
Domácí pobožnost 28. 2. 2021

1. čtení: Lukáš 13; 6-9

2. čtení: Izaiáš 5; 1-8

Milé sestry a milí bratři, určitě znáte řadu písniček o víně, opěvujících vinnou révu a její plody. Pro 
naši lidovou hudbu je víno velmi častý námět, zejména pokud jde o písně jihomoravské 
provenience. Jsou to obvykle veselé písničky, plné radosti ze života – a v těch smutných (jako třeba 
„sbohem galánečko“), slouží víno aspoň jako lék proti žalu. Prorok Izajáš také zpívá písničku o 
víně, o vinici, kde roste réva. Ale tahle moc veselá není... Začíná přitom pěkně, romanticky, jako ty 
moravské: zpívá se v ní o milém, který vysadil vinici, s láskou o ni pečoval... Ale postupně se v ní 
objevuje hořkost, vztek a zklamání, až je nakonec vinice vyvrácena, pošlapána a ponechaná ladem. 
Ta píseň, to je vlastně balada o neopětované lásce. Koho se týká, komu je určena? 

Adresáty té písničky jsou „obyvatelé Jeruzaléma a muži judští“, to znamená elita Božího lidu. Je 
tedy určená těm, kdo moc dobře vědí, o čem doopravdy je: že jde o vzájemný vztah Hospodina s 
jeho lidem. Takže ta vinice, která se navzdory vší péči tak nevděčně zachovala – to nejsou nějaké 
pohanské pronárody, není to okolní svět, tápající ve tmě. Nejsou to lidé, kteří by nevěděli, jak na 
Boží lásku a péči adekvátně odpovědět. Problém tu představují ti, kdo se k Hospodinu sami hlásí. 
Kdo jiný by se měl snažit, aby jeho ovoce bylo co nejlepší?

Ta krásná smutná píseň je o tom, kolik péče věnuje milý své vinici – kolik péče věnuje Hospodin 
svému lidu; nadřel se s ním, tolikrát ukázal svou blízkost, lásku, ale taky cestu a směrovky, 
abychom si nemuseli lámat hlavu s tím, kudy se dát – a zbytečně nepadali do propastí… Ovšem tato
námaha přišla vniveč: „místo práva, bezpráví, místo spravedlnosti úpění“. Ono totiž patřit k 
Hospodinu znamená víc, než prostě uznávat, že Bůh je, a občas to dát najevo nějakou písní nebo 
modlitbou. Znamená to taky pamatovat na svého bližního. Na vdovy a sirotky, na žebráky, 
uprchlíky, opovrhované… To jejich nářek se nese ulicemi Jeruzaléma, protože mezi muži judskými 
nemají žádného zastánce.

Upřímný vztah k Bohu a bližním – to je ovoce, které má Hospodinova vinice nést. A když je 
nenachází, tak je zklamán. Pánu Bohu není jedno, kam se jeho lidi řítí. není mu to jedno a tak se i 
hněvá. Určitě to znáte – když něco děláte s láskou a péčí a ono se to nepovede, tak to je k vzteku, to 
bolí...

A stejné je to i v té písni: Vinař se nesmírně nadřel a všechna péče se zdá být k ničemu: oproti 
očekávání odporná pláňata místo pěkných plodů, místo poslušnosti a odpovědnosti chaos, svévole, 
všelijak rozbité vztahy... To se pak nutně musí ptát „Co se mělo pro mou vinici udělat a já to 
neudělal?“ Kde je vina? Proč se to stalo, že nejsou dobré plody tam, kde byla dobrá péče? Zanedbal 
něco Bůh?
Víme už, že ta píseň je o Bohu a jeho lidu. Ale řekněme to ještě přesněji: je o Bohu a o nás. Vím, že
není příjemné, si tohle připustit. Že to od nás čeká Hospodin odezvu na svou péči. Nás vyzývá „vy 
rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí.“- Těžko se na to odpovídá... Víme, že Bůh dal vše 
potřebné. S velikou láskou dal život, prostor, svět. Dal tolik darů, abychom mohli mít dobrý život. 
Nabídl svou péči a blízkost. Ukázal taky hranice, aby bylo jasné, kde je to pro život bezpečné. Jak 
to, že naše odpověď na to všechno je tak často zakrslá, nevábná, kyselá, marná nebo prostě vůbec 
žádná? 



