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Mk 14, 32-42: „Ježíšův zápas v Getsemane“ 

Ne všichni se zajímají o sport. Ovšem komu je to trochu blízké, občas sleduje, jak si vedou 
naši v tenise v Davisově poháru, na MS v biatlonu v Oslu nebo ve fotbale, hokeji, atletice. 
Dnes jsou sportovci takovými novodobými bojovníky, gladiátory a hrdiny. Občas sledujeme 
jejich boje o postup, o vítězství, o medaile. Těší nás, když vyhrávají, jsme rozladěni, když se 
jim nevede. Pro náš život ovšem nejsou důležitá vítězství jiných, nýbrž naše osobní zápasy: 
zápasy o dobré vztahy, o usmíření, o nové začátky v životě. Až na jednu vzácnou výjimku a 
tou je zápas Ježíše Krista a Jeho smrt na kříži. To byl zápas, který přinesl lidem světlo, pokoj, 
radost a naději. - V rámci letošního programu „40 dní s Biblí“ přemýšlíme v Církvi bratrské 
nad tématem „Kristus ukřižovaný“. Těch 40 dní s Biblí to je vždy postní období a je to čas 
přípravy na Velikonoce. Dnešní text nás uvádí do zápasu Božího Syna a našeho Spasitele 
Ježíše Krista. Prostřednictvím dnešního příběhu se díváme na Božího Syna ve chvíli Jeho 
úzkostí, slabosti a obav. To všechno podstupuje kvůli nám, pro naši spásu a pro novou naději. 

1.  Ježíš s učedníky v Getsemane  

Po společné velikonoční večeři jde Ježíš se svými učedníky do Getsemanské zahrady. Tři 
z nich, ty nejbližší, Petra, Jakuba a Jana, si bere sebou, aby mu byli oporou a posilou 
v modlitbách. Před učedníky i před námi otevírá Ježíš své srdce a v modlitbě mluví o tom, že 
mu není dobře. Má strach, prožívá muka a hrůzu… 

Je to něco naprosto neobvyklého. Známe Božího Syna jako toho, který se ovládá, který je nad 
věcí, kterého nemůže nic překvapit. Dosud mluvil jako Ten, který má moc, jednal v různých 
situacích jako Pán nad nemocí, Pán nad hříchem, Pán nad démony, Pán nad přírodními živly 
a dokonce jako Pán nad smrtí. Je to náš Pán, náš hrdina. A teď od Něho samého slyšíme, že 
„ho přepadla hrůza a úzkost“. Proč se Ježíš nezachoval podle toho, jak radil ostatním, aby se 
nebáli, aby doufali, aby věřili?  Co se stalo? 

Pán Ježíš se často modlil. Bůh Ho přitom vždy zahrnul láskou, potěšil a posiloval. 
V Getsemanské zahradě je to najednou jinak. Pán Ježíš volá ke svému Otci, ale vidí před 
sebou jen hněv, hrůzu a děs opuštěnosti od Boha. Ježíš začíná okoušet něco z toho, co bude 
prožívat na kříži a co přesáhne fyzické utrpení a smrt. To všechno na něho dolehne…Copak 
nevěděl, že zemře? Ano, jistě to věděl, mluvil o tom se svými učedníky, snažil se jim přiblížit 
cestu, která bude na konci tak těžká. Jenže teď začíná prožívat něco z toho, co Ho čeká a leká 
se toho. „Má duše je smutná až k smrti“. To je nejhlubší ponížení Božího Syna. Hlouběji už 
klesnout nemohl. - V této situaci úzkosti, strachu a smutku mají být učedníci s Ním. „Zůstaňte 
zde a bděte“. To je jejich úkol. Nemají Pána potěšovat a posilovat, to nedokážou. Mají Mu 
být blízko, mají být svědky Jeho zápasu. Mohou se za Něj také modlit. Ale jinak je všechno 
vlastně na Něm: On bdí, On se modlí, On zápasí a On se osvědčí. Učedníci i v tom selhávají.  

2. Ježíš se modlí v Getsemane 

Pán Ježíš se v Getsemanské zahradě třikrát modlí, třikrát jde k učedníkům a třikrát je 
napomíná k bdělosti… Z Ježíšovy modlitby je jasné, že cesta do utrpení a do smrti není pro 
Něho žádnou samozřejmostí. On tento úkol přijal od Otce, On o tom mluvil, jde cestou 
poslušnosti a oddanosti Bohu. Jako Boží Syn žije svatý život, žije bez hříchu, bez pýchy, bez 
sobectví, plný lásky a Ducha svatého. Jako člověk prožívá se svými učedníky ještě poslední 



