
5.2.2023 – Poslední budou první – neděle Septuagesimae – Přednostní doba

Čtení: 3. Mojžíš.  19, 9-18; Matouš 20, 1-16

Písně: 245 – Svatá doba, Páně den/ 2 sloky; 225 – EK– Ti, kdo Pána čekají; 399 –
Učiň  mne  pane  nástrojem;  704  –  Co  činí  Bůh  vše  dobré  jest;  418–I  když  se
rozcházíme

Prožívání štěstí z věcí, které se mi v životě dějí.

    Slova "poslední budou první" pocházejí z Ježíšova podobenství o dělnících 
na vinici. Najdete je na konci tohoto podobenství. Přečtěme si 1. část:

1„Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno 
vyšel najmout dělníky na svou vinici. 2 Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na
vinici. 3 Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, 4 a 
řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ 5 Oni šli. 
Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. 6 Když 
vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu 
stojíte celý den nečinně?‘ 7 Odpovědí mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i
vy na mou vinici.‘

    Proč si majitel téměř na konci dne někoho najal? Jaká byla jeho motivace?  
Když se zamyslíme nad pohnutkami majitele vinice, začne se nám něco rýsovat. 
Najal lidi, protože potřeboval, aby byla práce hotová? Spíše mu vadilo, že stojí 
nečinně. Na to byl zřejmě obzvlášť citlivý. Vymyslel pro ně práci. Spíše pro ně 
samotné.

    Co to vypovídá o jeho charakteru? Záleželo mu na lidech a byl na ně hodný.

    Proč si je najal brzy ráno? Jaké byly jeho motivy? Ze stejných důvodů. Člověk
nemění svůj charakter dvakrát denně. Měl prostě takovou povahu. Provozoval vinici 
a najímal na ni lidi, protože jim chtěl pomoci, aby nebyli bez práce.

    Pokračujme ve čtení podobenství:

8 Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, 
a to od posledních k prvním!‘ 9 Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a 
každý dostal denár. 10 Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni 
dostali po denáru.     

Hlavní otázka, která vyvstává: Proč dal majitel vinice poslednímu tolik jako 
prvnímu? Pravděpodobně proto, že měli stejné potřeby. Potřebovali prostředky k 
obživě.

    Jaké důvody ke spokojenosti měli ti druzí? Jak se asi cítili? Zažili, že na ně 
byl někdo hodný, štědrý a staral se o jejich potřeby. Zakusili nezaslouženou přízeň a
laskavost.



    Co nového to říká o motivaci majitele vinice zaměstnávat lidi? Majitel vinice 
si mohl dovolit – dnes bychom řekli – žít ze svých úspor a jezdit na dlouhé dovolené.
On se však místo toho staral o lidi.

    Přečtěme si pokračování podobenství:

11 Vzali ho a reptali proti hospodáři: 12 ‚Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys 
jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!‘ 13 On však odpověděl 
jednomu z nich: ‚Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? 14 Vezmi
si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; 15 nemohu si se svým 
majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?‘ 16 Tak budou
poslední první a první poslední.“ 

Proč byli ti, kteří byli najati brzy ráno, nešťastní? Cítili se uraženi, podvedeni. 
Pravděpodobně si říkali: "Mohli jsme přijít později, dostali bychom to samé." 
Nechápali, proč tu práci dostali. Mysleli si, že majiteli prokazují laskavost, a přitom ji 
sami zažili.

    Jak by mohli být stejně šťastní? Při pohledu na to, co majitel vinice udělal s 
těmi posledními, mohli pochopit, že i oni dostali díky jeho laskavosti práci. Mohli se 
radovat z toho, že si to nezasloužili, ale dostali.

    Ježíš v podobenstvích ukazuje, jaký je Bůh. Jaký je jeho motiv, aby nám 
něco dal? Dává nám Bůh "něco za něco"? Je naše oběť měnou, kterou platíme za 
to, co On dává? Bůh mi něco dává ne proto, že jsme si to zasloužili, ale proto, že je 
dobrý a prokazuje nám svou přízeň. Vede ho milost, tedy nezasloužená přízeň. Rád
dává někomu něco, co si nezaslouží. Rád hraje na strunu těm, kteří si myslí, že za 
něco dostanou (něco za něco).

    Jak se mám radovat z věcí, které mě v životě potkávají? Je dobré si uvědomit,
že vše, co mám a k čemu jsem dospěl, je projevem Boží dobroty a laskavosti, 
kterou jsem si nezasloužil. Kdyby mi nedal příležitost, neudělal bych nic. – 
Považovat sama sebe za posledního, co se týče zásluh. Pak budu první, co se týče 
štěstí, kvůli tomu, co se mi stane.

    Jak získat od Boha co nejvíce darů? Pozvat Krista do svého života.  

    Shrnutí: Co se skrývá za slovy "poslední budou první"? Uvědomme si, že 
jsme poslední, co se týče zásluh, a budeme první, co se týče štěstí (milost Kristova).

    Jaká je zde zvláštní hodnota? Co máme společného? Zvláštní hodnota: 
Prožívat štěstí z toho, co se mi v životě děje. Myslím, že se s touto potřebou 
ztotožní každý.


