
3. postní neděle                                                                                                     24. března 2019 

Žalm 25, 15-16: Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou 
tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. (Oculi) 

 

 
Izajáš 55,1-9: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a 

jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A 

svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! 

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím 

milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. “ „Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a 

zákonodárce. Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli 

Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil.“ Dotazujte se na Hospodina, dokud je 

možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý 

ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť 

odpouští mnoho. „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. 

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. 

 
1.List Korintským 10,1 -13: Chtěl bych vám připomenout, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým 
sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž 
duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou 
skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘. To vše 
se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z 
nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘ Ani se neoddávejme 
smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, 
jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich, a byli 
zahubeni Zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které 
zastihl přelom věků. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás 
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli 
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 
 
Lukáš 13,1-9: Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví 
jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli 
vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že 
oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? 
Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“  
Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, 
ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic 
nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej 
okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.‘“ 
 

 
Sebereflexe – staré náboženské slovo pokání 

 
1. Lid se navrací z babylónského zajetí (6. století před Kristem)a buduje znovu Jeruzalém. Něco 
neslýchaného. Slyšíme pozvání Hospodinovu lidu k veliké hostině, k hodům. Je jim slibováno vše 
zadarmo, to je výraz pro Boží požehnání.  
Naše úmysly a cesty nejsou Božími úmysly a cestami: Jak je to možné, že se z exilu vracejí lidé, kteří 
obnovují Jeruzalém a chrám. Oni překonávají překážky, věří, že to za to stojí, věří, že král Kýros je 
nástrojem Boží milosti. Je to podivuhodné a nepředvídatelné, děje se něco, co by člověk nevymyslel.  
Byli jsme na divadelním představení „Země česká, domov můj?“ které ukazovalo něco podobného 
z naší československé historie. Zdálo se nemyslitelné, že by po tři sta letech v Rakousko-uherské 



monarchii mohl vzniknout svobodný, demokratický stát. Ti lidé, kteří se spojovali a tvořili legie (v 
Rusku, Itálii, Francii, na Balkáně, dokonce v Americe), v to věřili, překonávali neuvěřitelné překážky, 
přinášeli oběti, nad kterými nevěřícně kroutíme hlavou. Mezitím si Hospodin připravoval nový lid – 
vznikla Církev československá, do které se mohli navrátilci z front 1. světové války přidat, začlenit a 
svou víru neztratit. Bylo to podivuhodné a nepředvídatelné.    
Naše církev žije v období, kdy si začíná nesměle připomínat již přibližujících se sto let své pozemské 
pouti. Přicházejí navrátilci, přidávají se pozvolna noví lidé.  
Kvůli našim otcům, kteří Bohu věrně sloužili, chce Pán Bůh pomoci i nám dnes. Pán Bůh také nám říká: 
naslouchejte mému slovu a poslouchejte jej, pojďte ke mně a já vám dám požehnání, dobrá doba pro 
vás znovu nastane. Obnovím s vámi svou smlouvu.  
 
2. Ježíš reaguje na kruté Pilátovo jednání. My uvažujeme otázkami, proč se to vlastně stalo, kde jsou 
příčiny? Jde o Boží trest jako následek nějaké viny? Je vůbec Bůh, jak to mohl dovolit? Ježíš tyto 
myšlenky zná dopředu a předjímá je otázkou – myslíte, že byli větší hříšníci? Na svou otázku 
neodpovídá – není to důležité. Událost – jedna i druhá - nese nějakou zvěst, kterou mají slyšet. A sice, 
že jsou ohroženi mnohem podstatněji – totiž soudem Božím. To, co se dozvěděli, v nich má probudit 
„sebereflexi“, pokání. Tedy změnu uvažování, změnu přístupu a chování. Ta spočívá v návratu k Bohu. 
Pokud ne, pak bude platit: Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.  
 
Ježíš rozbíjí naši častou vnímanou souvislost mezi vinou a neštěstím. Ježíš nás učí neptat se na příčinu, 
ale ptát se na význam události do mého života. Příčina by je mohla ochromit, paralyzovat strachem, 
kdežto soustředění se na význam těch událostí může probudit modlitbu, nějakou formu hledání Boha.  
Nechat se oslovovat událostmi kolem sebe jako by to bylo poselství od Boha, jímž člověk je přitahován 
k Bohu.  
Když se stane nějaké neštěstí (zemětřesení, záplavy) reagujeme pomocí. To je dobře. Ani dnes si 
nepřipouštíme, že jsou to události, které k nám mají nějak promluvit, tzn. duchovně jsme se 
neposunuli,  k duchovnímu růstu nedošlo (i když došlo k růstu intelektuálnímu, ekonomickému).  
Je to tak strašná událost, kterou ti lidé neumějí zpracovat, nevědí si s tím rady. Co udělají? Jdou za 
Ježíšem, učit se tím, že se na význam ptáme v modlitbě a čekáme odpověď od Pána Boha. 
 
Ovocem je v tomto podobenství také pokání, tedy změna smýšlení. Vinice je metafora pro Boží lid a 
také fíkovník – část Božího lidu, který nenese plody. Vinice je v pohodě. Hlavní postavou není fíkovník, 
ale majitel vinice, chce fíkovník odstranit. Druhou hlavní postavou je vinař, který se pokouší majiteli 
vinice v tom zabránit. Nevíme, jak to dopadlo. Důležité je, že o fíkovník někdo stojí a stará se, aby měl 
ještě prostor, čas k nesení ovoce, přimlouvá se za něj. Někdo, kdo stanoví oné milostivosti hranice. Tři 
roky nenese fíkovník ovoce, je velmi pravděpodobné, že ovoce neponese. My jsme tím fíkovníkem. 
Ještě je čas činit pokání. Ale jak se činí pokání, co máme dělat? 
Jak má nést fíkovník ovoce, když už dlouho trvá neplodnost? Co tedy má člověk dělat?  
Nejsme toho sami schopni, musí přijít někdo, kdo v nás může probudit mízu. Naslouchejme jeho slovu, 
modleme se, aby nám Pán Bůh ukázal svůj přístup a pomohl nám podle něj měnit naše chování. 

 
 


