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Bratři a sestry podobenství o vinici má 2 odlišné části. O té první části jsme si
povídali minule. O modlitbě za druhé kolem nás, za náš sbor, národ a tento svět.
O osobním rozhodnutí pro Krista, když slyšíme jeho pozvání k
následování, a vyznaní vin. Že nemáme s tím příliš otálet a čekat, abychom
nepromarnili čas nám daný. Ale tato druha část je o lidech, kteří znají Boha a
Ježíše Krista. Jsou součástí Božího království na této zemi. Je to o nás, kteří
chodíme do tohoto shromáždění. O nás, kteří nepochybujeme o Boží existenci a
existenci Ježíše Krista. O nás, kteří známe Božího syna jako osobního spasitele.
Pán Ježíš zde hovoří o dni, kdy každý z nás vstaneme před Boží tváří a
budeme odměněni za svou práci na Boží vinici, jaká to bude chvíle, radostná, a
nebo smutná. Čteme zde, že každý z těchto dělníků dostal stejný plat, bez rozdílu
toho, jak dlouhý čas trávil na vinici. Z pohledu nás lidí, reakce kteří byli od začátku
dne na vinici, není až tak zlá. Vězněme to logicky, ani nám, a ani mě by se nelíbilo,
kdyby zaměstnavatel by mi dal stejný plat jako tomu, kdo v měsíci dělal jen jeden
den Každý z nás by cítil křivdu, a nespravedlivé jednání zaměstnavatele. Já jsem
tvrdě pracoval a mám stejný plat, jako tento lenoch! Přijde si až poslední den, kdy
je plán splněn a vezme stejně. To se asi můj nadřízený pomátl na rozumu, tak to ne
to se mi vůbec nelíbí. Logicky řečeno tak, by reagoval každý z nás. Tady, ale nejde
o fyzickou činnost, ale duchovní záležitost.
Tito lidé celý život pracovali na Boží vinici. Snášeli všechny těžkosti,
které toto následování sebou neslo, posměch druhých lidí, útlak a pronásledování v
životě. A přesto to byl život bez ovoce, život se smutným koncem. Ale proč k tomu
došlo ! Kde se stala chyba v jejich životě. Že ve skutečnosti vlastně jakoby prohráli
celý život. Problémem jejich duchovního života bylo, že na dobrém základu stavěli
dům ze slámy. Oklamali sami sebe myšlenkou, že království Boží lze dosáhnout jen
tvrdou prací pro Krista, ale bez Krista. To je realita tohoto příběhu se smutným
konstatováním. Učili v nedělní škole, pracovali na dětském táboře, byli staršími
sboru, možná dokonce i kázali na tomto místě Boží slovo. Mysleli si čím více budu
pro Pána pracovat, tím lepší to budu mít před Pánem. Mám se čím chlubit,
nezahálel jsem, ale tvrdě jsem pracoval.
