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Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe
a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní
obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však
neobrátíte, všichni právě tak zahynete.
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3. NEDĚLE POSTNÍ CYKLU C
Evangelium (Lk 13,1-9)
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví
obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli
větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni
podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a usmrtila je:
myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se
však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden
člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic
nenašel. Proto řekl vinaři: `Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku,
a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?' On mu však odpověděl: `Pane,
nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže
ne, dáš ho pak porazit.'“
K POROZUMĚNÍ TEXTU
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát
s krví obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to
museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když
se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na
které padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní
obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni
právě tak zahynete.“ Oba zmíněné incidenty nacházíme pouze v Lukášově
evangeliu. Žádná ze zpráv o Pilátově sklonu trestat Židy neodpovídá přesně
tomuto podání, ačkoliv všechny dosvědčují obraz Piláta jako vladaře, který
neváhal použít násilí, jak o tom svědčí Josef Flavius ve svých dílech Židovské
starožitnosti a Válka židovská. Smyslem Lukášova sdělení není historie
Pilátovy vlády, ale nutnost pokání.
V tehdejší lidové zbožnosti založené na deuteronomistických zaslíbeních se
pohroma chápe jako trest za hřích, jak též vidíme například v příběhu
starozákonního Joba, a toto přesvědčení odráží i Jan 9,2-3 nebo příběhy
o uzdravení u Lukáše. Ježíš tuto spojitost nezpochybňuje, jen se táže, zdali byli
zmiňovaní Galilejci a přítomní u rybníka Siloe opravdu většími hříšníky než
ostatní, když je takové neštěstí postihlo. Jeho posluchači se nesmějí spokojit
s myšlenkou, že hřeší na veřejnosti méně než jiní. K obrácení jsou vyzýváni
úplně všichni, protože neštěstí může přijít náhle a bez možnosti jakékoliv
přípravy.
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Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat
ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: „Hle, už tři léta přicházím hledat
ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat
půdu?“ On mu však odpověděl: „Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám
ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.“
Zmíněné tři roky zřejmě nemají být alegorií Ježíšova působení, protože Lukáš
nikde nenaznačuje, že Ježíšova veřejná služba trvala tak dlouho. Příběhy
o fíkovníku nalézáme i u Marka a Matouše, kde v nich vystupuje jako aktér
sám Ježíš: stromu, který nenese ovoce, zlořečí, a ten uschne. Lukášovo
podobenství zřejmě vychází z obdobné tradice, ale vede ji jiným směrem. Na
rozdíl od ostatních synoptiků („nebyl totiž čas fíků“) zde přichází majitel
vinice hledat ovoce v pravý čas, ale nic nenachází. Tato situace pak nabízí
východisko v nové šanci pro neplodný strom, která vyjadřuje stálou možnost
obrácení. Fíkovník není okamžitě poražen a dostává ještě čas. Pro Ježíšovy
posluchače to vyjadřuje možnost, že Ježíš je ještě na cestě do Jeruzaléma – ještě
mají čas k němu zaujmout postoj; pokud to neudělají, bude s nimi naloženo
jako s neplodným fíkovníkem.
SHRNUTÍ
Také „obyčejné“ události mohou zprostředkovat Boží poselství. Ježíš používá
dvě zprávy z nedávné minulosti, aby ještě naléhavěji zdůraznil nutnost
obrácení. Pomocí těchto příběhů nechce Ježíš předložit obraz Boha „soudce“,
který je připraven okamžitě potrestat „hříšníka“. Vždyť ti Galilejci nebyli
většími „hříšníky“ než ostatní. Jádro poselství je tedy jiné: závěr života
přichází znenadání, nesmí se otálet s obrácením, jinak může přijít „tragický“
konec. Bůh je však trpělivý a poskytuje dostatek času a šancí k obrácení:
okopává fíkovník a očekává, že přinese ovoce. K evangelnímu úryvku je
možné uvést Pavlův výrok: „Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty,
shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce
přivést k pokání?“ (Řím 2,4)
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VÝZVA NA TÝDEN
Zamysleme se
Mladší:
Pán Ježíš tu používá dvakrát slovo „obrátit se“. Proč říká zrovna tohle? Když
se obrátím, vidím už něco jiného než předtím. Člověk se často dívá na to, na co
sám chce, soustředí se na to, co cítí, co jemu samotnému schází… Ježíš nám
říká, že v tom je trochu problém: když to pořád budeme dělat jenom tímto
způsobem, mohou nám v životě uniknout některé velmi důležité věci. Proto
nám radí, abychom svou pozornost obrátili také k Bohu. Bůh s námi chce
mluvit, chce nám ukázat cestu, chce, abychom byli skutečně šťastní – a k tomu
je třeba, abychom se k němu nejdřív obrátili.
Starší:
Ježíš ve svých slovech dvakrát použil slovo „obrácení“. V jazyce, kterým bylo
evangelium napsané, v řečtině, se obrácení řekne „metanoia“ a přeložit ho
můžeme ještě přesněji jako „změnit smýšlení“, nebo také „vidět za věci“.
Metanoia tedy znamená naučit se za běžnými událostmi všedního dne a také
ve všech lidech rozpoznávat Boha. Ježíš nás přesvědčuje o tom, že Bůh je
opravdu lidem blízko a mluví k nim mnoha způsoby. Na mně tedy je, abych
svou pozornost obrátil správným směrem; ostatní už pak přijde samo jako
důsledek této mé snahy a boží milosti.
Zkusme si
Mladší / Starší
Fíkovník je ovoce, o kterém se v Bibli dočteme velmi často. Ale víte, jak takový
fíkovník vypadá a jak chutná jeho ovoce?
 Zkuste vyjmenovat, případně na internetu vyhledat ovoce, které mohl
Ježíš ve své zemi ochutnat.
 Dokážete ovoce rozlišit podle chuti? Můžete si doma nebo ve skupině
zasoutěžit. Vedoucí koupí několik druhů nejrůznějšího ovoce a vítězem
se stane ten, kdo jich pouze podle chuti pozná nejvíce.
o V jednodušší verzi použijeme pouze běžně dostupné ovoce.
o Ztížit můžeme obtížnost zařazením méně běžných druhů,
případně ovocem sušeným.

© KVN AP, 2019

© KVN AP, 2019

