
Smrtná nedeľa – predpašiová (V Jirchářích, 22.3.2015) 
 
Text: Mt 21:33-41 (Podobenstvo o zlých vinohradníkoch) 
 
Téma: Nájomníci v. vlastníci 
 
Suspírium: 
 
 

Drahé sestry a bratia vo viere! 
 
Prečítaným podobenstvom sa pred nami roztvára obraz úrodných 

plání vysadených viničom a tak i prísľub úrody v podobe lahodného moku. 
Potešenie pre oko i jazyk. Obveselenie duše. Otvárajú sa nám všetky radosti 
života. To je však len prvý, počiatočný dojem. Keď počúvame slová 
Ježišovho podobenstva ďalej, zamrazí nás. Žiadna radosť a veselie. Len 
úklady, vzbury a vraždy. Tu netečie víno, ale krv. Ako k tomu mohlo dôjsť? 
Čo bolo príčinou? Poďme pekne poporiadku. 

 
Bol človek-hospodár, ktorý vysadil vinicu a ohradil ju, vykopal v nej 

lis, vystavil vežu, vinicu prenajal vinohradníkom a odcestoval. Na začiatku 
príbehu je tvrdá práca hospodára, majiteľa. Neradno nič zanedbať. Zvlášť, 
keď musí odcestovať a vinicu prenajať. Nech sa vinohradníci starajú 
o úrodu a nie stavebné práce. Nech je z vinice úžitok a nie úbytok a straty. 

 
Za obrazom vinice si môžeme veľmi jasne predstaviť dobrý Boží 

svet, do ktorého sme postavení a v ktorom môžeme hospodáriť. Je to dobrý 
svet – alebo aspoň bol na počiatku, keď Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, 
bolo to veľmi dobré. Kým sme sa nestali správcami my, ľudia. Máme robiť 
všetko pre to, aby prinášal úžitok svojmu hospodárovi. Máme sa o to snažiť 
všade tam, kde sme. Na rôznych miestach, ale predsa s jednou úlohou sa 
máme v rámci svojich možností snažiť, aby tento svet bol dobrý a prinášal 
hospodárovi úžitok. Hospodárovi. Správcovia – vinohradníci majú vinicu 
len v prenájme, kým je majiteľ preč. To však neznamená žiadne 
vykorisťovanie. Osvedčiť sa ako dobrí robotníci je v ich vlastnom záujme. 
Majú z úrody tiež úžitok, svoj podiel. Hospodárovi pripadala časť úrody ako 
nájomné, zvyšok bol odmenou za prácu správcom. Keď nám Boh zveril svet 

do správy, tak preto, aby sme to dobré, čo tu vysadil, opatrovali, 
rozmnožovali a aby to prinášalo radosť Jemu i nám.  

 
V podobenstve čítame, že hospodár odcestoval. Nie je to nič 

nezvyčajné. Aj v inom podobenstve, napr. o hrivnách, je hospodár ďaleko 
od domu. A v skutočnom živote to bývalo podobné. Bohatí ľudia mali svoje 
majetky aj na viacerých miestach, nielen v bydlisku a často boli aj 
obchodníkmi dlhodobo vzdialenými z domova. Neprítomnosť hospodára 
z nášho príbehu môže budiť dojem, že sa už možno nevráti, že nemôže 
zasahovať. Božia skrytosť, stiahnutie sa zo sveta môže tiež vzbudzovať 
dojem, že Boh vlastne nie je, alebo že mu je Jeho stvorenie ľahostajné. Táto 
skutočnosť však nám – správcom dáva priestor pre slobodný život 
i k dôvere. Nemusíme sa stále ohliadať ako poddaní na panskom, či sa 
pandúri s bičíkom neblížia k nám. Na druhej strane je to aj veľké pokušenie 
– nebrať Boha vážne. Pracovať a uspôsobovať si život pre seba. Veď 
poznáme: zíde z očí, zíde z mysle. 

