
XXIX. neděle v mezidobí 

Iz 45,1.4-6 
1Sol 1,1-5 
Mt 22,15-21 

Co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu. 
Mt 22,21 

Známý příběh, ten o denáru s císařovým obrazem a nápisem. Kolikrát byl námi v dějinách zneužitý! A navíc k podpoře nejrůznějších, dokonce i 
protichůdných pozic! A čistota v úmyslech není ani u jeho úplného počátku, vždyť herodovci a farizeové chtěli tak Ježíše chytit za slovo (srv. 
Mt 22,15), nastražit mu léčku. Zlou a lstivou otázkou ho chtěli postavit proti Římu nebo proti svému národu. Izrael je už takřka století pod řím-
skou nadvládou. Někdy je to horší, někdy je to snazší, ale v každém případě musí poddaný platit císaři daň. A kdo by platil daně rád?! Navíc 
nepříteli a utiskovateli! 
 

Zajímavé je i to, že se Ježíše snaží přivést do úzkých herodovci spolu s farizei, spolupracovníci Římem dosazené loutky - krále Heroda Antipy, 
a tedy neohrožení zastánci „římskosti“ Izraele, spolu s „čistými“, s farizei, pro které byla římská nadvláda ponížením. Jako vždycky: společný 
nepřítel sjednocuje. A tím nepřítelem je Ježíš. Ten, který se vysmívá pokrytecké horlivosti farizeů, ale ani náznakem se nestaví na stranu hero-
dovců. Je svobodný, proto nebezpečný. Zdá se, že nemá na výběr. Buď půjde proti Římu, nebo proti svým. 
 

Ale Ježíš riskuje. Odpovídá a přitom mění perspektivu. Dvě změny, které mění a rozšiřují dopad původní otázky: „Je dovoleno platit daň císaři, 
nebo ne?“ (Mt 22,17). Nejprve nahrazuje sloveso „platit“ slovesem „vracet“: „Vraťte (odevzdejte) císaři, co je císařovo.“ (Mt 22,21). Maličkost, 
ale velká změna! Znamená totiž, že jsme něco dostali, a něco vracíme, že něco máme, a něco dáváme. Vrací se to, co je člověk dlužný. A každý 
z nás je velkým dlužníkem: vůči svým rodičům, přátelům, lékařům, pekařům, učitelům, vůči své zemi, městu, společnosti, vůči těm, kteří mě 
přivedli k víře, kteří mě učili mít rád… Můj život je jeden velký dluh a já jsem dostal neskonale víc, než jsem dal a než vrátím. 
 

A druhou změnou Ježíš do otázky vnáší Boží perspektivu: i od Boha ti bylo dáno, i Bohu tedy vrať. Od něj máme samotný život, od Boha máme 
všechny své talenty, schopnosti, radost, v Bohu máme smysl, naději, věčnost… Před Bohem, stejně jako před druhým člověkem nejsme vyma-
hači, ale vděční dlužníci. Kdybychom navíc drželi v ruce onen peníz, pochopili bychom ještě víc. Vedle císařovy podobizny na něm byl totiž 
také nápis „divo Caesari“, tedy „božského císaře“ nebo „božskému císaři patří“. A Ježíš svou odpovědí klade jasný předěl mezi tato dvě slova: 
císař není Bůh! Jedno je císař, něco jiného je Bůh! Císaři patří peníze, silnice, města, věci… Bohu patříš ty! Ty se nesmíš nechat nikým a ničím 
vlastnit, nesmíš se nechat prodávat, patříš jen Bohu. Císař má svou podobu na denáru, ale ty jsi obrazem a podobou Boha. Ježíš nás tak učí 
odolávat dvěma pokušením: nestarat se o svět, o lidi, nebo si naopak svět a lidi kolonizovat. Zůstaňme svobodní, svázáni jen evangeliem. 

 

„Abychom milovali, potřebujeme víc odvahy než času.“  

o. Mario Borzaga, omi 


