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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C
Evangelium (Lk 13,22-30)
Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do
Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na
to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit
vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku
a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!', odpoví vám: `Neznám vás, odkud
jste.' Tu začnete říkat: `(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi nás na ulicích!' Ale on
vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!' Tam
bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou
v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od
severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří
budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“
K POROZUMĚNÍ TEXTU
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to:
„Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude
snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a
vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: `Pane, otevři nám!',
odpoví vám: `Neznám vás, odkud jste.'“ „Je málo těch, kdo budou spaseni?“
Tato otázka vychází z názoru, že ne všichni budou mít podíl na zaslíbeném
světě, který má přijít. Jaký je tedy vztah ke království, které hlásá Ježíš? Mistr
na otázku neodpovídá, ale (jak je jeho zvykem), obrací se přímo na posluchače
výzvou: „Vy se snažte vejít!“ Přesouvá tedy těžiště diskuze z obecné a teoretické
roviny na rovinu osobní a konkrétní.
Mnozí se budou snažit vejít, ale nevejdou – kdy budou o to usilovat? Ne během
života (vždyť budou usilovat o opak – budou „se dopouštět nepravostí“, v. 27),
ale tehdy, kdy už bude pozdě (v. 25). Tito lidé to tehdy budou „zahrávat“ na to,
že Krista znali – mluví se zde v první řadě o Ježíšových současnících. Znát Ježíše
však nemá žádný význam, pokud se nejedná o skutečné osobní společenství.
Znát neznamená jen „teoretická znalost“, ale také osobní společenství
(„poznání“ v biblickém slova smyslu – Ježíšova odpověď „neznám vás“ tedy
znamená „nemám s vámi vztah, nejsem ve společenství s vámi“).
Ale on vám odpoví: `Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali
nepravosti!' Nejedná se o „dočasná selhání“, ale o stav netečnosti vůči
evangeliu, vůči Kristu, je to kráčení po „neevangelní cestě“ (a nejen „občasné
zahýbání doleva či doprava“).
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A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u
stolu v Božím království. Přijdou od východu, západu, severu i jihu – tj.
odevšad. Je to motiv starozákonní, viz Iz 49,12; 43,5-6. I hostina je typickým
starozákonním tématem, obrazem nadbytku a zajištění.
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou
posledními. Někteří první (tj. Židé, oni byli jako první vyvolení, jako první
slyšeli evangelium) budou poslední (tj. zůstanou venku), někteří poslední (tj.
pohané) budou první (tj. vejdou na hostinu). Je důležité poznamenat, že věta
„první budou poslední a poslední budou první“ může mít různý význam podle
kontextu. V našem případě se nabízí výše uvedený výklad: nemluví se však
o tom, že někteří první budou poslední „na hostině“. Podobenství nečiní rozdíl
mezi těmi, kdo jsou připuštěni na hostinu.
SHRNUTÍ
Perikopa navazuje na dvě poslední předcházející podobenství o Božím
království. Tento text má určité paralely u Matouše (7,13-14), kde se mluví
o široké a úzké cestě do království. Ti, kteří jsou v blízkosti Kristově, si kladou
otázku: „Budeme zachráněni?“ Odpověď je jednoduchá a „zavrhuje“ lacinou
spásu: nestačí znát Krista. Je třeba přijmout Boží slovo a usilovat o jeho
uskutečnění.
VÝZVA NA TÝDEN
Zamysleme se
Mladší:
Už jste někdy viděli pohádku, ve které se dokážou lidé zmenšit třeba na deset
centimetrů – a pak mohou dělat věci, které jako velcí nemohou? Takové kouzlo
bych si někdy docela rád vyzkoušel…  Ale v životě by to mohlo znamenat, že
jsou mezi námi lidé, kteří jsou nenápadní, skromní, pomáhají druhým a zdá se,
že jsou malí, a přece by nám bez nich něco důležitého scházelo. A pak jsou zase
lidé, kteří se naparují, nafukují a dělají se strašně důležitými, i když ve
skutečnosti myslí hlavně sami na sebe. A ti vypadají jako velcí. Kdo z nich asi
projde tou „úzkou branou“? A co myslíš, že byste měli dělat, abyste jí prošli
také vy?
Starší:
Ježíš se nám snaží vysvětlit, že existuje souvislost mezi úzkou branou, námahou
a štěstím. Existuje pořekadlo: Snadno nabyl, snadno pozbyl. Tedy nic neměl – a
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zase nemá nic, protože si toho nevážil. Všimněme si, že Ježíš nás i jinde vyzývá
k činu, když mluví o pokladu ukrytém v poli. Poklad i to, co je za úzkou branou,
je Boží království. Dostaneme se k němu jen tehdy, když s Bohem
spolupracujeme, když sami chceme, když se snažíme vejít, když koupíme pole
a poklad vykopeme. Bůh nám to vše připravil, „nahrál nám na smeč“, a míček
je teď třeba zrovna na naší straně!
Zkusme si
Mladší / Starší
Zamysleli jsme se už nad tím, co Ježíš rozuměl „úzkými dveřmi“ – a teď je čas
to vyzkoušet.
 Ve skupině dva hráči vytvoří „veřeje dveří“, mezi kterými budou ostatní
procházet, aniž by se „veřejí“ dotkli; komu se to stane, ze hry vypadává.
Ze začátku, když tito dva hráči budou od sebe dál, se zdá úkol
jednoduchý. Po každém kole se ale průchod o něco zúží. Vítězí ten, kdo
zůstane ve hře jako poslední.
 Tuto aktivitu si může ale vyzkoušet i každý sám – „veřeje dveří“ nahradí
např. dvě židle nebo krabice. Jak úzký prostor dokážeš zdolat?
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