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Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí  
v jednom domě.  
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20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C 

Evangelium (Lk 12,49-53) 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už 

vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že 

jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude 

rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděleni 

otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti 

snaše a snacha proti tchyni.“ 

 

K POROZUMĚNÍ TEXTU 

Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest 

mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Obraz připomíná 

proroka Eliáše, který svolal oheň na Baalovy proroky (1 Král 18,36-40). Jedná 

se jinak o poměrně otevřená tvrzení ve věci svého smyslu: mohou se týkat 

Ježíšovy smrti na kříži, nadcházejícího soudu Syna člověka, nebo 

eschatologického daru Ducha v ohni Letnic. Ve všech případech Ježíšovo 

prohlášení jeví prorocký žár a naléhavost. 

Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. Tento 

verš je nejjasnějším vyjádřením z úst samotného Ježíše o rozdělení, jež v lidu 

způsobí. O to více překvapí zjevný rozpor v příslibu ve zprávě o dětství, že 

Ježíš přinese pokoj. Odpověď samozřejmě zní, že ti, kdo jej přijmou, tento 

pokoj obdrží, ale právě oni se oddělí od těch, kdo Ježíšovu zvěst odmítají. 

Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a 

dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka 

proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni. 

Výsledkem Ježíšova působení není pokoj, kdy by zůstal nedotčen klid 

rodinného krbu. Naopak, vlastním smyslem jeho prorocké výzvy je rozdělení 

lidu. Simeonovo programové proroctví v Lk 2,35 zde dochází svého 

výslovného naplnění ústy samotného Ježíše: on rozděluje rodiny a působí 

rozdělení v lidu.  

 

SHRNUTÍ 

Toto zakončení řeči k učedníkům nese jasný požadavek rozhodného 

následování. Ježíšovo vystoupení v Izraeli působí jako oheň, rozdvojení dělící 

na ty, kteří jsou pro Boha a proti Bohu. Ježíšovo poslání od Otce spočívá 

v tom, že má hodit na zem oheň, požár zvěstování Božího království a výzvy 

k pokání. Ježíš poukazuje na „křest“ své nadcházející smrti na kříži. 
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Následování Ježíše zasáhne i rodinné vztahy. Nejde tu o generační konflikt, 

ale rozhodnutí na všech úrovních ve jménu radikálního následování Ježíše, 

které nepřipouští neutralitu. V tomto smyslu Ježíšova zvěst nedovoluje „mír 

za každou cenu“, ale jen pokoj v kontextu komplexních eschatologických 

konfliktů. 

 

VÝZVA NA TÝDEN 

Zamysleme se 

Mladší:  

Když je venku zima, tak se každý rád přiblíží k ohni, aby se zahřál. Podobně je 

i pro každého z nás možné, aby se takto „ohřál“ u Ježíše. A nejenom to, 

dokonce jeho teplo a jeho plamen může začít planout a hřát i v našem srdci a 

zahřívat ostatní! Plamen hoří a my jsme jako svíce – ta také dává svůj vosk a 

knot. Něco musíme dát, aby plamen mohl hořet. Co vlastně ale máme 

DÁVAT, jak máme být tím dobrým voskem a knotem? Například svůj čas, 

svůj úsměv, svou pomoc… Když nad tím budeme přemýšlet – určitě přijdeme 

na spoustu věcí! 

Starší: 

Tam, kde je oheň, se zákonitě šíří světlo a teplo. Neexistuje studený nebo 

vlažný oheň. Oheň tedy jasně vymezuje, kde je a kde není – jedno stojí proti 

druhému. Ježíš nám svým životem ukazuje, jaké má jeho oheň vlastnosti: 

nespaluje druhé ale sebe pro druhé, nehoří tím, že by na sebe pokládal palivo 

druhých ale tím, že on sám je palivem. Do podobného procesu ohně jsme 

zváni i my. Zkusme nad tím chvíli přemýšlet! 

Zkusme si 

Mladší / Starší 

Ježíš v dnešním čtení hovoří nejen o ohni, ale také říká, jak budou pro jeho 

jméno rozděleni i ti nejbližší.  

 Ve skupině si můžete zahrát oblíbenou pohybovou hru Molekuly. Hráči 

se volně pohybují po prostoru. Vedoucí náhle vykřikne číslo (od 2 do 8, 

podle počtu hráčů) a hráči mají za úkol utvořit skupinky o daném počtu. 

Kdo to nestihne a nedokáže se do žádné zařadit, vypadává. 

 Zamyslete se nad tím, kolika různými způsoby lze rozdělat oheň. 

Dokázali byste to bez obvyklých pomůcek, jako jsou zápalky nebo 

zapalovač? A pod dozorem někoho dospělého si můžete zkusit oheň 

těmito způsoby rozdělat a chvíli ho udržet.  
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