 
Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich 

sluhov, aby mu prevzali úrodu. Hospodár na svoju vinicu nezabúda, i keď sa 
to na prvý pohľad môže zdať. Čas sa nachyľuje, úroda sa blíži. V pravý čas 
sa hospodár objaví. Možno je nám Pán Boh zatiaľ skrytý. Niekedy nám asi 
až citeľne chýba Jeho zjavná prítomnosť. Ale On príde, dá o sebe vedieť. 
Pri slovách „čas oberačky“, „účtovania“ nám asi príde na um posledný súd. 
To by sme si ale trochu zjednodušovali. Na poslednom súde nebudeme 
môcť odmietnuť vydať úrodu či zverené konto. V podobenstve tak vinári 
urobili. Takže sa myslí skôr na priebežné účtovanie v našich životoch. Veď 
aj zdravá vinica nerodí jedno rázovo, ale každý rok. I bežný ľudský život 
má svoje medzníky. Sú to chvíle, kedy sa najlepšie ukáže, pre koho vlastne 
pracujeme.  

 
Rýchlo sa to ukázalo aj v našom podobenstve. Vinohradníci mali 

sluhom poslaným od hospodára odovzdať jeho právoplatný podiel. Oni sa 
však rozhodli, že si všetko nechajú pre seba. A nielen to, o čo sa prácou 
pričinili, ale aj to, čo im bolo ako hotové zverené do opatery. Je to bežná 
ľudská tendencia či možno až samozrejmosť hovoriť: „naša planéta“, „náš 
svet“, „naša krajina“, „naše mesto“, „môj dom“, „môj čas“, „môj záujem“, 
... Jasne cítiť, o čo nám ide, o čo a pre koho sa snažíme. To všetko hovorí 



o celkovom nasmerovaní našich životov, odhaľuje základ, na ktorom 
stojíme. Keď sa však ten sebazáujem stane hlavným, až postupne jediným, 
vyjde dokonca na povrch, kam to môže zájsť. K násiliu, agresivite 
i vraždám. Počuli sme, že vinohradníci pochytali sluhov, jedného zbili, 
iného zabili a iného ukameňovali. Kde človek necháva Pána Boha bokom a 
chce byť svojím vlastným pánom, tam sa otvára priestor pre zlo a násilie. 

 
A zlu sa treba jasne postaviť na odpor, treba ho potlačiť 

a zlikvidovať. To je logická reakcia. Ale ako reagoval hospodár? Poslal 
zase iných sluhov, a to viac ako predtým, ale aj tým urobili podobne. 
Hospodár to skúša znovu a znovu, dáva novú šancu. Chce sa dohovoriť, 
nadviazať kontakt. Nechce do vinohradu vtrhnúť s vojskom. Chce získať 
víno, nie krv. Boh, ktorý to s človekom skúša zas a znova. Z nášho pohľadu 
až príliš veľa šancí, zbytočné vyčkávanie. Kým si neuvedomíme, že na 
mieste vinohradníkov – správcov sme my sami. Vinohradníci sa ale ani na 
druhýkrát nedajú presvedčiť. Prečo aj? Majiteľov prístup je až príliš 
zhovievavý a nenásilný. Oprávnene v nich rastie vedomie, že hospodár je 
slaboch, nemá na to, aby presadil svoju vôľu a právo. Prečo nevyužiť 
príležitosť zbaviť sa ľahkej prekážky? A Boh, ktorý nevtrhne do sveta, aby 
si vynútil poslušnosť, ale posiela svojich služobníkov, aby prehovárali 
a presvedčovali – nie je podobný? Slabý a vlastne zbytočný? 

 
Ešte jedna hospodárova reakcia, azda najsilnejšia. Vrchol príbehu. 

Nakoniec k nim poslal svojho syna, mysliac si: Budú sa ostýchať môjho 
syna. Ale vinohradníci, keď uzreli syna, povedali si: Toto je dedič; poďme, 
zabime ho a privlastníme si jeho dedičstvo. Hospodár si myslí, že na 
vinohradníkov zapôsobí, keď k nim pošle svojho vlastného syna. Myslí si 
azda, že ich dojme svojou otvorenosťou, trpezlivosťou a nenásilím. Dúfa, že 
sa synom predsa len dajú prehovoriť. Vkladá do nich príliš veľké nádeje? 
Vkladá Boh do nás príliš veľké nádeje? Môže človeka zhlúpnutého 
príbehmi plnými násilia a presadzovania si moci silou ešte dojať a osloviť 
cesta trpiaceho služobníka? Cesta sebaobetovania? Nie je to naivné? 
Nepochopenie, ako to vo svete chodí? Sme schopní na niečo také vôbec 
reagovať? 

