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     Milí bratři a sestry,

dnešní  neděle  se  jmenuje  „Květná“  nebo  také  „Palmová“.  Proč?  Četli  jsme  o
Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma na oslátku,  při  kterém mu mnozí  okolo,  kteří  se
seběhli, provolávali slávu a pokládali na cestu, kterou jel, své pláště a větve palem.
Touto  nedělí  začíná  velikonoční  týden,  a  my  nemůžeme  jinak,  než  se  -  pro
„koronavir“ - opět posadit k obrazovce televize nebo počítače. Fyzicky přítomni ve
shromáždění sester a bratří  být nemůžeme a tak chceme toto společenství prožít
alespoň virtuálně. Možná je to dokonce tak, že si k obrazovce sedne více lidí než by
bylo těch, kteří by přišli k bohoslužbám. A tak jsme i za tuto možnost vděčni.

     Každý z nás jsme již (nejednou) vstoupili do nějakého velkého chrámu v místě,
kudy šla historie. Do takového chrámu se můžeme pokusit vstoupit i v myšlenkách,
třeba  i  nyní.  Není  to  tak  nesnadné.  Když  můžeme  být  virtuálně  v sále  naší
modlitebny, proč bychom se takto nemohli  podívat také tam. Spolu s námi do něj
vstupuje mnoho dalších návštěvníků. Jsou zde turisté, kteří se se zájmem rozhlíží
kolem sebe a obdivují nádheru a umění starých mistrů. Jsou zde ti, kteří sedí tiše
v lavicích,  meditují  a  modlí  se.  Nás  napadne:  projít  se  chrámem  kolem  dokola.
Začneme na jednom konci, nejblíže oltářního prostoru a jdeme kolem celé chrámové
lodi  až  na  její  druhý  konec.  Po  obvodu  chrámu  visí  na  stěnách  obrazy,  které
znázorňují utrpení a smrt Ježíše Krista - známá „Křížová cesta“. 

     Máme čas, a tak postupujeme od obrazu k obrazu, hledíme na ty jednotlivé
výjevy, které obrazy znázorňují a necháváme se prostoupit celou atmosférou, kterou
ze  sebe  vydechují.  Pociťujeme,  jak  tato  cesta  -  od  obrazu  k obrazu  -  k nám
promlouvá. Jdeme cestou, která začíná vstupem Ježíše Krista do Jeruzaléma a přes
různá zastavení  pašijového,  svatého nebo velikonočního týdne se  dostáváme až
k jejímu cíli  -  ke  Kristovu ukřižování.  Stojíme před těmito  obrazy tiše  a  pokorně,
možná se přitom též modlíme, nechceme přece být pouhými diváky, kteří stojí před
útrpnou cestou Ježíše Krista. Něco se v nás pohne, rozezní a my uvnitř cítíme: „Ale
vždyť to je přece můj život, mé bolesti, moje hříchy; ale též má útěcha, má pravá
naděje a nabídka milosti, kterou zde pro nás náš Pán připravil a zanechal.“  Celé to
k nám prostě mluví.

     Květná neděle. Stojíme na počátku velikonočního týdne; Ježíš stojí na počátku
týdne,  ve  kterém  umře.  Onen  „svatý“  týden  před  námi  každého  z nás  vyzývá,
abychom ke Kristu, Spasiteli, obzvláště upnuli svou pozornost, abychom svého Pána
na cestě tímto týdnem doprovázeli v tichém soustředění a modlitbách.

     Na jednom místě evangelia čteme příběh o tom, jak Ježíš jednu sobotu navštívil
město Kafarnaum,  kde uzdravil  mnoho nemocných.  Časně ráno druhý den vyšel
z města, aby se na nějakém pustém místě, zcela sám, modlil. Vzápětí se však za



ním pustili jeho učedníci, aby jej vyhledali, protože na něj již opět čekalo mnoho lidí
toužících po pomoci (Mk 1,33-38). Toto bylo na počátku jeho pozemské pouti. Nyní
stojí na jejím konci. Ježíš vjede na oslátku do města Jeruzaléma, vstoupí do chrámu
a vyčistí jej od všech překupníků, prodavačů a nepatřičně aktivních. Jeho protivníci a
zarytí nepřátelé, které měl také neustále okolo sebe, to považují za zcela zřejmou
provokaci a výzvu k boji, a s konečnou platností se rozhodnou, že jej usmrtí.

