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O nič nebuďte ustarostení. Ale svoje žiadosti o
všetko prednášajte Bohu modlitbou a poníženou
prosbou so vzdávaním vďaky! (Flp 4,6)

Zaspievam svojmu priateľovi pieseň môjho miláčka o jeho vinici:
Vinicu mal môj miláčik na úrodnom úbočí. Okopal ju, skaly vybral, viničom
ju vysadil. Uprostred nej zrobil vežu a lisom ju vystrojil. Potom čakal, že
urodí sladké hrozno, ale ona iba plánky rodila.
A teraz, občania Jeruzalema a mužovia Judska, súďte medzi mnou a mojou
vinicou! Čo som mal ešte urobiť svojej vinici a neurobil som? A keď som
čakal, že urodí hrozno, prečo urodila plánky?
Teraz vám ukážem, čo urobím svojej vinici: Pováľam jej plot a bude
pastviskom, zrúcam jej ohradu a budú po nej šliapať. Obrátim ju na púšť!
Nebudú ju rezať ani okopávať, vzrastie na nej tŕnie a bodliaky. A oblakom
prikážem, aby ju neskropili dažďom.
Vinicou Pána zástupov je dom Izraela, mužovia Judska – jeho rozkošný sad.
On čakal na právo – a hľa, bezprávie, čakal na spravodlivosť – a hľa, kvílenie.

Bratia a sestry, o nič nebuďte ustarostení. Ale svoje žiadosti o všetko
prednášajte Bohu modlitbou a poníženou prosbou so vzdávaním vďaky.
A pokoj, ktorý vychádza z Boha – pokoj, ktorý prevyšuje každú predstavu, –
uchráni vaše srdcia a vaše myšlienky v Kristu Ježišovi.
Napokon, bratia a sestry, majte záujem o všetko, čo je pravdivé a šľachetné,
čo je spravodlivé a čisté, čo je milé a čestné, čo je čnostné a chválitebné!
Robte, čo ste sa odo mňa naučili, čo ste prijali, počuli a na mne videli. A
bude s vami Boh pokoja.

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: "Počujte iné podobenstvo: Istý
hospodár vysadil vinicu. Ohradil ju plotom, zhotovil v nej lis a postavil vežu.
Potom ju dal do prenájmu vinohradníkom a odcestoval.
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Keď nastal čas oberačiek, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali
jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného
zabili a ďalšieho ukameňovali.
Znova poslal iných sluhov, a viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
Naostatok poslal k nim svojho syna. Povedal si: 'Môjho syna si budú vážiť.'
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: 'To je dedič. Poďte, zabime ho
a jeho dedičstvo bude naše!' Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
Keď potom príde pán vinice, čo urobí vinohradníkom?"
Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným
vinohradníkom, ktorí mu budú na čas odovzdávať úrodu."
Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: 'Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach
obdivuhodná!'?
Preto vám hovorím: Božie kráľovstvo sa vám vezme a dá sa národu, ktorý
bude prinášať úrodu."

Tak ako v čítaní zo Starého Zákona tak aj v Matúšovom evanjeliu ide o vinohrad: na
jednej strane je tu túžba po očakávanej úrode popr. po spravodlivom konaní a na druhej
strane vzťah k Pánovi tejto vinice. Ani jeden z týchto textov, ani pieseň o vinici a ani
príbeh o vinici nelahodí nášmu uchu a ani srdcu, ba naopak, znejú veľmi stroho,
nevľúdne a tvrdo. Spájanie Boha s posolstvom hrozby, vyhrážania, Boh, ktorý naháňa
strach a nás ľudí definitívne odpisuje, je nám mimochodom tak blízke, avšak nesprávne.
Vďaka Bohu napráva Pavol túto predstavu Boha v Liste Filipanom a to tak, že pripomína,
že náš Boh je Bohom pokoja a života.
Čo nám chcú teda odkázať pre náš život dnešné čítania? V prvom čítaní opisuje prorok
Izaiáš dojemnými obrazmi Božie zasadenie sa pre nás, ľudí. So všetkými nitkami jeho
bytia sa usiluje Boh umožniť nám rast. Uisťuje nás, ako sme hodní, vzácni pre život, hodní
lásky, aj keď my sami sa cítime zranení prežívajúc naše zlyhania. A keďže sme drahí a
vzácni tomuto nás bezpodmienečne milujúcemu Bohu, nevidíme ho ani ľahostajného,
keď neprinášame očakávané ovocie. Kyslé plody nie sú žiadnym dôvodom na oslavu. Sú
skôr podnetom pre starosť a zamyslenie, v čom to asi spočíva, že po takom dlhom čase
starostlivosti, rastu a dozrievania nie sú tu žiadne mimoriadne plody. Keď prorok Izaiáš
nám opisuje Boha ako plného hnevu, hroziaceho, že zničí vinicu a vydá ju napospas, tak
by sme mali toto rozumieť ako veľmi vážne varovanie, ktoré nás chce upozorniť na
dôsledky konania zameraného proti životu a tak nás ochrániť pred sebazničením. Keď Boh
dnes tvrdohlavo, vytrvalo skúma naše životné smerovanie a vyzerá, že žiada, aby sme
pozorovali, vnímali náš život z perspektívy, či naše vnútorné a vonkajšie správanie prináša
sladké alebo kyslé plody tak je to preto, že sme preňho tak veľmi dôležití. Podobne ako v
ľudských vzťahoch naplnených láskou, stratíme trpezlivosť k milovanému človeku a len
pomocou dôsledných opatrení môžeme opäť dôjsť k rozumu, konfrontuje nás Boh s
možnými dôsledkami (seba-)zničujúceho konania.
V príbehu o vinici v evanjeliu ide teda ešte raz výrazne o úzke prepojenie a vzťah medzi
Bohom, Jeho Synom, ktorého posiela ako svojho zástupcu a nami, ľuďmi. Len v spojení s
Ním, s uholným stĺpom, ktorého ľudia zavrhli, môže Božie Kráľovstvo cez nás a s nami v
tomto svete prinášať lahodné ovocie.


