
XXXII. neděle v mezidobí 
1 Král 17,10-16 
Žid 9,24-28 
Mk 12,38-44 

Dala všechno, co měla. 
Mk 12,44 

Vdova. Vlastně dvě: jedna ze Sarepty, ke které je skrze oslovení Božím slovem poslán prorok Eliáš, a druhá v jeruzalémském chrámě, 
která se pro Ježíše stane vzorem učedníka. Dvě vdovy a zázrak důvěry! 
  

Ten příběh známe. V Achabově království je sucho a Eliášovi se ozvalo Hospodinovo slovo, doslova „se mu stalo Hospodinovo slovo“, do-
tklo se ho, stalo se pro něj tělem, událostí: „Vstaň a jdi do Sarepty.“ (1 Král 17,9) On vstane a jde. V Sareptě potká vdovu, po které chce 
trochu vody ve džbánu a kousek chleba. Vdova nepatří do vyvoleného národa, je to féničanka, cizinka. Pomoci se tedy Eliášovi dostává 
od zcela nečekaného člověka. To Boží slovo ho poslalo do Sarepty a to tedy znamená, že Bůh může působit zcela neočekávaně, jeho po-
moc může přijít z té nejméně očekávané strany, v tu nejméně očekávanou chvíli. Bůh je prostě vždycky jiný, nemohu ho sešněrovat do 
svých kategorií a uzavřít do svých šuplíků. A navíc je to chudá vdova, poslední z posledních. Ale snad právě proto, že sama zakusila tíži-
vou situaci, pohrdání ze strany druhých, nedostatek lásky, nejistotu, je teď ochotna pomoct tomu, který se ocitl v obdobné situaci: ne-
známému cizinci, který by jinak v Sidónu jen stěží našel přijetí. Jenže tím, kdo v tomto příběhu obdarovává, není ve skutečnosti ona, ale 
Eliáš. Prorok po vdově chce její poslední jídlo, tu poslední hrstku mouky a trochu oleje, ze kterých chce vdova udělat chleba pro sebe a 
svého hlady umírajícího syna. „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Ale nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi to.“ (1 Král 

17,13) Pro ženu je to zkouška. Má se odhodlat k obrovskému kroku důvěry, vzdát se své malé jistoty, která jí ještě zbyla, za ještě menší a 
zcela nejistý příslib: „Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu s olejem.“ (1 Král 17,14) Důvěřuje, a stane se tak, jak Hospo-
din řekl. To ona je obdarovaná: neubývající moukou a olejem, ale především vírou! Hlavním zázrakem tohoto setkání je víra vdovy. 
 

A podobně je tomu v evangeliu. V důvěře, že se Hospodin postará, odevzdá i vdova z jeruzalémského chrámu to poslední, co má. Ale dů-
ležité není ve skutečnosti to, co dá, ale to, co si nechá. Vždyť i my sami dáváme Bohu spoustu věcí, říkáme: Pane, vezmi si klidně tohle a 
tohle, dokonce i tamto, ale… ale tohle, to už mi neber! Vdova odevzdala v těch svých pár halířích sama sebe. I my jsme povoláni dát Bo-

hu celý svůj život, den za dnem dávat víc a víc, nakonec i to, co si úzkostlivě držíme jen pro sebe. Je to cesta, ale abychom se na ni vydali 
a také na ní vytrvali, musíme podle dnešních čtení zakusit dvě věci: pochopit, že já nejsem tím, kdo obdarovává, ale kdo je obdarován. 
Bůh mě přece nechce ožebračit, nedávám proto, abych ztratil, ale abych dostal daleko víc. A pak musím asi nejprve hodně ztratit, jako ty 
dvě vdovy, abych došel k tomu, že to úplně nejvíc je dát se Bohu, že jen to mě může naplnit radostí a dát smysl mému životu. 
  

 

„Snášejme s vlídností nedostatky druhých, zakrývejme je pláštěm co nejupřímnější lásky.“  

sv. Evžen de Mazenod, omi 


