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Bůh je dobrý 
 
Milí přátelé, dovolte mi v dnešním průvodním slově nabídnout 

myšlenky k rozjímání z podobenství O dělnících na vinici, jak ho 

vypráví Evangelium sv. Matouše (Mt 20, 1-16): 

Ti, co byli najati v poslední hodině dne, dostali stejně tolik za-

placeno jako ti, co pracovali od rána po celý den. Tito dělníci 

měli pocit, že byli hospodářem oklamání, ačkoliv dostali sjedna-

nou plnou mzdu, a reptali: To je přece nespravedlivé, měli jsme 

dostat víc. Hospodář měl zohlednit, že jsme pracovali celý den. 

K jejich cti nutno dodat, že alespoň reptají jakž takž „přejícím“ 

způsobem, že se nedožadují toho, aby ostatním bylo vyplaceno 

méně. 

Myslím, že mnoho z nás jim rozumí. Četní křesťané řeší po-

dobné dilema: Má cenu nějaká větší snaha, když stačí málo, 

aby člověk dostal všechno? Je nějaký rozdíl mezi tím, kdo žije 

celý život ctnostně a tím, kdo se obrátí na smrtelné posteli? 

Dopadnou oba stejně? Mohu si žít, jak chci, když pak postačí 

rozhřešení na konci života, aby se všechno urovnalo? Ano či 

ne? Odpověď na tyto otázky není jednoznačná. Evangelium 

nám ve svých příbězích předkládá odpovědi různé. Často se to 

jeví tak, jako by platilo obojí zároveň (např. říká, kdo by zrušil 

jedno z těch nejmenších přikázání, bude v Božím království 

nejmenší, ale vzápětí dodává, že i ten nejmenší v Božím krá-

lovství bude větší než Jan Křtitel, který patří mezi ty největší). 

Z podobenství přesto můžeme odpověď vyzískat, a to poměrně 

jasnou a hlavně praktickou: To, jestli budeme spaseni, nestojí 

tolik na nás, ale na lásce Boží k nám. A ta je nekonečně štědrá. 

Nelituje a nebojí se dát spásu všem. Stačí jí k tomu málo, třeba 

i jen pouhý náznak dobré vůle ze strany člověka. Buďme rádi. 

To je přece nesmírně nadějné a potěšující. Vždyť kdo z nás 

pracuje pro Pána na 100 %? Dalším poučením je to, že pro 

Boha není důležité, kolik toho pro něho uděláme. Důležitější je, 

jakým způsobem a s jakou motivací. Tak jako objektivně špatný 

skutek nemusí být vážným hříchem, pokud byl vykonán bez 

vědomého zlého úmyslu, tak ani dobrý čin nemusí být ctnost-

ným a záslužným, pokud nevycházel z ryzího srdce. Před Bo-

hem má cenu hodnou mzdy pouze to, za čím stojí láska, co je 

vykonáno nesobecky z důvodu dobra samého. Tímto způsobem 

podaná i jen sklenice vody může být proto Bohem lépe zapla-

cená, než třeba stavba kostela, při které si jeho stavitel přece 

jen trochu „zahřeje svoje ego“ a je patřičně hrdý na to, že bude 

s touto stavbou dlouhodobě spojován a obdivován. 

Možná že ti, co pracovali pouhou hodinu, avšak s radostným 

srdcem, větší láskou a vděčností hospodáři za danou příleži-

tost, odvedli dle Božího pojetí ekonomiky do nebeské pokladny 

mnohem více, než dělníci pracující celý den. Ti svým postojem 

prozrazují, že jejich srdce je přece jen od myšlení Božího vzdá-

leno, proto i jejich práce má pouze relativní hodnotu. Je zne-

hodnocena závistí a nepřejícností. A tak se u nich naplnilo to, 

že mnozí první budou posledními a poslední prvními…  

Radostný podzim a požehnání Matky Boží přeje 
 
 
 

 

 

 

 