Pán Ježíš však říká zde na tomto místě, výkon a kvalita práce pro mne
není měřítkem úspěchu pro spasení. Nezáleží na tom čeho jsi dosáhl ve svém
duchovním životě, a také nezáleží na tom, kolik duchovních darů máš. Můžeš mít
dar prorocký, můžeš se za lidi modlit, za jejich uzdravení, za jejich osvobození z
otroctví zla, a přesto Boží slovo a sám Ježíš Kristus v Knize Knih říká, že může se
stát, že uslyšíš slovo neznám tě. Ty odpovíš, zdali jsem ve tvém jménu
neprorokoval a nečinil zázraků, a přesto uslyšíš slovo neznám tě. Pane vždyť jsem
učil děti tebe znát, byl jsem starším sboru, kázal jsem tvé slovo a ty mi říkáš
neznám tě ? To je velmi smutné slovo neznám tě.Kde se stala chyba ! Je zákonitá
otázka na tomto místě. A chyba je, že sice jsme toho hodně měli, hodně jsme přijali,
ale ve skutečnosti jsme zůstali duchovními dětmi, nerostli jsme. V jejich životě
nedošlo k duchovní proměně a to v oblasti lásky a milosti. Apoštol Pavel říká, i
kdybych měl dar prorocký, hory bych přenášel, jazyky mluvil a lásky bych neměl nic
nejsem. On říká, největší ze všech darů je láska. Ano tito dělníci sice od začátku

svého života, pro Pána pracovali, ale jejich srdce bylo bez lásky. Ve svých bratřích
neviděli obraz Boží. Tam kde chybí láska, tam na to místo přichází závist, pýcha,
sobectví a nenávist, to vidíme i v tomto podobenství, a nejen zde. Vidíme ho i v
podobenství o ztraceném synu. Ten starší postrádal ve svém srdci lásku k
mladšímu bratru, a proto se nemohl a nechtěl radovat z jeho návratu domů. Kdyby
v jeho srdci byla láska, tak by se radoval se svým otcem. V tomto příběhu dělníků,
kteří byli na vinici od časného rána nebyla láska, kdyby v jejich srdci byla láska,
přáli by odměnu i těm posledním. Ale lásku neměli a toto místo v jejich srdci
obsadila závist a zloba, vůči bratřím a správci vinice. Tento příběh nás vede k
zamyšlení a zastavení. Jak je to se mnou a s tebou bratře a sestro. Je tvé srdce
proměněno ! Je v něm to nejdůležitější a základní ! Nechybí nám láska k bližním a
k Bohu. Jsme vlastníky toho nejcennějšího a nejhodnotnějšího co existuje ! Máme
ten nejvzácnější dar, který existuje ! Máme ve svém srdci lásku k Bohu a ke svým
bližním !
Možná máme plno duchovních darů, možná máme i vysoké postavení
a odpovědnost ve sboru, jsi starším sboru, jsi učitelem, vedoucím
mládeže,zpěvu,dorostu,jsi kazatelem laitským i oficiálním kazatelem, máš na to
dekret a nemáš lásku, tak vlastně nejsi nic. Ten který nemá tolik darů jako ty a
nemá žádné postavení v církvi jako ty. Ale má ten nejcennější dar, jaký může dostat
od Otce nebeského, a to je láska . Tak má mnohem víc než ty a já. Má život věčný
a dosáhl mety té nejcennější, jaká je. Pán Ježíš nám chce říci a říká „nemáš li v
srdci lásku, tu pravou lásku z Hůry, nemáš nic“. Jsi prázdný zvon bez zvuku a
hlasu. Chybí ti láska, která by ten tvůj zvon rozezněla. Nemáš-li lásku, tak si svůj
život promarnil honbou za zbytečnými věcmi. Neboť to nejcennější ti chybí a to je
láska, a celý život jsi prožil bez Boha na světě, i když jsi se k němu znal. A proč!
Protože Boží slovo říká, na počátku je slovo Bůh, a to slovo znamená láska.
Apoštol Pavel říká, základem křesťanství je víra, naděje a láska. Ale
největší z těch tří je láska, ta zůstává až na věčnost. Víra a naděje pominou tváří v
tvář Bohu. Láska, ta je stálá, neněmá a trvalá až na věčnost. Bratři a sestry, jak je
to s námi, máme to nejcennější, co existuje! Máme lásku!
Pán Ježíš nám dnes, v tento den, v tuto chvíli říká „ Já ti ji nabízím a
chci ti ji dát, a to zadarmo“. Možná, že jsme měli tento dar, ale v koloběhu života
jsme jej ztratili a nebo zakopali hluboko do země. Pán Ježíš nám říká obnov ve
svém srdci tento největší dar, který existuje. Pojďme bratři a sestry k tomuto dárci
lásky, a vezměme si tento dar z jeho dlaně. Je zdarma a je nejcennějším darem. A
nejen to tento dar, najdeš jedině u Boha a Ježíše Krista. A bez tohoto daru, je tvůj
život marným a zbytečným životem na světě.
Amen