 
Alebo práve naopak? Pretože sme presýtení násilím, môžeme 

vnímať Božiu trpezlivosť a nenásilie? Možno to pocítime ako balzam na 

našu obitú dušu. Oslovujú nás teda viac hrdinovia lacných krvákov, ktorí 
nakoniec zachránia svet po tom, čo všetkých nepriateľov zmlátia 
a vystrieľajú – alebo skôr tí, ktorí bojujú bez zbraní a väčšinou si to odnesú 
a napokon upadnú do zabudnutia? Poznávame v Kristovi – Božom Synovi 
a trpiacom služobníkovi – komu patrí svet? Presvedčí nás Hospodinova – 
hospodárova trpezlivosť o tom, aby sme poznali, komu patríme a pre koho 
pracujeme? O to tu ide. O to ide vo veľkonočnom príbehu. 

 
Podobenstvo mierilo asi v prvom rade k ušiam správcov vyvoleného 

národa – k zákonníkom, farizeom, veľkňazom. Tí sa snažili poctivo držať 
Božieho Zákona a tak viesť izraelský ľud. Lenže bolo to príliš kŕčovité, až 
sa im z toho snaženia vytratil sám Boh. A keď prišiel Ježiš a snažil sa 
ukázať, že Boh je viac než litera Zákona, nedokázali to prijať. Preto sa ho 
zbavili ako ničiteľa. V rozhodujúcej chvíli zlyhali a zatvrdili sa. Ukázalo sa, 
že ich vlastne nezaujíma živý Boh, ale ich vlastné poriadky. Ale, čo robíme 
my, súčasný správcovia? Čo robíme pre to, aby sme Krista zo svojej vinice, 
zo svojho života nevyhodili? 

 
Chytili ho teda, vyhodili z vinice a zabili. Taká bola odpoveď 

vinohradníkov na hospodárovu výzvu. Taká bola odpoveď predstavených 
vyvoleného národa na Hospodinovu výzvu stelesnenú v Ježišovi z Nazareta. 
Zbaviť sa jej, nedovoliť preniknúť cez pevné hradby a keď, tak rýchlo preč. 
Nenechať sa dojať, ani obmäkčiť. Ježišovo ukrižovanie, celý pašiový príbeh 
nám ukazuje v plnej nahote, ako to s nami vlastne je. Sú v ňom osobné 
zlyhania jednotlivcov (ako boli Judáš a Peter), je tu dav, ktorý sa nechá 
strhnúť niečou nenávisťou, máme tu náboženských predstaviteľov, ktorí si 
zo svojej úlohy urobili byznis a z pastierov sa stali vlci; a nájdeme v ňom 
i predstaviteľov politickej moci, ktorí rezignujú pred povinnosťou hájiť 
spravodlivosť a právo. To všetko sme, bratia a sestry, aj my. Je to stručný 
výpočet situácií, v ktorých križujeme Božieho Syna. Aj my, ešte dnes.  

 
Rozdiel medzi nami a tými, ktorí kedysi ukrižovali Krista je ten, že 

my vďaka krížu a vzkrieseniu vieme, že Ježiš je v pravde Boží Syn. Vďaka 
tomu, že Boh poslal svojho Syna aj za cenu obete, dostávame i my novú 
šancu. Boh sa naďalej snaží nadviazať s nami kontakt. A my môžeme 
poznať, komu patríme, kto nás neopúšťa. Ten, ktorý nechce z vinice krv, ale 
víno. Napriek svojvôli vinohradníkov, napriek našim hriechom, napriek 



našej snahe byť pánmi sami sebe, je tu ešte niečo silnejšie než my, než zlo 
a násilie. Láska bezmocného, trpiaceho a ukrižovaného Božieho Syna Ježiša 
Krista. Láska, ktorá sa nedá vyhnať, ani umlčať. To je naša jediná nádej. 
Amen. 


