
      III. neděle postní 

Ex 3,1-8.13-15 
1Kor 10,1-6.10-12 
Lk 13,1-9 

I. neděle postní: poušť a Ježíš, který je pokoušen od ďábla. II. neděle postní: hora Proměnění a Ježíš, který se svým učedníkům ukazuje 
ve slávě. III. neděle postní: všední dny a Ježíš, který nám trpělivě vysvětluje, jakýže má ten blázinec našich životů význam. 
 

Dnes je to celé černá kronika. Všední dny… stačí otevřít noviny, zapnout televizi, surfovat na internetu… černá kronika tehdy i dnes. Pří-
běhy smrti. I v evangeliu. Smrt, která, tehdy jako dnes, vyvolává velké otázky. Čím se provinilo těch osmnáct, na které padla věž v Siloe? 
A co zemětřesení, tsunami… to všechno sesílá na člověka Bůh? Když je srovnáno celé město se zemí, je to Boží trest? Jak dnes odpovídá 
Ježíš? Ježíš hájí Boha a hájí ty zabité: Bůh nepůsobí smrt. Bodem, kolem kterého se na světě všechno točí, není hřích! Ten, kdo trpí, se 
často ptá: čím jsem si zasloužil takové utrpení? A Ježíš mu dnes odpovídá: ničím, nic zlého jsi neudělal. Bůh je láska a láska nezná žádný 
trest, láska netrestá, naopak sama je ochotna vzít vinu na sebe. Náš život se neodehrává v soudní síni. Bůh netráví svou věčnost vymýšle-
ním pokut a trestů. Lidé se tak Ježíše ptají na černou kroniku a on je vyzývá k tomu, aby se podívali pod povrch, aby šli di hloubky, aby 
změnili smýšlení (obrátili se). 
 

Když se neobrátíte, všichni zahynete (srv. Lk 13,5). Zemětřesení, terorismus, 11. září, války… v tom všem vidíme jen události z černé 
kroniky, ale nečteme v tom výzvu k obrácení! Pokud se neobrátíme, pokud se nevydáme po jiných cestách, pokud se člověk nepromění v 
tvůrce pokoje a spravedlnosti, pokud se nestaneme tvůrci civilizace lásky, jistě zahyneme, protože celý náš svět je postaven na písku: na 
písku násilí, moci, a nespravedlnosti. Ježíš právě na to odpovídá svým prvním a největším přikázání: milujte se navzájem…, jinak zahy-
nete, jinak se zničíte. To je evangelium: milujte se navzájem, jinak se zničíte. Zahynete ve svých ustrašených a neužitečných životech. 
 

A pak to krásné podobenství o fíkovníku. Napadá mě, kdo je v něm vlastně Bůh?! Majitel vinice, který se samozřejmostí a po právu oče-
kává plody ze své révy a fíkovníků? Určitě ne! Bůh je ten trpělivý a důvěřivý vinař, rolník, který pána přemlouvá, chce ještě jeden rok 
pracovat, okopávat, hnojit, a pak ten fíkovník určitě přinese ovoce. Ještě jeden rok, jeden den, trošku vláhy, slunce… a pak určitě při-
nesu ovoce. Bohu stačí doutnající knot, nalomená třtina, stačí mu křehké „možná“. Obrátit se znamená důvěřovat v Boha, který vytrvale       
okopává mé srdce a čeká, v Boha, pro kterého je mé možné zítřejší dobro víc než včerejší neplodnost. Takže mám šanci! 

    Když se však neobrátíte... 

Lk 13,5 

 

„Pán je všude a je vždy i mezi bouřkovými mračny.“  

o. Mario Borzaga, omi 


