
Květná neděle 
Iz 50,4-7 
Flp 2,6-11 
Lk 22,14-23,56 

Klekl a modlil se. 
Lk 22,41 

Tak jsme, přátelé, u konce pouště. Na obzoru už prosvítá Tábor. Květnou nedělí vstupujeme my, Ježíšovi učedníci, do nejdůležitějšího týd-
ne celého roku, týdne plného úžasu, krve, lásky, emocí, týdne tak důležitého a velkého, že ho nazýváme týdnem svatým. V rodině, v komunitě, 
v práci, doma, ve škole… bude všechno při starém, čas poletí stejně rychle jako kdykoli jindy, ale my, Ježíšovi učedníci, si alespoň občas připo-
meneme, k čemu se právě schyluje v jeho, Ježíšově, životě; minutu po minutě budeme seřizovat hodinky své víry podle posledních hodin Je-
žíšova pozemského života. Známe ten poslední příběh nazpaměť, ale naléhavě potřebujeme, aby se jeho cesty zkřížily s naším příběhem, aby 
vstoupil do našeho života, otřásl našimi domnělými jistotami a oživil naši malou víru. My, Ježíšovi učedníci, naléhavě potřebujeme obrácení.  
 

Květná neděle začíná jako velká slavnost: mávání palmovými ratolestmi, větvičkami, prostírání plášťů na cestu, opakující se volání Hosana, 
Hosana! Ale pak liturgie zvážní: Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše! A následuje vyprávění posledních hodin zápasu, vyprávění 
boje mezi odmítnutým Bohem a temnotami, které Ježíšovi našeptávají, aby zanechal člověka jeho vlastnímu osudu. Zápas se pro Lukáše sou-
středí a odehrává především v krví zkrápěné modlitbě v Getsemanech. Ale pochopí to člověk? Nebo i tento skutek bude zbytečný jako tolik 
před tím? Jedna věc je kázat a uzdravovat, něco jiného je ale zemřít nahý a pověšený na kříži. Ježíš není rezignovaný, je odevzdaný; nerezig-
nuje, nevzdává to, ale činně a vědomě se odevzdává. Až do krajnosti. Svobodně se rozhoduje jít dál, naplnit svou poslušnost k Otci a lásku k 
člověku, a proměnit tak svou smrt v dar lásky pro Otce a pro lidi, v pravý synovský okamžik, v němž i náš život činí synovským. Zahajuje obdo-
bí synovství. Z jediného Syna se stává synem prvorozeným, prvorozeným bratrem lidí, schopným dát smysl našemu utrpení a smrti, proměnit 
je ve chvíle synovství, a tedy vzkříšení. 
 

Kříž je nejčistším a nejvznešenějším obrazem, který Bůh o sobě vydal. V Ježíšově nahotě se na kříži odhaluje celá pravda o Bohu: Bůh je 
láska, Boží slávou je sloužit člověku, Bůh nezlomí nikoho, rozlámal sám sebe, Bůh neprolévá krev nikoho, prolil svou vlastní, Bůh po mně 
nepožaduje oběti, obětoval pro mě sám sebe. Základem křesťanské víry je ta nejkrásnější věc na světě: skutek naprosté, totální lásky. 
Bůh umírá z lásky, Bůh umírá na lásku. 
 

I my se budeme znovu účastnit představení Ježíšovy smrti, představení, které otřásá svědomím, otevírá srdce, dává vytrysknout slzám. Kdyko-
li přijmeme bolest a v odevzdanosti ji obětujeme, kdykoli jsme navzdory násilí schopni odpustit a vydat se, stane se i náš život pramenem zá-
zraků: služebníkovi je navráceno ucho, Petr se rozpláče nad svou zradou, zločinci na kříži je odpuštěno a pohanský setník vyzná v Ježíši Boha. 

 

„Ježíš mě má rád, a to je všechno: nemám se čeho bát.“  

o. Mario Borzaga, omi 


