjde ti období sedmi roků 

odpočinutí: čtyřicet devět let. 
 

Lv 25,10 Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto 

milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. 

Lv 25,11 Padesátý rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani 

sbírat hrozny z neobdělaných vinic. 

Lv 25,12 Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. 

Lv 25,13 V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. 

 
Všem je vrácena svoboda (i těm, kdo pro dluhy padli do otroctví), neplatí se daně. Je to Boží připomenutí, 
že svobody a dědictví nemůže být v Izraeli nikdo trvale zbaven. 
 
Každý smí začít od začátku. Nová příležitost, nová šance. 
Šatně jsi investoval přišel jsi o všechno… 
Udělal jsi něco špatného, ublížil jsi, a teď tě to pronásleduje… 
Nechal ses napálit, a přišel jsi o majetek, či o čest… 
 

máš možnost začít znovu! 
 
Toto platilo pro Izrael, i když v Izraeli se to málokdy dodržovalo. Proč? Protože to nebylo po chuti těm 
bohatým. Získal jsi (ať už čestně, nebo nečestně) bohatství, ale teď musíš vracet pole, domy, odpustit dluhy, 
propustit otroky…   to se nechce. A tak ať už v době soudců, či králů se na to nedbalo. 
 
 
PJ říká, že přišel vyhlásit toto léto milosti Hospodinovy. Tím, kdo se rozhodl odpustit, dát novou šanci, je 
Bůh – Hospodin. Bůh ti dává možnost začít znovu. Odpouští hříchy, promíjí všechny dluhy, vymaže naše 
viny…  

Iz 1,18 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako 

sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. 

 
Dává možnost nového začátku 

2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 

2K 5,18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista 

 
A to nejen svému vyvolenému národu – Židům, ale Léto milosti Hospodinovy platí pro celý svět. 
Petr, když po Letnicích káže u Kornelia, toto potvrzuje: 

Sk 10,36 To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je 

Pánem všech… 

 
Slovo, které je zde použito pro charakteristiku tohoto léta (racón) znamená přízeň, je odvozeno od slovního 
kořene, které v hebrejštině označuje především láskyplný vztah Boha k člověku, ale i lidí k sobě navzájem. 
 

Léto Hospodinovy přízně znamená, že vztah lásky pronikne všechno. Všechny vztahy, dokonce i vztah 
pomsty – (Iz 61,2 vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha) v tom smyslu, že Bůh se 
rozhodl zjednat smíření…  (opět vidíme PJK a jeho oběť za nás…) 
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To vše činí Hospodin, je to den Hospodinovy přízně.  
Mezi nebem a zemí zavládl pokoj. Bůh vyhlásil amnestii. Dal tomuto světu novou šanci.  
Andělé zpívali nad Betlémem:  

L 2,14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." 

Už nemusíme žít pod hrozbou Božího soudu, ve strachu ze svatého Boha, ale můžeme přijmout odpuštění. 
 
 
Zároveň ale Boží láska umožňuje, dává sílu, motivuje, zavazuje k tomu, abychom i my mezi sebou vyhlásili 
léto milosti. Zadarmo jsme dostali, zadarmo máme dát. 
 

V PJ tedy přichází smíření, možnost nového začátku a to jak mezi člověkem a Bohem, tak mezi lidmi 
navzájem. 

Ef 2,13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 

Ef 2,14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou 

obětí odstranil 

Ef 2,15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, 

a tak nastolil mír. 

Ef 2,16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. 

 
 
Jaký to má význam pro nás? 
 
Příchod PJK je dobou vyhlášení léta milosti Hospodinovi. To není rok narození, ani rok smrti, ale to je doba 
léta milosti, která trvá. 
Bůh poslal svého syna, ne aby svět odsoudil, ale spasil. On vyhlásil léto (období) milosti Hospodinovy. 
Léto – ve smyslu rok, období, ale i „léto“ jako roční období – kdy všechno roste, kvete, plodí plody, kdy 
svítí slunce, je teplo, je radost žít… 
 
Žijeme v době milosti Hospodinovy, žijeme v novém království,  žijeme v nové době,  novým stylem… 
Vše je nové, v Kristu… 
 
Obnova vztahů - s Bohem i s lidmi 
- odpustit dluhy, odpustit provinění, vrátit věci … 
 
 
Vstup do doby milosti  (smíření)! 
Jak ?  – vyznej Ježíši své hříchy, přijmi jeho odpuštění a s vděčností si užívej nového života, který ti Bůh 
v Kristu daroval. 
 
Přijmi tělo a krev Páně – On za Tebe zemřel, aby Ti daroval život! 
Chvála mu za to! 
 
 
 


