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(6. postní neděle – Palmarum, Květná) 

„Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a 
kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal 
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“                       (Mk 10,32-45) 

Dnešní Květná neděle je pojmenována podle události Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Pán 
Ježíš přijíždí v doprovodu svých učedníků na oslátku a učedníci spolu se skupinou poutníků 
Ho vítají jako syna Davidova a Božího posla. Ale předtím se odehrává ještě jedna důležitá 
scéna. Bylo to už potřetí, co Ježíš mluví se svými učedníky o tajemství svého života a svého 
poslání. Mluví s nimi o tom, že ho čeká utrpení a smrt. Tentokrát je to podrobnější, slyšíme 
poprvé, že ho smrt zastihne v Jeruzalémě a že ho odmítnou Židé i pohané. Ježíš mluví o tom, 
že nezemře náhodou. K smrti Ho odsoudí a na smrt pošlou duchovní představitelé židovstva. 

1. Učedníci znovu „ve škole“ 

U tak vážného rozhovoru napadají učedníky úplně jiné věci. Je pravda, že se to může přihodit 
každému. S někým si povídáte o jeho situaci, která je složitá, a nemůžete se soustředit, 
myšlenky vám odbíhají někam úplně jinam. V duchu se za to stydíte, možná se tomu 
dotyčnému i omlouváte, ale v té chvíli to nedokážete ovládnout. – Něco podobného se 
přihodilo Ježíšovým učedníkům, Jakubovi a Janovi. Znovu slyší od svého Pána o tom, že Ho 
v Jeruzalémě čeká „peklo“ utrpení a zavržení a oni myslí na sebe. Bez uzardění si chtějí 
rezervovat ta nejlepší místa v nebi. To přání učedníků sice nevypadá špatně. Jenže: oni o 
nebeské budoucnosti uvažují naprosto pozemsky/přízemně. Chtějí v Božím království sedět 
po Ježíšově pravici a levici! A to už moc dobré není. V tom nejsme o nic lepší než Zebedeovci. 
Touhu něco znamenat nosíme v srdci všichni. Tato touha jde s námi i za hranici obrácení a 
přežívá i ve společenství Kristovy církve. Kristův kříž nechápeme jako nástroj umrtvení 
našeho „já“, nýbrž jako odrazový můstek ke slávě na úkor druhých. Tak to být nemá!  

Ježíš připomíná učedníkům, jak to v našem světě chodí. Králové vládnou ostatním a 
podrobují si národy. Snaží se vypadat jako dobrodinci, ale většinou jim nejde o nic jiného než 
o moc, bohatství a slávu. V tom svět zůstane světem a nemůže se změnit. Ovšem Kristova 
církev je kontrastní společností. Ježíš přišel proto, aby to mezi křesťany vypadalo jinak!  Aby 
tam byla Kristova láska a pokora. Pán Ježíš Kristus přišel mezi nás, ale nenechal se oslavovat, 
obdivovat a obsluhovat. On vzal na sebe podobu služebníka a posloužil (Fp 2,5) lidem ke 
spáse a k věčnému životu. Dokonce si v jedné chvíli bere zástěru, poklekne před  učedníky a 
umývá jim nohy. Něco neslýchaného! On, který přišel z nebe, opustil nebeskou slávu, 
vykonává tu nejponíženější službu! To je příklad pokory, lásky a služby – také pro nás. 

2.  Ježíšovo poslání 

Jenže když mluvil Pán Ježíš s učedníky o svém utrpení a smrti, myslel ještě na něco daleko 
většího a závažnějšího. Právě Jeho cesta do utrpení a smrti je tou největší a nejdůležitější 
službou. Ježíšovo utrpení a smrt má duchovní rozměr a jde v něm o Boží odpuštění, 
vykoupení z moci zlého a dar věčného života. Tuto službu nemohl zařídit nikdo jiný než Bůh 
sám, Bůh v Ježíši Kristu. Ježíšova smrt nebyla hranicí a koncem Jeho služby, nýbrž jejím 
naplněním a vrcholem. 



Závěrečný slovní obrat, který o sobě Ježíš použil, „aby dal svůj život jako výkupné za mnohé“,  
vysvětluje význam Jeho smrti. Slyšíme v tom ozvěnu starého proroctví Izajášova. Boží Syn 
přišel, aby se stal „zástupnou obětí“ za nás, místo nás. Tak bychom mohli přeložit řeckou 
předložku „ANTI“. A to výkupné? V dnešní době o tom slyšíme nejčastěji v souvislosti 
s únosem. To původní slovo „LYTRON“ znamená „cenu za získání svobody pro otroka nebo 
vězně“. Člověk, který chtěl někoho „vykoupit“, musel zaplatit vysokou cenu odpovídající 
hodnotě otroka anebo zaplatit dluh takového člověka.  

Ježíš přišel zaplatit takové „výkupné“. Protože otroctví, kterého se to týkalo, mělo obrovský 
rozsah, bylo to velké zlo, vyžadovalo také nesmírně velké výkupné. Zlo je jako obrovský dluh. 
A tento dluh se dá odstranit jen tak, že za něj někdo zaplatí. Tím velkým výkupným je 
Ježíšova smrt na kříži. To těžké otroctví, veliké zlo a obrovský dluh – to byla také naše 
situace. Z takového neštěstí a trápení vyvedl/vysvobodil Ježíš Kristus svou smrtí  mě, tebe…. 

Závěr 

Ježíšova smrt na kříži položila základ pro to, abychom se stali novými lidmi. Nejen 
hodnějšími, slušnějšími a milými, nýbrž novými, jinými. Pokud chceme žít jako Ježíš, musíme 
odhlédnout od sebe a dívat se na Ježíše. Tím, že Boží Syn obětoval za nás svůj život, dokázal 
nám svou lásku, to, že mu stojíme za to, aby pro nás udělal všechno. Pokud to tak přijímáme, 
pak platí, že všechno, co potřebujeme, máme v Něm. Také v církvi. Dovolme Pánu, aby nás 
osvobodil od vlastních zájmů a naplnil pokorou a Boží dílo mezi námi může radostně 
pokračovat. K Boží cti a slávě.                                                                          Bronislav Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


