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Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn
člověka nemá, kam by hlavu položil.
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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ CYKLU C
Evangelium (Lk 9,51-62)
Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do
Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby
tam připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali
z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné
vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu
však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam
by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi,
abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají
své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou,
Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však
odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro
Boží království.“
K POROZUMĚNÍ TEXTU
Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se
rozhodl jít do Jeruzaléma. Nejprve je tu dějinný kontext: „když se už začal
naplňovat Boží plán o Ježíšově nanebevstoupení“ (podle Lukášova evangelia
není cílem Ježíšova života smrt, ale nanebevstoupení – liturgický překlad je
poněkud nepřesný).
Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam
připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma. Tito učedníci připravují cestu podobně jako sedmdesát učedníků
v 10,1 (Ježíš je poslal tam, kam chtěl sám jít). Tato událost předznamenává
budoucí misii mezi Samaritány (Sk 8,4-25). Častokrát docházelo k incidentům
mezi galilejskými poutníky (putujícími do Jeruzaléma) a Samaritány, proto se
volila jiná cesta, přes sousedící kraj Perey. Ježíše potkává to, co samotné
učedníky při misijní cestě (viz následující 10,10).
Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych
napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví
pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ Tato výzva
(„nech duchovně mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé“) se dá chápat jen v kontextu
naléhavých požadavků Božího království (v židovské tradici povinnost
pohřbít zemřelého příbuzného byla prvořadá). Povolání zvěstovat Boží
království předjímá vyslání učedníků v následující kapitole (10,1-12).
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Následování Krista tak znamená přijmout určité nároky: obětovat jistotu
(první případ), synovskou povinnost (druhý případ) a city k rodinným
příslušníkům v případě druhém.
SHRNUTÍ
V Lukášově evangeliu začíná nový důležitý úsek: Ježíšova cesta do
Jeruzaléma. Jedná se o důležitou část, protože Ježíš „ovlivňuje“ své učedníky
tím, že s nimi cestou rozmlouvá. A vyprávění o cestě je významným
prostředkem „tréninku“ učedníků. Zde se zdůrazňuje Ježíšova rezolutnost
kráčet do Jeruzaléma, přes všechny překážky. Tak jako služba v Galileji začíná
textem o odmítnutí, zrovna tak i vyprávění o cestě je uvedeno takovým
odmítnutím.
Text se skládá ze tří částí: 1) Ježíš, přesvědčený o své blízké smrti, se rezolutně
vydává do Jeruzaléma (jeho rozhodnost je v přímém kontrastu s odmítavým
postojem učedníků); 2) odmítnutí Samaritánů je podnětem k vyučování
o trpělivosti; 3) kdo chce Krista následovat, musí být ochotný měnit svůj
životní styl, někdy i za cenu bolestných rozloučení.
VÝZVA NA TÝDEN
Zamysleme se
Mladší:
Co uděláš, když ti někdo něco provede? Normálně asi člověk přemýšlí, jak by
to tomu druhému oplatil: „Až k tomu bude příležitost, tak mu něco provedu!“
Apoštolové to chtěli Samaritánům oplatit hned – seslali by na ně oheň. Ježíši se
to ale nelíbilo. On není rád, když někomu něco oplácíme. Naopak nám říká,
abychom druhému odpustili a už neopakovali zlé, co se nám stalo. Už jsi to
někdy vyzkoušel?
Starší:
Dnes čteme o tom, co to znamená jít za Ježíšem. Apoštolové z toho chtěli
získat výhody a zničit druhé Boží mocí. Někdo jiný by si pro sebe chtěl zase
„ukrojit“ kus Boží slávy… Jenomže svět „tam nahoře“ není úplně stejný jako
svět „u nás dole“. Nejde ho vzít a „překopírovat“ do našich podmínek. Boží
sláva a moc by se spíš dala „přeložit“ z nebeského jazyka do pozemského.
Jeden z překladů těch dvou slov by mohl být třeba: služba a chudoba. A
k tomu navíc ještě radost a pokoj, které svět dát nemůže!
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Zkusme si
Mladší
Ježíš ve svých podobenstvích a přirovnáních hovoří o věcech, které běžně
v životě vídal.
1. Zkuste si na dvě skupiny zasoutěžit, kdo vyjmenuje více divoce žijících
zvířat v naší přírodě. A dokážete to i s divoce žijícími zvířaty Ježíšovy
doby?
2. Postavte si v místnosti, kde jste, „doupě“ ze všeho, co můžete použít.
Ale pozor! Musíte se do něj všichni přítomní vejít!
Starší
Zjistěte, jak je postaveno běžné ptačí hnízdo z větviček a zkuste totéž vytvořit
z nějakého jiného materiálu – papíru, vlny apod. Můžete do něj vytvořit i
nějakého „obyvatele“, buď z ptáků, kteří žijí u nás, nebo z těch, kteří jsou běžní
v dnešním Izraeli.
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