
Květná neděle A  IV (Mt 21, 1-11;  Iz 50,4-7; Flp 2, 6-11; Mt 26.14  - 27, 66 – pašije 

 

 Drazí slyšeli jsme  dlouhý, ale také krásný a hluboký příběh, vyprávění sv. Matouše o 

umučení Pána Ježíše Krista a o jeho utrpení (latinsky passio) nazýváme počeštěně pašije. Právě 

jsme vyslechli tento příběh od sv. Matouše. Je to příběh známý, ale přece velmi silný a vždy 

znovu dramatický.  

Příběh, ve kterém slyšíme o životě, přátelství a společenství Ježíše a apoštolů. O 

společném životě i jídle při poslední večeři. Tuto událost si budeme připomínat více na Zelený 

čtvrtek, ale přece je už nyní můžeme vnímat. Jak Ježíš slaví s apoštoly poslední večeři, hostinu 

a společenství, jak ale také přípravou a předznamenáním jeho krvavé oběti na kříž, kterou s ním 

prožijeme na  Velký pátek.   

Slyšeli jsme tedy příběh o přátelství a lidské lásce, příběh o nadšení i zklamání. Je to 

však také příběh o zradě a strachu. V příběhu je odvaha i intriky, hrdinství i slabost. Život i 

smrt.  Co je však klíčem nebo poselství tohoto příběhu? Co je klíčem k pochopení úkolu a 

poslání Ježíš Krista.?? 

 

Myslím, že klíčem k pochopení tohoto příběhu, celých pašijí, poselství Velikonoc i 

celého  smyslu života člověka je láska. Láska, která je důvodem, že Kristu se stává člověkem. 

Láska Ježíše Krista k lidem a láska i poslušnost vůči Otci. Tedy láska Boha k člověku a láska 

člověka i Boha Ježíše Krista k nám lidem i k svému Otci.  Tím hlavním smyslem tohoto příběhu 

pašijí, Velikonoc jako celku a nakonec i křesťanství jako takového, a našeho života. Tím 

smyslem  je právě ona Láska. Láska Boha a láska člověka.  

 

Možná tomu můžeme alespoň trochu porozumět během následujících dní svatého týdne. 

Na jeho počátku uslyšíme evangelia o lásce i zradě. Ve čtvrtek o poslední večeři a o Eucharistii 

a na velký pátek pašije podle Jana. A nakonec je tím co mnohé osvětlí zpěv na Zelený čtvrtek: 

„Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“.  Právě láska a přítomnost Boha jsou spolu velmi 

úzce spojeny. Možná se někteří, ptají, proč Bůh, o kterém sv. Jan říká, že „Bůh je láska“, tak 

tento Bůh dopouští zlo, bolet, přírodní katastrofy, nemoci, epidemie a v posledku smrt.  Myslím, 

že odpovědí může být to, že také z naší zkušenosti víme, že pravá a hluboká láska někdy bolí a 

něco stojí. Často musím mnohé přetrpět, abychom v lásce vytrvali. Zdá, se že také láska mezi 

Bohem a člověkem, musí něco vydržet, a proto může být tak silná. Skutečně, se tedy, navzdory 

různým neštěstím, můžeme setkat s Bohem, který je láska. Nyní o Velikonocích je toto 

setkáním o něco intenzivnější než jindy. Možná, se láska v odloučení a na dálku prožije nějakou 

hlouběji. Přes to vše zpěv: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“, osvětlí mnohé. 

 

 


