
5. postní_B_IUDICA 

AI Občas v životě jsme účastníky rozhovorů, při nichž máme pocit, že někdo si před 

námi otevřel duši. Dal nám možnost vstoupit do svého nitra a prožívat s ním jeho 

bolesti. 

KE Dnes i nám Ježíš otevírá svou duši. Mluví o ní, že je vzrušená, protože se začíná 

bolestná etapa jeho pozemského života. 

DI Ježíš si pomáhá dvěma symboly, pomocí kterých vysvětluje blížící se agónii. 

Prvním je "hodina". Říká: Přišla hodina, aby byl oslaven Syn člověka ... Co mám 

říci: Otče zachraň mě před touto hodinou? Vždyť právě pro tuto hodinu jsem přišel. 

"A potom v obraze o zrnu, které umírá, aby mohlo přinést úrodu, vysvětluje 

nejhlubší smysl této "hodiny". 

     Druhým symbolem je "vyvýšení": "A já, až budu ze země vyvýšen, přitáhnu 

všechny k sobě." Ježíš už dávno předtím Nikodémovi řekl: "A jak Mojžíš vyzvedl 

na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl v něm 

věčný život" (Jan 3, 14 - 15). Ježíš bude vyvýšený, aby na kříži zemřel jako zločinec. 

Ale právě s vyvýšeným křížem spojí nebe se zemí, přitáhne lidi k sobě a dá jim 

věčný život. 

     Symboly "hodiny" a vyvýšeného kříže nám ukazují dva pohledy na blížící se 

dny. Budeme prožívat Ježíšovu oběť, ale i slávu, ponížení a oslavení, Kalvárii a 

nebe, temnotu a světlo, smrt a zmrtvýchvstání. 

PAR Ježíš nám dnes adresuje i jiná vážná slova: "Kdo mi chce sloužit, ať mě 

následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.“ Tedy i život křesťana musí být 

podobný životu Ježíše. I my máme své "hodiny" a "vyvýšení“. Všichni směřujeme 

k hodině smrti. Ale i před ní je mnoho vážných hodin v našem životě, kdy je naše 

duše rozbolavělá a smutná na smrt. Věděli byste o nich mluvit. Když jste byli na 

pokraji. Na dně. Když jste zoufali. Žili jste ve tmě. Nevěděli jste jak dál. Svět se 

vzbouřil proti vám. Necítili jste přítomnost Boha. Byly to hodiny tvrdých zkoušek 

víry a lásky, vnitřní síly a charakteru. Časem tyto hodiny prošli. Možná jste je 

nezvládli tak jako Ježíš, možná jste i zcela selhaly, ale v této chvíli dokazujete, že 

žijete a že i vy víte, co je to "vyvýšení". I vy jste možná svou bolestí přitáhli lidi k 

sobě, aby našli ve vás povzbuzení. Možná teď lépe chápete život a víte pomoci 

všem, kteří žijí v těžkých životních hodinách. Kdybyste nebyli měli své hodiny, 

možná byste neprožívali ani přítomnost Boží lásky, ani lidské. 

MY Pokud někteří z nás prožíváme právě teď "hodiny" velkých zkoušek, tak si 

uvědomme, že se nejvíce podobáme na Ježíše. Pohleďme na jeho kříž a prosme ho, 

aby nám dal sílu zvládnout těžké chvíle v našem životě. Premeňme své zoufalství 

na naději. Otevřeme mu svou duši, aby mohl do ní vstoupit s léčivou silou svého 

kříže. 

ADE Jestliže nám Ježíš otevřel svou duši, pokud se nám přiblížil se svým strachem 

před smrtí, tak to udělal proto, aby nás povzbudil. I my můžeme otevírat své bolavé 

duše před těmi, kteří nás milují. I my máme žít tak, aby se lidé nebáli otevřít duše 

před námi. Nakonec všichni máme otevírat své duše před ním, abychom ukázali 

svou bídu a slabost a v něm našli posilu a vyvýšení. Amen 