     Ježíš má před sebou už jen hodiny života. Vychází ven z města do Betanie, aby
tam spolu se svými  učedníky přenocoval,  ale  ráno se vrací  zpět  do Jeruzaléma.
Výslovně  zmíněno  to  tu  není,  ale  můžeme  předpokládat,  že  jako  předtím
v Kafarnaum, i tady se Ježíš ještě nad ránem, dříve než cokoli vykoná, vzdálí, aby se
v ústraní modlil. Aby si ještě jednou, před nadcházejícím, rozhodujícím okamžikem,
udělal ve své cestě jasno.

     Patrně také my začínáme svůj den modlitbou. Možná při tom vezmeme do rukou
„Hesla  Jednoty  bratrské“,  „Dobrou  setbu“,  nebo  jiné  čtení,  které  nás  oslovuje  a
zároveň  odkazuje  ke  svatému  Písmu,  a  necháváme  si  těmito  zdroji  posvítit  do
nastávajícího  dne.  Je  pro  nás  určitě  dobré  a  důležité  začínat  svůj  den  tímto
způsobem -  s Biblí  v ruce,  dělejme to.  Třebaže Ježíš  nic  takového v ruce neměl,
Starý Zákon byl také pro něj svatým Písmem. Dobře známý a blízký mu byl také náš
text z proroka Izaiáše - píseň o Božím služebníku. Možná se s ním ztotožnil i onoho
rána Květné neděle a pak se s učedníky vracel zpět, do svého města, a nechal již
plynout tok času v poslušném přijetí svého údělu. „Panovník Hospodin mi otevřel uši,
abych slyšel jako někdo, kdo naslouchá a rozumí jeho promluvení“, volá prorok. Ten,
kdo  se  tímto  způsobem  modlí,  si  opravdu  upřímně  přeje,  aby  jeho  uši,  srdce  i
svědomí byly pro Boha dostatečně citlivé a vnímavé.

     Před Ježíšem stojí závěrečná etapa jeho cesty do Jeruzaléma. Bude to jedno
veliké  lidové shromáždění,  při  kterém mu budou provolávat  slávu.  Mocné v zemi
nastávající dění velmi pobouří a pohorší, ale nebude v jejich moci se proti němu nijak
postavit,  nijak  zasáhnout.  Všechno  se  ovšem nezadržitelně  dalo  do  zrychleného
pohybu, vše je od této chvíle dáno a tlačeno k rozhodujícímu okamžiku. Ježíš se
s prorokem modlí:  „Panovník  Hospodin  mi  otevřel  uši,  abych uměl  naslouchat
Božímu  promluvení  a  já  nevzdoruji  ani  neuhýbám  nazpět“,  a  v této  chvíli  se
zároveň rozhoduje a vydává na cestu, která se před ním otevírá. Ježíš je vnímavý a
cele naslouchá Bohu, svému Otci. Je to také naše touha a potřeba?

     Ale prorok ve své řeči pokračuje dál a Ježíš jeho slovům také dál naslouchá:
„Nastavuji záda těm, kteří mne bijí.“ Ježíš se vyrovnává s tím, že ona závěrečná
etapa jeho cesty do Jeruzaléma bude velmi těžká, bolestná, strastiplná. Bude muset
unést těžké fyzické utrpení, ale i hanbu posměchu:  „Neukrývám svou tvář před
potupami a popliváním.“ V této poslední fázi  jeho lidského bytí  bude muset být
velmi silný: „Svou tvář nastavuji jako kdyby byla z křemene.“

