
Sestry a bratři, 

když jsme před třemi týdny připomínali a každý (každá) pro sebe znovu hledali 
význam postní - předvelikonoční doby, nevěděli jsme, netušili jsme, jak 
naprosto nečekaně těžký a zlý čas to bude; pro každého z nás i pro celý svět! 
Neděle 22. 3. 2020 je  4.  postní zvaná latinsky Laetare = radujte se, jásejte 
(podle Izajášovy výzvy v 66. kapitole, verš 10.). 

Z čeho se máme v současnosti radovat? 
Z toho, že jsme my a naši blízcí neonemocněli (zatím) neznámým zákeřným 
virem? 
Z toho, že v České republice to zatím není až tak zlé? 
Z toho, že si odpočineme a uděláme mnoho práce na svých zahrádkách, když 
jsme nuceni být víceméně doma? /To jsem opravdu zaslechla na ulici 
v rozhovoru dvou žen!/ 
Ne! To by bylo sobecké, škodolibé a zlé! 
Z čeho se tedy můžeme radovat? 
 
Odpověď smíme vnímat už ve vlastním jménu starozákonního proroka: 
Počeštěné jméno Izajáš – hebrejsky Ješajahú znamená „Hospodin je spása“. 
Celá starozákonní kniha Izajáš nás uvádí do dob pro Izraelce velice těžkých a 
nebezpečných. Nepřátelé je stále ohrožovali, potom přepadli a vyplenili, lidi 
odvlekli do zajetí do otroctví. Zdálo se, že je všechno ztraceno. A do této situace 
prorok volá a povzbuzuje lid: Radujte se, veselte se vy všichni, kteří nyní 
truchlíte. Budete potěšeni. Hospodin opět přivede pokoj jako řeku (čti verše 
10 – 13). 

Snad i my se smíme těšit, uklidňovat a doufat /pokud „radovat se“ se vám zdá 
příliš silné/: Hospodin je naše spása, záchrana! V Hospodinu je naše naděje! 
Prosme za sílu a trpělivost. Modleme se za to, aby všichni lidé pochopili krajně 
nebezpečnou situaci a jednali odpovědně, solidárně a vzájemně si pomáhali. 
Důvěřujme Hospodinu, že i náš svět povstane k novému životu pokoje a radosti. 
Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi! 

/Jindřiška Buttová, 21. 3. 2020, v předvečer 4. postní neděle/ 


