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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.‘“ 

Strašné zprávy! Co s tím? Co ty na to, Pane, slyšíš – co nám k tomu řekneš? 
Jestli nezměníte své smýšlení a podle toho i své jednání, skončíte podobně nebo dokonce 
právě tak. 
 
Cože? Nečekali bychom - nepotřebovali bychom od Ježíše spíš slyšet nějakou útěchu, 
povzbuzení proti zlému? Anebo aspoň jasné pojmenování, kdo za to může, vyjasnění takových 
strašných událostí? A odkaz k Boží spravedlnosti a k Božímu soudu pro takového nelítostného 
zločince a jeho vojáky?  Nebo tak něco. Ale tohle? Nebudete-li činit pokání, všichni podobně 
zahynete?   
 
Ta zarážející ostrost Ježíšovy reakce je zřejmě do jisté míry dána tehdejšími okolnostmi. Kdyže 
k němu přišli někteří s tou strašnou zprávou o galilejských poutnících, které nechal Pilát 
v chrámu zmasakrovat právě, když obětovali své dary, zřejmě z podezření, že jsou to 
přestrojení protiřímští teroristé? Právě tehdy, když se Ježíš, sám z Galileje, se svými 
galilejskými učedníky a zástupy blíží k Jeruzalému. Proto jsou jeho řeč a učení stále ostřejší. 
Varuje před pokrytectvím a zatvrzelostí farizejů.  Své učedníky povzbuzuje ke statečnému 
vyznání. Mluví k nim o ohni, který přišel uvrhnout na zemi a o napětích, která mohou vznikat 
v rodinách pro víru v něho. A taky zástupům okolo říká: Pokrytci, počasí umíte odhadnout 
podle různých znamení, jak to, že nedovede rozpoznat tento čas?  A právě tehdy, kdy Ježíš 
vnímal, že není čas na žádné diplomatické řeči, přijdou k němu s tou strašnou zneklidňující 
zprávou. Možná ho měla varovat: zbrzdi, obrať se, hrozí ti smrtelné nebezpečí. A právě tehdy 
on říká: Ne, vy všichni zbrzděte, obraťte se, změňte své smýšlení i to, co je ve vašem životě 
třeba, protože vám všem hrozí smrtelné nebezpečí.  
 
Ale ještě něco zřejmě Ježíše vedlo k tak ostré reakci. Zřejmě vnímal za tou zprávou a v myšlení 
zástupů i učedníků, tu tehdy tradiční rovnici: neštěstí = trest za vinu. Ostře odmítá tuhle 
přímou úměrnost, kterou vnímal v myšlení všech kolem. Tedy, že zvláštní neštěstí prozrazuje 
zvláštní vinu. Proto jim zřejmě řekl: „Myslíte, že ti Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že 
to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete - li činit pokání, všichni podobně zahynete.“ 
A pak, aby podtrhl své slovo, použil jako příklad jiné, tehdy právě čerstvé neštěstí. 
V Jeruzalémě spadla jakási věž. Za to přece nikdo přímo nemohl. Copak myslíte, že ti, které 
zabila, byli větší viníci, než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale 



nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ A je dost pravděpodobné, že tím Ježíš 
už odkazoval k mnohem horší katastrofě, kterou celému židovskému národu přinesli zakrátko 
Římané.  
 
Ale ještě, než se dostaneme k tomu, co to může říkat nám dnes, poznámku k tomu až 
pohoršlivému „všichni právě tak zahynete“. Domnívám se, že tím Pán Ježíš nechtěl říct: 
všichni zahynete podobným nebo stejným způsobem, ale: přemýšlíte-li o míře viny a důsledků, 
jste na tom všichni stejně. Vinami i ohrožením života jste všichni propojeni. Pokud jde o vinu, 
všichni nesete podobnou nebo stejnou vinu, a pokud jde o její důsledky: všichni byste mohli 
skončit podobně nebo stejně. Vždyť důsledkem vin je neštěstí a nakonec záhuba, smrt, která 
nemusí být a není jen fyzická. Ale teď máte šanci se vzpamatovat. Zabrzdit v životě. A jít do 
sebe. Začněte jinak smýšlet. Tím začíná každá změna, každý obrat v životě. Od změny smýšlení. 
To je vaše šance. To je cesta k záchraně života v čase, který signalizuje velké ohrožení. Nejen 
vašeho osobního života, ale i toho společného! 
 
