
III. neděle postní 
Ex 3,1-8a.13-15 
1Kor 10,1-6.10-12 
Lk 13,1-9 

Nech ho tu ještě tento rok. 
Lk 13,8 

Texty třetí neděle postní jsou opravdu velmi silné a snad ještě silněji vyznívají letos, kdy slavíme Rok Božího milosrdenství. Jde o pří-
běhy o smrti, příběhy vyvolávající velké otázky. Čím se provinilo těch osmnáct, na která spadla věž v Siloe? (srv.: Lk 13,4) A co ti Galilejci, 
jejichž krev smísil Pilát s krví zvířat? (srv.: Lk 13,1-2) Zemětřesení sesílá Bůh? Když chce někoho potrestat, tak vyhladí celé město, národ? 
 

Svou odpovědí se Ježíš zastává jak Boha, tak obětí: Boží ruka nepůsobí smrt a dějiny světa se netočí kolem hříchu. Ten, kdo trpí, se vždy 
ptá: Co jsem udělal zlého, že si zasloužím takový trest. A Ježíš odpovídá: Nic. Neudělal jsi nic. Bůh je láska a láska netrestá, a pokud ano, 
tak jen sama sebe. Život se neodehrává v soudní síni. Bůh nemrhá svou věčností na trestání a pomstu. Lidé se Ježíše ptají na události, o 
kterých slyšeli, na události z černé kroniky, ale on je vyzývá k tomu, aby se dívali dovnitř sebe: „Když se neobrátíte, všichni tak zahyne-
te“ (Lk 13,5). Nesmíme zůstávat jen na povrchu událostí, ale ptát se sama sebe, co to znamená. Pokud se člověk neobrátí, pokud se nevy-
dá po jiných cestách, po cestách míru a pokoje, po cestách spravedlnosti a lásky, tak se tento svět, který je postavený na písku nesprave-
dlnosti a násilí, zhroutí. Ježíš jako by říkal: Milujte se navzájem, jinak se všichni zahubíte. O tom je celé evangelium: mějte se rádi, jinak 
zemřete ve svých ustrašených a zbytečných životech beze smyslu. 
 

V podobenství o fíkovníku, který nenese plody, není Bůh oním přísným majitelem vinice, který po právu vyžaduje ovoce, ale důvěřivým 
a trpělivým vinařem, který o něj chce pečovat další rok, a třeba pak plody vydá. Ještě jeden rok, ještě další den, ještě trochu práce, slun-
ce, vláhy, okopávání… (srv.: Lk 13,8-9) Je to dobrý strom, ponese plody. I ty jsi dobrý strom, i ty poneseš plody, říká Bůh o každém z nás. 
Bůh jako dobrý hospodář se o mě stará jako nikdo jiný: pracuje na mě, okopává, odřezává suché větve, zalévá. „Snad příště ovoce pone-
se“ (Lk 13,9). V tom „snad“ spočívá celá Boží láska a jeho milosrdenství. Stačí maličké „snad“, doutnající knot, jen nepatrná možnost, aby 
Bůh i nadále čekal a doufal. Spokojí se s malým „snad“, upne se na nicotné „třeba“. Pro něj je důležitější zítřejší možné dobro, než vče-
rejší neplodnost. A obrátit se znamená uvěřit v tohoto Boha - hospodáře, Boha, který prokazuje svou všemohoucnost právě svým neko-

nečným milosrdenstvím. V tom se liší od nás lidí, v tom je svrchovaně jiný, neuchopitelný, přesažný. Ale zároveň se nám právě skrze své 
milosrdenství zjevuje jako Bůh neuvěřitelně blízký, jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův (srv.: Ex 3,15), tedy Bůh patřící člověku: Abra-
hámovi, Jiřímu, Evě… Bůh tak blízký, že si ani nedává své vlastní jméno, ale pojmenovává se jmény těch, které má rád. Jen v síle tohoto 
jeho milosrdenství můžeme nést ovoce: pro sebe i pro druhé. Protože aby byl člověk šťastný, musí dávat. To je zákon života.  

 

 

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

o. Mario Borzaga, omi 


