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Biblické texty:  
 
Izajáš 5, 1-7: Zazpívám svému milému píseň mého milého o jeho vinici: „Můj milý měl vinici na 
úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i 
lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata. Teď tedy, obyvateli 
Jeruzaléma a muži judský, rozhodněte spor mezi mnou a mou vinicí. Co se mělo pro mou vinici ještě 
udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? 
Nyní vás tedy poučím, co se svou vinicí udělám: Odstraním její ohrazení a přijde vniveč, pobořím její 
zídky a bude pošlapána. Udělám z ní spoušť, nebude už prořezána ani okopána a vzejde bodláčí a 
křoví, mrakům zakážu zkrápět ji deštěm.“ Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský a muži judští 
sadbou, z níž měl potěšení. Čekal právo, avšak hle, bezpráví, spravedlnost, a hle, jen úpění. 

Filipským 3, 4b-14:  Zdá-li se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc: obřezán 
osmého dne, z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů; jde-li o zákon – farizeus; 
jde-li o horlivost – pronásledovatel církve; jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale 
cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, 
neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a 
pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze 
zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a 
moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl 
zmrtvýchvstání. Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí 
zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš.  Já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: 
zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou 
cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. 

Matouš 21, 33-41.45n: Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, 
vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas 
vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky 
chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než 
předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: ‚Na mého syna budou 
mít přece ohled!‘ Když však vinaři shlédli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a 
dědictví připadne nám!‘ Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá 
těm vinařům?“ Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou 
odvádět výnos v určený čas.“ Když slyšeli velekněží a farizeové to podobenství, poznali, že mluví o 
nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupů, protože ty ho měly za proroka. 

Nepodstatné hodnoty 
 

Jsou ty dva texty o vinici, jak ve Starém tak v Novém zákoně v části podobné, že? Posluchači se nejprve 
domnívali a snad i bavili v domnění, že jim Izajáš vypráví o své manželce a o svém špatném 
manželství. Na konci jim však ztuhne úsměv, protože jim Izajáš řekne, že se nejedná o jeho manželství, 
ale mluví o nich. 

 
Ježíšovo podobenství začíná podobně, aby si posluchači uvědomili, že i on mluví o Izraeli. Zhruba tak 
dva týdny před velikonočními svátky Ježíš přichází do Jeruzaléma, kritizuje kněžskou aristokracii, 
kruhy blízké veleknězi. Denně je v chrámu, učí Galilejce, kteří přišli s ním a všechny další, kteří mu 
chtějí naslouchat.  



Když mocným šlapete na kuří oko, pak jim nezáleží na Vašich myšlenkách, vašich řečech, nebo jak 
odpovídáte na položené otázky, ale soustředí se jen a jen na to, jak vás zničit, zabít. Toho si je Ježíš 
vědom, když mluví o mocných kolem velekněze, kritizuje je, ale zatím ho nemohou chytit.  
Dnes se máme dopátrávat kritiky v podobenství o zlých vinařích, kritiky tehdejších i dnešních 
(nábožensky) mocných a také či hlavně nezapomínat na vlastní sebekritiku.  
 
Vinice, to je Izrael, vyvolený lid, který nijak aktivně v podobenství nevystupuje, zdá se, že své ovoce 
přináší.  
 
Nájemci jednají násilně, iracionálně a přitom naivně. Vinice je někde v Galileji, majitel pobývá 
v zahraničí, Galilea je nepokojná, povstání může propuknout každým dnem. Domoci se v takové situaci 
právní cestou svého nároku na ochranu investic je složité. Takže úvaha nájemců, že by se mohli 
nakonec vinice zmocnit, není tak nesmyslná, jak by se na první poslech zdálo. Nájemci jsou 
v podobenství onou vládnoucí honorací shromážděnou kolem velekněze, která si přivlastnila chrám a 
Boha ke svému počínání už nepotřebuje.  
 
Majitel vinice je Bůh. Z pohledu nájemců vinice se zdá majitel dost slabý, ne-li bezbranný. A tak si 
nájemci dovolují víc a víc a ono se stále nic neděje. Ale z pohledu majitele vinice (Pána Boha) se toho 
děje strašně moc: on opakovaně dává těm nájemcům šanci se zachovat jinak a konečně správně, aby 
ten hrozný konec na ně nemusel dopadnout, aby nemuseli být zahubeni.  
 
Podobenství končí jinak než dle naší zkušenosti: my bychom řekli, když pán vinice použil vše, aby se 
domohl svého práva, a nic nezískal, prohrál. Nemá už moc a prostředky se svého domoci. Je jasné, že 
velekněží věděli, že Ježíš mluví o Hospodinu, o Pánu, o Hospodáři. Věděli, že mluví o nich, ale ve svém 
chování pokračovali, přesně dle příběhu v podobenství.  
Dokážeme my poznat, že se mluví o nás? Že se nás Pán Bůh ptá, jestli se náhodou nechováme jako by 
nám tady všechno patřilo? Nevytlačujme náhodou Boha ze svého každodenního praktického myšlení? 
 
Apoštol Pavel vyjádřil svůj postoj v denním životě asi takto: Nespoléhat na vnější věci, osobní zásluhy, 
ale pro následování Ježíše vše ostatní odepisovat. Každý z nás si podle své víry za to „vše ostatní“ 
dosaď konkrétnosti sám. A pokračuje: Směřovat svým jednáním k poznání, že hlavním životním 
posláním je sloužit Pánu Ježíši, pomáhat lidem, zastávat se potřebných, plnit Boží vůli.  
Kéž nám Pán Bůh dá rozpoznávat kdy a kde se přidržujeme hodnot z Božího pohledu nepodstatných a 
kéž máme vůli prosit, aby nám Pán Bůh pomáhal se jich zříkat.  
 

 

 
 


