
Duchovní obnova postní – třetí týden

Antifona OCULI : Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.
Obrať ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený. (Žalm 25, 15-16)
Starozákonní čtení:Izajáš 55,6-9

6Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je 
blízko. 
7Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; 
nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští 
mnoho. 
8„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok 
Hospodinův. 
9Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly 
mé úmysly vaše.

Izajáš, a především jeho druhá část je  přezdíván starozákonní evangelium. To, 
že Hospodinovy cesty převyšují ty lidské, není důvod ke  skepsi. Právě ta by byla 
celkem logická a znaly a znají ji národy nejrůznějších vyznání. Božstvo převyšuje 
člověka, za dobré ho občas odmění, za zlé vždycky potrestá. 

Celá bible však přináší zvěst, že Hospodinovy úmysly s člověkem, jeho cesty pro 
nás nejsou zlé.Právě naopak.

Tam kde bychom řekli, tak už dost, tam, kde nevidíme východisko, tam kde nad 
sebou i nad jinými lámeme hůl, všude tam Hospodin vyhlašuje cestu k smíření. 
Hospodin nabízí svou blízkost i svévolníku, tomu, kdo si z ničeho a z nikoho nic 
nedělá. Dokonce ničema, i ten nejpodlejší, má u Hospodina šanci opustit své 
úmysly.

Prorokovo slovo zde není pokárání, ale šance. Člověče, obrať se, Hospodin tě 
chce přijmout.

Druhé čtení: 1.Korinstským 10,1-13

1Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod 
oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, 
2všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, 
3všichni jedli týž duchovní pokrm 
4a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou
skálou byl Kristus. 
5A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘. 



6To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. 
7A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl
a pil, a potom povstali k tancům.‘ 
8Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den 
třiadvacet tisíc. 
9A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od 
hadího uštknutí, 
10ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. 
11To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, 
které zastihl přelom věků. 
12A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 

Bůh skrze „křest“ mořem nejprve přivedl izraelský lid ke svobodě a k nové 
existenci. Na poušti pak nenechal svůj národ zahynout, ale živil jej manou a 
vodou ze skály. Na tyto projevy Boží věrnosti však lid odpovídá nevěrností. Tyto 
události z dějin Izraele Pavel nově aktualizuje pro život křesťanů. Křesťané mohli
přijmout ještě skvělejší Boží dary: nový život z vody a z Ducha, pokrm i nápoj, 
které živí věčný život. Přes tak velké skutky Boží milosti je každý křesťan 
vystaven nebezpečí promarnění těchto darů. K tomu může dojít upadnutím do 
převrácenosti srdce, kdy touhu po Božích darech nahrazujeme zlou žádostí a 
vděčnost vůči Bohu zaměňujeme za reptalství. Pavel jako prevenci k takové 
nevděčnosti   vybízí k bdělosti srdce

Evangelium : Lukáš 13,1-9

1Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil 
Pilát s krví jejich obětí. 
2On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že 
to museli vytrpět? 
3Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. 
4Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli 
větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? 
5Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ 
6Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; 
přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. 
7Řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic 
nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ 
8On mu odpověděl: ‚Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a 
pohnojím. 
9Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit.‘“



 Ježíš na prvý pohled řeší v dnešním čtení aktuální otázku příčiny neštěstí. 
Pomocí těchto příběhů nechce Ježíš předložit obraz Boha „soudce“, který je 
připraven okamžitě potrestat „hříšníka“. Vždyť ti Galilejci nebyli většími 
„hříšníky“ než ostatní. Jádro poselství je tedy jiné: závěr života přichází 
znenadání, nesmí se otálet s obrácením, jinak může přijít „tragický“ konec. Bůh 
je však trpělivý a poskytuje dostatek času a šancí k obrácení: okopává fíkovník a
očekává, že přinese ovoce.

A kde je bůh, když člověk trpí ?

V presbytáři svatovítské katedrály je velké barevné okno, kde leží umučený Ježíš 
v náručí Otcově. Můžeme diskutovat o tom, zda je vhodné zobrazovat Boha 
Otce, asi ne. Ale přesto by bylo dobré si tento obraz připomenout. Abychom 
viděli, kde může od dob života a smrti Krista končit lidské utrpení. Že totiž může 
končit v náručí Otcově.