     Možná se ptáme: „Jak k  těmto formulacím prorok dospěl. Co to vlastně bylo za
zkušenosti,  které  musel  -  více  jak  500 let  před Kristem -  udělat?“ Hovoří  zde  o
„zemdleném“ člověku a uvědomuje si, že byl poslán zejména k němu. Jsou to lidé,
kteří  pozbyli  odvahy;  lidé zlomení,  bez veškeré naděje.  Takových lidí  bylo  v jeho
době  a  tehdejší  situaci  babylonského  zajetí  velmi  mnoho.  Byli  tak  unavení  a
zemdlení, tak zlomení  a zahořklí, že již nebyli schopni na dobrá  a potěšující slova
proroka slyšet a jeho výzvy vyznívaly do prázdna. Není nám to povědomé? Nemáme
kolem sebe také takové, kteří  k této situaci různými cestami  dospěli? I  Ježíš se
obracel k těmto lidem se svým potěšujícím slovem i konkrétním, pomocným činem.



Docela  jasně slyšíme jeho naléhavé pozvání:  „Pojďte ke mně všichni,  kdo se
namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout!“.
     V našem zamyšlení nad pašijní cestou Ježíše Krista stojíme před obrazem, kde je
Ježíš tupen a bit.  Všechny rány i potupu kříže na sebe Ježíš bere vědomě. Tím
zároveň  ukazuje  a  předznamenává,  kudy  se  bude  ubírat  také  cesta  všech  jeho
následovníků a zároveň na tuto cestu každého z nás osobně zve. Není to obraz příliš
přitažlivý a přitažlivé pozvání.  Ale právě zde, ve ztotožnění se s Kristovou cestou
a Kristem samotným, se setkáváme s nepochopitelnou plností života - plností radosti,
naděje, požehnání.

     A ještě jedno a poslední zastavení a zamyšlení nad pašijními výjevy, kterými jsou
lemovány obvodové zdi chrámového prostoru. Stojíme před obrazem posledním. Je
na něm vyobrazen umírající Kristus, který je pevně přibit na kříž. Prorok napsal a
Ježíš toto slovo také osobně vztáhl na sebe a nechal se jím cele prostoupit: „Vím, že
nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se
mnou spory?“

     Pod  křížem  ovšem  stojí  posměvači,  Ježíšovi  protivníci,  kteří  jsou  zcela
přesvědčeni  o  tom,  že  jej  přemohli:  „Jsi-li  Syn Boží,  sestup s kříže… Je král
Izraelský  -  ať  nyní  sestoupí  s kříže,  a  uvěříme  v něho!“ (Mt  27,40.42).
V Izaiášově  textu  čteme:  „Hle,  Panovník  Hospodin  je  moje  pomoc.  Kdo mně
chce obvinit ze svévole?“ Nyní dojde na „lámání“, nyní se bude rozhodovat o tom,
na  čí  straně  je  pravda.  A  tak  se  v jednom  a  tomtéž  týdnu  dostáváme  až  k
velikonočnímu  ránu.  Ježíš  vstal  z mrtvých,  je  vzkříšen,  žije!  To  je  ono  pravé
zadostiučinění, kterého se Ježíši Kristu - a tím také nám všem - nakonec dostalo.

     A když se vzápětí začíná formovat společenství církve, mají se Kristovi učedníci
rozpomínat na slova, která sám Bůh vypověděl nad životem Ježíše Krista,  svého
Syna a tak se k němu a jeho poslání zjevně přiznal. Tato slova jim ovšem tenkrát
zněla velmi nesrozumitelně a tajemně: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si
vyvolil“ (Mt 3,17). Nyní však již ví: Na konci celé strastiplné, pašijní cesty dává
Bůh svému Synu za pravdu!

     A protože Kristus, Boží Syn, vzal všechny naše hříchy na sebe, smíme my, hříšní
lidé,  slyšet  zvěst  o  našem  ospravedlnění.  Ospravedlnění  skrze  Toho,  který
„v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“, ospravedlnění skrze Toho,
kterému Bůh dal za pravdu a po útrpném projití křížovou cestou jej  „Bůh vyvýšil
nade vše a dal mu jméno nad každé jméno…“

                                                                                                  Amen.