Bratři a sestry, je tady nebezpečí, že budeme příčiny tohoto stavu hledat někde mimo sebe. Za to, v 
jakém stavu je naše vinice přece nemůžeme. Na vině jsou léta nesvobody, sekularizace, 
přetechnizovaná, na konzum orientovaná společnost, zkažená doba - a kdoví, co ještě. Skutečně – 
důvodů (a vůbec ne hloupých) bychom našli spousty. Ale Bůh nám vzkazuje – to VY nesete 
odpovědnost. To se nás může dotknout: Vždyť jsme toho tolik udělali, vedeni vírou! A taky jsme 
dost zkusili - kolikrát jsme byli pro smích, protože se držíme Božích zásad. A teď máme poslouchat 
takové výčitky?

Vtip je v tom, že ta prorocká píseň právě nemá být výtka. Má nám být pomocí. Dává nám možnost 
vidět věci jinak. Přehodit výhybku našeho myšlení: Někdy totiž zlostně obviňujeme Boha, že kdyby
existoval (nebo nebyl nečinný), tak by se tamto nestalo a tohle dopadlo úplně jinak… 
Bombardujeme ho otázkami, jak jen mohl dopustit, aby to s církví, se společností, se světem takhle 
dopadlo. Voláme k Bohu a čekáme odpovědi. A tahle píseň prohazuje role - otázka přichází od Boha
k nám. Na tobě je teď, člověče, řada. Vše dobré máš k dispozici - tak proč tu není odpovídající 
ovoce? Bůh nemůže za to, jaké ovoce neseme. On dává vše, co potřebujeme, aby naše jednání mohl
být dobré, krásné, vyzrálé... Za kvalitu ovoce můžeme my. Tedy i za stav světa, vztahů. prostředí 
kolem nás. Bůh se nás tou písní ptá: kde je tvoje odpovědnost, člověče? Všechno jsem ti dal. Co jsi 
s tím udělal? 

Tak jak se dá odpovědět na takovou písničku? Třeba utéct. Odejít, vzdát to, že to nemá cenu, o něco
se ještě pokoušet, že už to stejně nezachráníme... Sestry a bratři – nebojte: tahle Izajášova písnička 
nás nemá uvést do deprese, utvrdit nás v tom, že je to s církví špatné a lepší už to ani nebude.. 
Naopak: Chce nás přivést k osvobodivému zjištění, že odpověď je na nás. Osvobodit nás od pocitu, 
že jsme obětí všeho okolo, že vlastně nic nemůžeme. Protože toho můžeme spoustu. Bůh nás 
vybavil dostatečně - každého jinak. Máme možnost se přičinit, aby naše vinice nebyla zpustlá a v 
rozkladu. Můžeme se vracet ke kořenům toho dobrého Božího zasazení – k jeho Slovu, k jeho lásce.
Půjčovat si od ostatních nápady, které nesou dobré ovoce a naroubovat je v té naší vinici. Nebát se 
také prořezávání – občas se zbavit nějakého zvyku, představy nebo majetku, pokud z nich už nic 
dobrého nevzejde. Prostě: brát Hospodina vážně, do všech důsledků a ve všech oblastech svého 
života: to si pak dokážeme poradit s plevelem lhostejnosti, křovím podružných starostí i pichlavými
posměšky okolí. Zůstaneme sborem a ne zbořeništěm. Takhle zůstaneme prostorem k životu, kde se 
daří dobrému ovoci, vínu výbornému, jehož je dost pro všechny a v němž má Bůh zalíbení. Amen

Modlitba: Hospodine, náš Pane a pro Ježíše i náš Otče. Máš nás tady, jako svůj lid, jako svou 
církev, abychom byli tomuto světu svědectvím o Tobě, o Tvé lásce. Dal jsi nám, jako dobrý vinař své
vinici, dostatek svobody a prostoru, abychom byli dobře viditelní, dal jsi a dáváš nám Své slovo, 
abychom z něho mohli čerpat živiny, sílu k růstu. Za to Ti děkujeme. Také za to, že od Tebe můžeme 
očekávat ochranu a pomoc. Vyznáváme ale také na sebe, že ne vždy je nám po chuti Tvé okopávání, 
kypření, prořezávání a zalévání. Vyznáváme, že rádi ležíme ladem, že neradi procházíme lisem, že 
se bráníme, když máme vydat dobrý užitek, dobré víno, které očekáváš. Prosíme, odpusť nám naši 
slabost a lenivost víry, dej nám pochopit a přijmout, že i těžké doby, doby, kdy jsme lisováni, jsou 
církvi i nám osobně k užitku. Prosíme, pomáhej nám svým Duchem, ať jako křesťané a církev jsme 
společenstvím a prostorem, kde se lidé potkávají s Tvým milosrdenstvím, spravedlností a pokojem. 
Prosíme, Tě vyslyš nás. Otče náš... Amen

Tipy na písně: EZ 419 Mocný Bože při Kristovu; S 148 Kdo na kolenou klečí; D 700 Pane Bože 
všemohoucí 