paschální večeři, slaví hod velikonočního beránka… Vypadá to, že všechno probíhá přesně 
podle Otcova plánu, že Ho nic nezastaví.…. A najednou padá v Getsemanské zahradě na 
Ježíše slabost, úzkost, strach. Ve vnitřním sevření ho napadá, jestli by se nemohl „oné 
hodině“ vyhnout. Copak neexistuje jiná cesta ke spáse než hrůza opuštěnosti od Boha, 
utrpení a smrti?! Copak ukřižování a smrt na kříži jsou jedinou správnou cestou, která vede 
k Božímu odpuštění a vysvobození? Ano, Ježíš, Boží Syn, „padl na zem a modlil se, aby ho, je-
li možné, minula tato hodina“. „Ta hodina“ to je chvíle jeho smrti, o které od začátku věděl. 
Když se blíží, modlí se Ježíš k Otci za to, aby „odňal tento kalich od něho“. Ve Starém zákoně 
je „kalich“ metaforou Božího hněvu, který se vylévá na bezpráví. A z tohoto kalicha jde strach 

Máme s tím možná trochu problém, protože nám tato scéna zatemňuje Ježíšovu bezhříšnou 
dokonalost a Jeho božství. Ale na druhou stranu nám přibližuje Jeho lidství. A tím je nám 
Ježíš moc blízký, víme, že nám rozumí. Je v tom pro nás velké potěšení a posila, když vidíme, 
že Ježíš poznal na vlastní kůži to, co prožíváme my.  On se bál, prožíval děs a úzkost a 
skutečně trpěl. Ovšem nejdůležitější  je to, že ve strachu nezůstal.          

Jak je to dobře, že to máme v evangeliu! Náš Pán nekráčí pozemským životem jako 
Superman, jako suverén, který nepoznal slabost, pochybnosti nebo strach. On je v úzkých, 
On je v koncích. Modlí se ke svému Otci a třikrát se ptá na jinou možnost. Ale v tom 
základním má Boží Syn jasno: nechce prosadit svou vůli, nýbrž chce, aby zvítězila vůle Boží. 
„Ne, co já chci, ale co ty“. Když nedostává žádnou odpověď, pochopí, že žádná jiná cesta ke 
splnění velkého poslání a důležitého úkolu nevede.  

3.  Učedníci v Getsemane 

Učedníci nevidí tu blízkost Ježíšovy smrti a neprožívají to tak dramaticky. Vůbec nechápou, že 
jde o spásu jejich a celého světa. Ježíš se k nim třikrát vrací a pokaždé je najde spící! „Šimone, 
ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít?“ Zrovna Petr, který se dušoval, že svého Pána 
nikdy neopustí, že za něho položí i život, usíná a neudrží víčka! Šimon Petr spí, zatímco se má 
modlit. Prohrává svůj boj ještě dříve než boj začal. To jsme my. To je obraz našeho života. 

Proto Ježíš Petrovi a ostatním dává důležitou radu: „Bděte a modlete se, abyste neupadli do 
pokušení“. Pán Ježíš dobře věděl o moci pokušení, proto učedníkům radí, co mají dělat. Boží 
Syn věděl také o moci modlitby a moci Boží. On sám se denně připravoval na útoky zlého a 
zkoušky modlitbami. Pokušení, útoky, pochybnosti nebo strachy patří také k našemu životu. 
My sice nevybojováváme tak těžké zápasy jako náš Pán. Ale stejně musíme překonávat různé 
překážky v sobě, vyrovnávat se s nepříznivými okolnostmi, zvládat napětí a stresy. - Učedníci 
a Kristova církev si mají z Ježíšova Getsemanského zápasu pamatovat, že bez modlitby se 
k vítězství nedostanou. Modlit se znamená přiznávat se k vlastní bezmoci a hledat úkryt ve  
společenství s Bohem. To je ta bdělost, která nás chrání. Modlitba to je síla slabých. 
V pohledu na náš příběh můžeme říct, že 3 učedníci se svým spánkem vzdálili Bohu, odloučili 
od Boha. V situaci, ve které měli být vzhůru, měli bdít, měli být na stráži – spí. Abychom 
dobře rozuměli: to není nic proti pravidelnému spánku. To je upozornění na to, že jsou 
chvíle, kdy je spánek nebezpečný. Že spánek za volantem je nebezpečný, víme všichni. Jsou 
v životě situace, kdy jde obrazně „o život“, kdy potřebujeme modlitbu, spojení s Bohem, 
abychom se správně rozhodli, abychom nezradili Krista, abychom nepodlehli strachu a 
zlému. Bez spojení s Bohem, bez bezpečí v Boží blízkosti v pokušeních a životních zkouškách 
neobstojíme. Pán Ježíš je nám příkladem Božího člověka, kterého neoddělí od Boha ani ta 
největší a nejtěžší  zkouška. To je nasměrování a povzbuzení také pro nás.    Bronislav Kaleta  



   