Situace, v níž tohle slovo dnes slyšíme, je v lecčems jiná. A taky naše přemýšlení o vinách a 
trestech je jiné. Ovšem i my se svým způsobem ocitáme před Bohem a před jeho mluvčím 
Pánem Ježíšem s otázkami: víš přece o tom, co se děje za hrůzy? Co ten současný nelítostný 
šílenec a jeho armády páchají na civilním obyvatelstvu? Tady je přece jasné, kdo za to může. 
Co ty na to? Co s tím? 
 
Co by asi nám na to odpověděl Pán Ježíš? Co zůstává z té jeho odpovědi aktuální i pro nás? 
Třeba: hledáte viníky a sami se cítíte bezmocní? Vy nejste soudci. Ale ani bezmocné oběti. Tak 
se sebou něco dělejte. Abyste svým myšlením i jednáním byli zakotveni v Bohu, a mohli jste 
obstát, v tom, co přijde.  
 
A taky vy pamatujte, čím jste a komu patříte. Co od vás Bůh očekává. Že už konečně ponesete 
ovoce. Ovoce toho pokání. Dobré ovoce. I tomu naslouchejte, tomu podobenství o fíkovníku. 
O neplodném fíkovníku na vinici, kterému hrozí vytnutí? Anebo spíš o fíkovníku, který dostal 
ještě šanci nést ovoce? Protože se za něj u pána té vinice přimluvil jeho vinař: Pane, ponech 
ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej 
porazit. 
 
Fíkovník na vinici? Zvláštní. Ke komu tady vlastně Ježíš původně mluví?  To může být jistě 
zajímavé. Ale důležitější je, že jeho slova dnes slyšíme my! Nachází Pán vinice na nás, na 
fíkovníku tohoto sboru, ovoce, které čeká? V dnešní situaci? Investujeme do krásné zahrady, 
kterou nechceme mít jen pro sebe. Ale neseme tady ovoce lidskosti po vzoru Ježíše Krista, 
Pána, ke kterému se hlásíme? Neseme tu ovoce křesťanské lásky v aktuální situaci? Protože 
jinak tu ani my, bratři sestry, opravdu časem nemusíme být. 
 
Přátelé v Kristu, zdají se nám tahle Ježíšova slova, která dnes slyšíme, nezvykle přísná nebo 
nepříjemně zneklidňující? Asi námi mají pohnout. Ale nezapomínejme, že jsou to slova milosti.  
Vždyť činit pokání, znamená navrátit se k Hospodinu! K Bohu, jehož slova jsou pravdivou 
cestou. Přimknout se k Bohu, který je dlouho shovívavý, který se slitovává, neopouští nás a 
odpouští mnoho.  Vhledem k nepochopitelným a nespravedlivým násilnostem tyrana i 
nepochopitelným lidským tragédiím volá nás Ježíš naléhavě, abychom se navrátili 
k Hospodinu, ke zdroji života, naděje na spravedlnost a budoucnost. Ke zdroji odvahy a síly. 



Proti všemu strašlivému a lživému. Ke zdroji milosrdenství. A aby to na nás bylo znát a k užitku 
druhým. 
 
A nezapomeňte přitom, že jdeme k Velikonocům. Kdy se naplnilo, že Syn člověka nepřišel lidi 
zahubit, ale zachránit. On, věříme, se i za nás a naše ovoce přimlouvá. I nás ještě svým slovem 
okopává a Duchem hnojí. A dává nám naději, že rok Boží milosti se nerovná roku našemu. 
 
Tichá chvíle 
 
Modleme se: Hospodine, děkujeme, že nám v době hrozných zpráv posíláš Kristovo slovo. Že 
nám stále ještě dáváš čas navracet se k Tobě. Ty víš, kde a jak to konkrétně každý potřebujeme.  
Proto prosíme: Pane, smiluj se nad námi! 
 
 Pane Ježíši, děkujeme, že nás vedeš cestou pravou, k Velikonocům, kde jsi sám sebe vydal 
lidskému odsouzení a násilí, abychom my nezahynuli, ale žili z tvé moci a z tvého vítězství nad 
zlem i smrtí. Děkujeme, že proto i tvé varovné slovo je z lásky.   
Proto prosíme, Kriste, smiluj se nad námi! 
 
Duchu svatý, prosíme, ukazuj nám, kde se potřebujeme změnit a kde od nás Bůh a náš Pán 
čeká ovoce změny, víry a lásky, a dávej nám k tomu sílu a vytrvalost.  
Proto prosíme: Pane, smiluj se nad námi! 
 

Slova milosti:  

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? 

Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za 

nás! 

P: 625  Ó slunce spravednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 


